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Woord vooraf

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is een uiterst serieuze zaak, met
als summum van ernst het schrijven van een dissertatie. Voor de balans kan een
bericht dat daaraan voorafgaat, maar beter luchtig zijn. Dat mag echter niet
verbloemen dat het niet louter hosanna was gedurende de totstandkoming van dit
boek. Ook minder florissante momenten deden zich voor. Zo werd een aantal mij
zeer dierbare personen getroffen doorernstige ziekte. Ik wil daar even bij stilstaan
en ik hoop hen enig leesplezier te verschaffen. Dat gezegd hebbende, kom ik toe
aan wat een woord vooraf meestal toch eigenlijk is: een dankwoord.

Geen proefschriftzonderpromotoren. Vanafhetbegin afaan mocht ik rekenen
op de ondersteuning van Boudewijn de Waard. In een later stadium voegde
Adrienne de Moor-van Vugt zich bij ons, aanvankelijk voor even maar wegens
succes geprolongeerd! Mijn beidepromotoren gaven niet alleen blijk van bijzondere
expertise, zij toonden zich eveneens innemende persoonlijkheden. Wars van
nodeloze formaliteiten stelden zij zich van acquit af aan laagdrempelig en
behulpzaam op, net als trouwens de overige collega's van de vakgroep Staats- en
bestuursrecht, te midden van wie het goed toeven is. De keerzijde van die goede
verstandhouding met mijn promotoren en mijn waardering voor hen was dat ik
er, populair geformuleerd, niet snel genoeg van kreeg. Ik mag wel zeggen dat ik
er heel aardig in ben geslaagd het moment van beeindiging van de verhouding
promotoren-promovendus enige tijd uit te stellen.

De overige leden van de promotiecommissie mogen ook wel even in het
zonnetje worden gezet. Zij verrichtten hun leeswerk in recordtijd. Over een redelijke
termijn gesproken... . Mijn dream-team dat deze tour de force volbracht werd -
naast mijn beide promotoren - gevormd door prof. mr. A.F.M. Brenninkmeijer,
prof. mr. P.C. Gilhuis, prof. mr. J. de Hullu, prof. mr. A.K. Koekkoek en prof.
mr. R.J.G.M. Widdershoven. Prof. De Hullu's bereidheid ommet speciale aandacht
en dito snelheid de delen over het straf(proces)recht te lezen, resulteerde er
bovendien in dat hij mij op de valreep nog een bijzonder arrest ter hand stelde.
Mr. R.R.M. de Mooren prof. mr. J.B.M. Vranken waren zo vriendelijk een kritische

<         blik te werpen op de hoofdstukken waarin ik het civiel procesrecht aan analyses
onderwerp.

Een woord van dank richt ik voorts aan Rob van Gestel, Gert-Jan Leenknegt
en Wim Voermans. Rob voorzag het eerste en laatste hoofdstuk op de hem
kenmerkende wijze van commentaar, al gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat
ik zijn interessante gedachten niet meer heb kunnen verwerken. Gert-Jan en Wim
ploegden ieder een deel van de voorlaatste versie van het boek door op verschrij-
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vingen. In het hypothetische geval dat er typefouties aan hun 'censorship' zijn
ontsnapt, ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij mij.

De Gideonsbende van met name een aantal promovendi met wie ik in de eerste
helft van de jaren negentig van de vorige eeuw staats- en bestuursrechtelijk
Nederland (en nogenkele gebieden) onveilig mochtmaken, was ronduitbijzonder.
Namen en rugnummers laat ik maar achterwege.

Last but certainly not least zet ik mijn familieleden ('aangetrouwden'
inbegrepen) en mijn levensgezellin daar waar zij horen: in de schijnwerpers. Een
betere familie(band) kan men zich niet wensen. Mijn ouders en overige familieleden
stonden aan de basis van veel goeds; in elk geval aan het welslagen van dit werk.
Zonder anderen te kort te doen, noem ik speciaal Emile. Hij en ondergetekende
zijn in een grijs verleden op hetzelfde moment aan dezelfde studie begonnen om
deze later, geheel in stijl, precies tegelijk af te ronden. Hij heeft indirect (en op
het eind ook direct) een belangrijk aandeel gehad in dit boek.

Meriam heeft haar steentjebijgedragen, ja zware steengroeve-arbeid geleverd
aan het boek zoals dat er nu ligt. Ik heb het dan natuurlijk niet alleen over haar
kwaliteiten als sparringpartner (hoewel ik mij af en toe afvroeg wie nu met wie
sparde) maarookoverhaarimmer vrolijk(stemmend)e gemoeddatkan wedijveren                 I
met haar aanstekelijk enthousiasme. Dat enthousiasme geldt ook haar vak, niet
geheel toevallig ook mijn stiel.

Velen hebben zo op uiteenlopende wijzen een aandeel gehad in de totstandko-
ming van deze dissertatie. Allen dank.

De tekst van het manuscript is op 1 oktober 2000 afgesloten.

Sander Jansen
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HOOFDSTUK 1

Prelude

1.1 De introductie

Van tijd wordt wel beweerd dathij alle wonden heelt. Tijd kan ookgapende wonden
slaan. Over die laatste verschijningsvorm van tijd gaat dit boek. En over het
behandelen van die wonden.

Het is geen geheim dat in juridische procedures niet zelden geruime tijd
verstrijkt alvorens een rechter tot een einduitspraak komt. In sommige procedures
is de periode die de definitieve afdoening van het geschil beslaat zo lang dat de
tijdspanne waarbinnen het geschil is beslecht niet meer redelijk is te noemen.

Regelmatig valt te beluisteren, dat recht dat te lang uitblijft als onrecht wordt
ervaren. Met een doelmatige organisatie van het recht en berechting binnen een
redelijke termijn wordt uiteindelijk de rechtvaardigheid gediend, zo wordt wel
beweerd.' De klacht dat juridische procedures teveel tijd kosten is veelgehoord.2

Die lange duur van veel processen doet mensen jarenlang in onzekerheid verkeren.3
Bij het tempo waarmee wordt rechtgesproken komt nog meerkijken. Snelheid

in rechtspraak is belangrijk omdat het emotionele maar ook financiele schade kan
beperken: Of: een 'snelle maatschappij vereist snelle rechtspraak', zoals hetkopje

luidde bij de weergave van een toespraak van de toenmalige Minister van Justitie
Sorgdrager: De rechtspraak is sterk medebepalend voor de snelheid van de
economie, de snelheid waarmee kan worden bestuurd en de snelheid waarmee

1             Zie onderanderen E.J. Dommering, 'Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in het Nederlandse
civiele  recht',in.  Handetingen  1983  der  Nederlandse  Juristen-Vereniging  deel  1,  tweede  stuk,
Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink 1983, p 155-239, p. 191. De importantie van rechtspraak binnen
een redelijke termijn wordt mooi verwoord door de zegswijze 'justice delayed is justice denied',
A.H. Robertson, Human Rights in Europe, Manchester: Manchester University Press 1977, p. 61,

geciteerddoor G.J.W. van Oven, 'Rechtop tijdig recht', in: P. Tuit(red.): Gratia Cormercii. (Van
Oven-bundel), Zwolle: Tjeenk Willink 1981, p 195-208, m.n. p. 195.

2             N. Verheij, 'Rechtsbescherming in Nederland, Teveel  van het goede?', JV 1997,  nr.  5, p.  13-27,
i.h.b. p. 24.

3             Rede van (indertijd) SER-voorzitter Klaas de Vries voorde Nederlandse Orde van Advocaten, Stcrt.
186,26 september 1996, p. 9.

4     M.J. Cohen (Staatssecretaris van Justitie), 'Rechtspleging, samenleving en bestuur', in: J.M.
Barendrecht e.a. (red.). Rechtspleging,  Samenleving en Bestuur. Een gerichte onderzoeksagenda,
Utrecht: LEmma 2000 p. 41-45, m.n. p. 44.

5             NIB-rubriek Kort nieuws, NJB 1996, p. 950. Toenmalige Minister van Justitie Sorgdragerhamerde
bij  herhaling op de noodzaak van een snelle procesgang, vgl.  Stcn. 226,23 november 1994.  Zie
verder J.H.P. Donner, 'Hollen of stilstaan. Functie en functioneren van de rechterlijke macht', JV
1995, nr. 2, p. 41-61, m.n. p. 45-48 en 59.
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maatschappelijke veranderingen kunnen plaatsvinden, in de woorden van de
minister. Driewerf hoera voor tijdigheid van rechtspraak. Sorgdrager vervolgde
met een waarschuwing: trage rechtspraak zet een rem op economische en
maatschappelijke ontwikkelingen en werkt verlammend op bestuurlijk handelen,
waarna zij erop wees dat in alle gevallen tot rechtspraak binnen een redelijke
termijn dient te worden gekomen.

Wat kan ik daar nog aan toevoegen? De volgende exemplarische gegevens
misschien. Zo'n 85% van respondenten van een enquete heeft als voornaamste
kritiek op de civiele rechtspraak en de bestuursrechtspraak dat de doorlooptijden
te lang zijn.6 Hoe verhouden al die klachten en waarschuwingen zich tot
positiefrechtelijke kaders? Is ereen juridische norm waar de duur van rechtsbede-
ling tegen kan worden afgezet?

1.2 Grondslag

1.2.1 Algemeen

Op grond waarvan geldt de verplichting binnen redelijke termijn recht te spreken?
In ieder geval maakt het beginsel deel uit van de set van beginselen van behoorlijke
rechtspleging: juridisch gereguleerde twisten behoren binnen een redelijke termijn
plaats te vinden en te eindigen: Gaandeweg dit geschrift zullen we over nationale
wetgeving verspreide voorschriften tegenkomen, die termijnen voor processuele
handelingen behelzen. Zij geven nog niet een algemene garantie die rechtspraak
binnen redelijke termijn voorschrijft. Neen, voor positiefrechtelijke bepalingen
met betrekking tot de redelijke termijn kan niet alleen naar nationaalrechtelijke
regelingen worden gekeken. Integendeel. Internationaal recht moet in de
beschouwing worden betrokken. Een verdrag dat zich in een grote juridische
belangstelling mag verheugen is het Europese Verdrag tot bescherming van de

6        Op de cijfers wijst voormalig president van het Amsterdamse gerechtshof Van den Haak, naar
aanleiding van het rapport Rechtspraak en Rechtshandhaving; Maatschappelijke effecten van
vet:betering, Ministerie van Justitie 1998. H.F. vanden Haak, 'Toegang vrij?', in: J.M. Barendrecht
e.a. (red.), Rechtspleging,  Samenteving en Bestuur.  Een gerichte onderzoeksagenda.Utrecht·.1.emma
2000 p. 67-73, m.n. p. 69.

1            B.W.N.  de Waard,  Beginseten van  behoortijke  rechtspleging,  met name  in  het  administratief
procesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willlink 1987, p. 225-244. A.F.M. Brenninkmeijer,
De toegang tot de rechter.  Een onderzoek naar de  betekenis van onafhankelijke  rechtspraak in
een democratische rechtsstaat (diss. Tilburg), Zwolle; W.E.J. Tjeenk Willink 1987, p. 209,
kwalificeert het als onderdeel van een goede procesorde. Ik wijs voorts nog op J.B.J.M. ten Berge,
Bescherming tegen de overheid. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink  1999, die het beginsel van de
redelijke termijn op p. 35 rangschikt onder de uitgangspunten van een stelsel van juridische
voorzieningen, en op p. 48 in navolging van De Waard als rechtsbeginsel.
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rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,8 op 4 november 1950 te Rome
gesloten. Een artikel van dat Verdrag (hierna vaak ook: EVRM)9 waarvoor dat
wel heel sterk geldt, is artikel 6, in het bijzonder het eerste lid. Ook in deze studie
zal artikel 6, eerste lid, EVRM een voorname rol spelen. Te midden van een groot
aantal andere waarborgen waar rechtspraak aan behoort te voldoen, treffen wij
het aan: een gebod op geschilbeslechting binnen een redelijke termijn, geadresseerd
aan de bij het verdrag verbonden staten.

Nog ongeacht of het vereiste van afdoening binnen een redelijke termijn ook
op andere gronden dan artikel 6 EVRM van toepassing is, vaststaat dat toetsing
aan dat vereiste dikwijls geschiedt via artike16, eerste lid, EVRM. Aan het EVRM
is bovendien een speciaal daartoe in het leven geroepen rechter verbonden, die
zetelt in Straatsburg. De nog steeds in aantal toenemende uitspraken van deze
rechter, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna veelal: EHRM),
hebben belangrijke invloed op het doen en laten van de nationale rechter. Met het
EVRM en de rechtsprekende opdracht aan het EHRM is er een rechtsontwikkeling
gaande op het terrein van de procedurele mensenrechten die via rechtspraak gestalte
krijgt. Het is de rechtspraak van het EHRM die daarbij dirigeert. Geschilvoering
op nationaal niveau onttrekt zich allesbehalve aan de procesrechtelijke eisen en
ontwikkelingen, ingegeven door het bepaalde in artikel 6 EVRM.10 Rechtspraak
van nationale bodem heeft zich te verstaan met de arresten van het EHRM.

Heteerste lid van artike16 EVRMbiedtderhalve hdttoetsingskaderbij uitstek.
De authentieke Engelsell tekst van het artikel luidt:

'In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against
him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an
independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced
publicly but the press and public may be excluded from all or part from the trial in the
interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the
interest of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or the
extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where
publicity would prejudice the interests ofjustice.'

Hierin is het redelijke-termijnvereiste neergelegd. Essentieel voor de toepasselijk-
heid van dit artikel op het Nederlands bestuursprocesrecht is de passage: 'In the

8 Trb. 1951, 154. Het verdrag is ook wei bekend als het Verdrag van Rome.
9         In de literatuur komt men ook wel ECRM tegen als afkorting, waarbij de C dan voor Conventie

staat. Aangezien 6dn van de bij dit verdrag in het leven geroepen organen de dikwijls met ECRM
aangeduide Europese Commissic voor de Rechten van de Mens was. wordt, teneinde verwarring
te voorkomen, in deze studie bedoeld verdrag metEVRM aangeduid. Zie ook J. de Boer, 'Afkorting
van mensenrechtenverdragen', NJB 1986, p 254-255.

10    A.F.M. Brenninkmeijer, Gedeelde rechtsorde (oratie Lciden), Deventer. W.E.J. Tjeenk Willink
1998, p. 47.

11        De in de Engelse en Franse taal gestelde teksten gelden als de authentieke teksten van het EVRM
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determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against
him...'. De Nederlandse vertaling hiervan luidt:   'Bij het vaststellen  van  zijn

burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van
een tegen hem ingestelde vervolging...'. Anders dan de tekst van het voorschrift
in eerste instantie doet vermoeden, is op een groot aantal geschillen in het
Nederlandse bestuursprocesrecht artikel 6, eerste lid, EVRM van toepassing.

12

De 'reasonable time' waarbinnen rechtspreken geschieden moet, is vooral als
onwrikbaar vereiste van positief recht in de zin van beroepbaar, en in acht te nemen,
op de juridische landkaart gezet en jurisprudentieel gekneed tot wat het nu is,
doordat het is gecodificeerd in artikel 6 van het EVRM. Dt weg waarlangs de
redelijke-termijneis als toetsingskader voor de lengte van rechtsbescherming een
stek heeft verworven, wordt gevormd door artikel 6 EVRM. Ongeschreven
voortvarendheidsgeboden en andere verdragsbepalingen kennen alle hun
beperkingen en zijn overvleugeld door het EVRM.13

Hoewel veel toelichting overbodig is, wordt de methodologische keuze voor
de uitgebreide behandeling van dejurisprudentie van het EHRM fraai onderbouwd
met het volgende citaat, waarbij voor de term rechtsorde probleemloos bestuurs-
recht en evengoed procesrecht kan worden gelezen.                                                                     1

12 Recent aldus heel expliciet T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & J.P. bof, '50 jaar EVRM en het
Nederlandse staats- en bestuursrecht - ontwikkelingen en vooruitzichten', in: R.A. Lawson & E.
Myler ired.),50 jaar EVRM,  50 jaar Europees Verdrag voor de  Rechten van de  Mens  1950-2000.
Leiden: NJCM-boekerij 2000, p.  384. Zie voor een van de eerste publicaties waarin uitdrukkelijk
de aandacht wordt gevestigd op het belang van artikel 6 EVRM voor het Nederlandse bestuurs(pro-
ces)recht, G.J. Wiarda, 'De betekenis van art. 6, lid 1 van het Europese Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens voor de Nederlandse administratieve rechtsgangen',  in:  P.  Abas e a
(red.), Non sine causa (Scholten-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink  1979, p. 457-474. Meer
nog wordt voor een groot (juristen-)publiek deze kwestie aan de orde gesteld in: E.M.H. Hirsch
Ballin, 'Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in het Nederlandse administratieve recht', in:
Handelinge n  1983  der Nedertandse  Juristen-Vereniging deel  1, tweede stuk, Zwolle:W .E.].Tjeenk
willink 1983, p. 5-149 Voorhet Nederlandsebestuurs(proces)rechtmagookals zekeromslagpunt
in deze worden genoemd de Benthem-zaak, EHRM 23 oktober 1985, Benthem tegen Nederland,
Series A, vol. 97, NJ 1986, 102, m.nt. EAA, en AB 1986, 1 m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin en de
overvloedige stroom publicaties die op het arrest volgde. Zie voorts M.L.W.M. Viering, Het
toepassingsgebiedvan artike16 EVRM (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.Voor
Belgib:P.I.zmmens, Geschillen over burgerlijke rechten enverplichtingen.  Over het toepassingsge-
bied van de artikelen 6,  lid 1, van het Europees Verdrag over de rechten van de mens en 14,  lid
1, van het  Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (diss. Antwerpen),
Antwerpen: KluwerRechtswetenschappen 1989; I. Opdebeek, Rechtsbeschenning tegen hetstitzitten
van het bestuur (diss. Antwerpen), Brugge: Die Keure 1992, p. 228-268. Voor het belastingrecht
M.W.C. Feteris, Fiscale administratieve sancties en het recht op een behoorlijkproces (diss. UvA),
Deventer: Kluwer 1993 (waarbij aangetekend zij dat fiscale twisten slechts voor zover ze als 'criminal
charge' worden aangeduid binnen het bereik van artikel 6 EVRM komen)

13        Artikel 5, derde lid, EVRM ziet puur op de duur van voorarrest/voorgeleiding. Artikel 14, derde
lid, onder c, IVBPR beperkt zich tot strafvervolgingen. Van het laatste verdrag kan bovendien als
karakteristiek worden gegeven dat heteen rechterlijk, uitermate gezaghebbend en onverdroten aan
de weg timmerend college als het EHRM ontbeert.
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'(...) de internationalisering [heeft] tot gevolg dat de nationale rechtsorde steeds
meer deel wordt van de internationale rechtsorde, in die zin dat steeds meer recht
in onzenationalerechtsorde geen nationaleoorsprong meerheeft. Onzerechtsorde
deelt recht met de internationale rechtsorde en met vele andere rechtsordes. '14

Ik gaf hierboven reeds aan dat het uitgangspunt is dat het Nederlandse procesrecht
in overeenstemming moet zijn met de eisen van artikel 6 EVRM, zoals uitgelegd
door het EHRM. Voorts bleek dat als uitgangspunt kan gelden dat inmiddels ook
de meeste bestuursrechtelijke procedures onder de reikwijdte van artike16 EVRM
vallen. Of ook los van artikel 6 EVRM bestuursrechtspraak binnen een redelijke
termijn heeft plaats te vinden, is niet een van de vragen waarnaar ik onderzoek
zal doen. Een discussie over het karakter van het redelijke-termijnvereiste maakt
evenmin deel uit van onderwerpelijke studie. 15 Ik versla heel in het kort van mijn
opvatting ter zake:6 In aansluiting op onder meer De Waard kwalificeer ik het
vereiste dat binnen een redelijke termijn wordt rechtgesproken in ieder geval als
toetsingsnorm voor rechtmatigheid. Ik beschouw het vereiste voorts als een beginsel
van behoorlijke rechtspleging.17 Als ik vervolgens differentieertussen rechtsregel

en rechtsbeginsel, dan zou ik het vereiste niet als rechtsregel willen aanduiden.

y'                 Een rechtsregel wordt dikwijls als enkel een heel concrete norm beschouwd, met
een specifiek, beperkt en vooraf afgepaald toepassingsgebied.18 Voordeze studie,
waarvoor een belangrijke basis in artikel 6 EVRM ligt, neem ik als uitgangspunt:
rechtspraak binnen redelijke termijn als fundamenteel rechtsbeginsel, meer in het
bijzonder een beginsel van behoorlijke rechtspleging.

1.2.2 Van Hollandse zuinigheid tot nationale receptie

Men kan stellen dat de zegetocht van het EVRM, onder aanvoering van artikel
6,  in het bestuursrecht is ingezet in  1985  met het Benthem-arrest." Het EHRM
heeft de verhouding tussen het Nederlandse bestuurs(proces)recht en het EVRM
met en vanaf die uitspraak op scherp gezet. Sedertdien is bestuursrechtelijk

14 Brenninkmeijer, Gedeelde rechtsorde, oratie Lziden, 1998, p. 42.
15          Naar het karakter van het vereiste zijn al doorwrochte studies verricht. Ik wijs op B.W.N. de Waard,

Beginselenvan behoortijke rechtspleging, met name in hetadministratiefprocesrecht (diss.Utrecht),
Zwolle: Tjeenk Willlink 1987.

16      Aansluitend bij B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, met name in het
administratiefprocesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Witllink 1987, m.n. p. 90-98.

17        In navolging van B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, met name in het
administratiefprocesrecht(diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Witllink 1987 en R.J.G.M. Widdershoven,
Gespecialiseerde rechtsgangen in hetadministratieve reclit (diss.Utrecht),Zwolle:W.E.3.Tjeenk
Willink  1989, p. 114-117, die het de naam geeft van beginsel van behoorlijke rechtspraak.

18         Hieroverook C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goedeprocesorde (diss. Leiden), Amhem: Gouda
Quint 1989, p. 228-235.

19       EHRM 23 oktober 1985, Benthem tegen Nederland, Series A, vol. 97, NJ 1986, 102 m.nt. E.A.A.
en AB 1986, 1 m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin.
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Nederland doordrongen van het gewicht dat artikel 6 EVRM en zijn Hof in de
juridische strijd kan gooien.20 Daarna is dat gewicht almaartoegenomen, ook voor
het procesrecht in het algemeen.21 De belastingrechter even buiten beschouwing
gelaten heeft de bestuursrechter, ook na het Benthem-arrest, in het algemeen geen
voortrekkersrol vervuld bij vragen omtrent het toepassingsgebied van artikel 6
EVRM, zekerniet in relatie tothetleerstuk van de 'reasonable time'. Waarschijnlijk
had hetfin-de-si#cle-gevoel er niets mee van doen, maar de tweede helft van de
jaren negentig brengt de serieuzekentering. De bestuursrechter, de Centrale Raad
van Beroep voorop, zocht aanvankelijk nogal eens zijn toevlucht in een 'in het
midden laten' of de verdragsbepaling van toepassing was:22 gekozen werd voor
een enigszins afhoudende opstelling. Dat is nu wel anders.

1.2.3 Meerdere wegen leiden naar Rome

Het EVRM is doorgaans toepasselijk op bestuursrechtelijke procedures. Hier
manifesteert zich het gemengde karakter van het bestuursprocesrecht. Een
bestuursrechtelijk geschil kan op twee verschillende manieren onder het bereik
van artikel 6 EVRM komen: of via de pijler van de'determination of his civil rights
and obligations' of via de pijler van het bepalen van de gegrondheid van een           
'criminal charge'.23 Over het belang hiervan kom ik in § 1.4.2 terug.

20          Zie ook N. Verheij, "'Onderdexel van de politie" Het Nederlandse bestuursrecht onder het EVRM',
in: A.W  Heringa, J.G.C. Schokkenbroek & J. vander Velde(red.), 40 jaarZ,iropees Verdrag voor
de rechten van de mens. Opstellen over de ontwikketingen van het EVRM in Straatsburg en in
Nederland 1950-1990, Leiden: NJCM-boekerij 1990, p. 225-248. Debijdrage zouwatmij betreft
trouwens verplichte kost mogen zijn voor alle studenten rechtsgeleerdheid te onzent

21         De terughoudendheid om de verdragsbepaling richtinggevend te doen zijn voor de inrichting van
het bestuursproces, kan voor wat betreft de CRvB - die inmiddels artikel 6 EVRM wel volop aandacht
schenkt - mogelijk worden verklaard uit de deining die de gelijke-behandelingsuitspraken (artikel
26 IVBPR) veroorzaakten. Dat zijn o.a. CRvB 14 mei 1987, AB 1987, 543; CRvB 5 januari 1988,
AB 1988, 252 en CRvB 7 december 1988, AB 1989, 10. Nog weI meer redenen zijn aan te voeren
voor die terughoudendheid, zodat nog los van wat er bij het 'raadkameren' zoal de revue passeert,
weI een zekere mildheid in beoordeling van die zuinigheid past. Ik zou daarmee de scherpste kantjes
willen afhalen van wat anderen en ikzelf schreven (A.M L. Jansen & M.J.C. Leijten, 'Toetsing aan
artikel 6 EVRM: te moeilijk voor de nationale rechter?', NJB 1993, p. 933-934; G.J.J. Heerma
van Voss, 'Artikel 6 EVRM te complex voor Centrale Raad van Beroep', NJCM-Bulletin 1994,

p. 129-132); mogelijk had vooral de gekozen formulering van de door ons becommentarieerde
uitspraak gelukkiger gekund.

22       Zie voor vraagtekens bij dat 'in het midden laten' A.M.L. Jansen & M.J.C. kijten, 'Toetsing aan
artikel 6 EVRM: te moeilijk voor de nationale rechter?', NJB 1993, p. 933-934 en G.J.J. Heerma
van Voss,  'Artikel 6 EVRM  te complex  voor Centrale Raad van Beroep', NJCM-Bulletin 1994,

p. 129-132.
23        P.lzmmens, Geschillenoverburgerlijkerechtenenverplichtingen. Overhettoepassingsgebied

van de artikelen 6, lid L van het Europees Verdrag over de rechten van de mens en 14, lid 1, van
hetinternationaal verdrag inzake burgerrechten enpolitieke rechten (diss. Antwerpen), Antwerpen:
Kluwer Rechtswetenschappen 1989 en M.L.W.M. Viering, Het toepassingsgebied van artikel 6
EVRM (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, hoofdstuk 4 ('civil rights and
obligations') o.a. p. 125 en hoofdstuk 5 ('criminal charge') p. 183 en 184; P. van Dijk & G.J.H.
van Hoof, Theory and practice of the  European convention on human rights, The Hague: Kluwer
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1.3 De vragen ....

Ik ga op zoek naar de betekenis en uitwerking in het bestuurs(proces)recht van
het beginsel dat geschillen binnen een redelijke termijn dienen te worden afgewik-
keld. Ik doe dat aan de hand van de als volgt geformuleerde probleemstelling:

Voldoet het Nederlandse bestuurs(proces)recht aan het in artikel 6 EVRM neer-

gelegde vereiste dat  beslechting  van juridische  geschillen binnen een redelijke
termijn geschiedt?

Uit deze probleemstelling is een drietal deelvragen af te leiden. Om het totale
onderzoek in behapbare brokken te verdelen, worden de deelvragen gepresenteerd
als compartimenten. Het betreft immers separate vraagstellingen. Een samenhang
is evenwel aanwezig en bovendien komt de beantwoording van de overall-
probleemstelling eerst in het vizier na behandeling van de deelvragen.

Een eerste vraag is wilke termijn op zijn redelijkheid dient te worden
beoordeeld. Men kan stellen dat deze vraag ziet op de wijze van het 'berekenen'
van de redelijke termijn. Waar ligt het beginpunt en waar ligt het eindpunt van
de in acht te nemen termijn? Gaat het altijd om dan termijn of kan deze worden
opgedeeld in verschillende termijnen?

Een tweede item heeft betrekking op het beoordelen van de redelijkheidvan
de termijn. Welke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling of een termijn
als redelijk is aan te merken? Bij de beantwoording van deze vraag wordt
onderzocht welke factoren een rot kunnen spelen en welke door de rechter worden
meegewogen bij diens oordeel omtrent de redelijkheid van de termijn.

Een derde uit de centrale probleemstelling af te leiden deelvraag is hoe
afdoening van bestuursrechtelijke geschillen binnen een redelijke termijn wordt
gesanctioneerd. Tot het oordeel komen dat het te lang heeft geduurd is tan;
wezenlijk voor een goede rechtsbedeling is voorts welke gevolgen men verbindt
aan de constatering dat de bepaling die afdoening binnen redelijke termijn opdraagt,
geschonden is.

Law International 1998, p. 399-406('civil rights andobligations')en 409-418 ('criminal charges').
M.b.t. bestuurlijke punitieve sancties ('criminal charges') verder nog o.a. A. den Hartog, Anikel
6  EVRM:  Grenzen aan het  streven de  straf eerder op de  daad te  doen volgen (diss. Groningen),
Antwerpen: MAKLU 1992, p. 111; A.W.M. Bijloos, Administratieve boeten en an. 6 EVRM in
Nederiand (preadvies voor de Vereniging van de vergelijkende studie van het recht van Belgie
en Nederland), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989.
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1.3.1 Wat valt niet te verwachten?

Niet voor alle mogelijk interessante en aanverwante vraagstukken is een plaats
ingeruimd. Selectie is noodzakelijk. Leerstukken als verjaring en rechtsverwerking
komen niet aan bod binnen het bestek van een studie over de duur van rechtspraak.
Daar bestaat een goede reden voor: zij zien op de periode voordat een procedure                 I
wordt aangevangen. Daarin, maarookin andere kenmerken,24 schuilteen wezenlijk
verschil met de problematiek van de redelijke termijn. Deze heeft van oorsprong
primair betrekking op de lengte van deprocedure, in elk geval op de geschilbeslech-
tende fase. Het communautaire recht laat ik eveneens buiten beschouwing. Voor
de volledigheid wijs ik er op dat de notie van rechterlijke procedures binnen
redelijke termijn ook het EG-recht is binnengedrongen. De procedurele eisen die
artikel 6 EVRM voorschrijft vinden we als zodanig niet terug in het EG-Verdrag.
Desalniettemin sluipen fundamentele principes van het procesrecht van artikel
6 EVRM soms communautaire procedures binnen.25 Het EG-procesrecht knoopt
aan bij de beginselen van artikel 6 EVRM.26 Ook de procedures bij het Gerecht
van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie zijn overigens niet vrij van hetprobleem

27                                         'van de te lange duur.

1.4 ... de antwoorden: routes naar de juiste bestemming

1.4.1 Rechtspraak en rechtsvorming

Bestudering van rechtspraak neemt in dit onderzoek een belangrijke plaats in. Ik
kies daar bewust voor. Veel van de rechtsvorming is sterk afhankelijk van de rechts-

praktijk, terwijl de rechtspraktijk vooreen belangrijk stuk in handen van de rechter

24 Denk bijvoorbeeld aan het feit dat verjaring sowieso ziet op de verhouding tussen partden, of aan
het gegeven dat voor verjaring het feitelijk  handelen, eenfeitelijke gebeurtenis bepalend is, en
bij rechtsverwerkingeigen voorafgaand gedrag van derechthebbende. Vgl. W.L. Valk, Rechtsverwer-
king in drievoud(diss. Iziden), Deventer: Kluwer 1993; R.P.J.LTjittes, Rechtsvenverking, Deventer:
Kluwer 1992; M.W.E. Koopmann, Bevrijdende verjaring (diss. VU), Deventer: Kluwer 1993; A.J.A.
van Dorst, De verjaring vanhet recht torstrafvordering (diss.Tilburg), Arnhem: Gouda Quint 1985

25      Hot item maar ook heet hangijzer is in hoeverre het Hof van Justitie zich conformeert aan de
uitspraken die het EHRM doet.

26 Vgl. artikelen 41 en 47 van het Ontwerp-Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.
27       Zie o.a. HvJEG 17 december 1998, C-185/95 P, Baustahlgewebe GmbH, SEW 2000, p. 175 m.nt

Lawson (onredelijke vertraging bij GEA, verlaging boete, onder verwijzing naar jurisprudentie
EHRM). Zie ook de brandbrief'De toekomst van de Rechtspleging in de Europese Unie' van de
president van het HvJEG, Iglesias, waarin hij wijst op de lange behandelingsduur van zaken bij
het Hof, waarbij prejudiciele procedures 21 maanden in beslag nemen [http:Uwww.nrc.nl/Doc/
hof.html].  Vide ook het advies van  de  Hoge  Raad d.d.  20 juni 2000, waarin hij suggesties doet
aan GEA en HvJEG om de '(...) thans reeds te lange procesduur voor het Hof, met inbegrip van
het Gerecht vaneersteaanleg (...) [die] 'dreigt onaanvaardbaarlang te worden' voorerger te behoeden
( http://www.rechtspraak.nl/actueel/showdetail_homepage.asp?act_id=444)
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ligt.28 Een verzameling louter theoretische beschouwingen is een te bot mes om
leerstukken van procesrecht te fileren. Dat wil vanzelfsprekend niet zeggen dat
beperking tot een opsomming van rechterlijke uitspraken toereikend is. Zoals zo
vaak, is het de middenweg die het fraaiste resultaat oplevert.

De betekenis van rechtspraak als bron van nieuw recht is de laatste decennia
toegenomen.29 Dat rechtvaardigt het centraal stellen van rechtspraak in juridisch
onderzoek. Waar procesrecht voorwerp van wetenschappelijk-juridische analyse
is, komt op de actor die het procesrecht in finale instantie maakt (en breekt, zo
men wil) nadruk te liggen: de rechter is in een studie als deze zwaargewicht. Aan
de hand van rechterlijke uitspraken krijgt de rol van de rechter, in onderzoek dat
het recht in werking in optima forma (d.i. procesrecht) bestudeert, vorm.

Datcentraalnemen van rechtspraak maakt hetgauw tot een praktische30 studie,
en dat is het ten dele ongetwijfeld ook. Maardaar houdt het niet op, wat mij betreft.
Ik tracht - voor zover mogelijk en zinvol - verbanden en theoretische kaders te
ontwaren. En waar die niet aan de oppervlakte te ontdekken zijn, kunnen ze
misschien wel worden aangebracht.

Artikel 6 EVRM als katalysator
De aantekening dat de rechter en zijn 'output' zo sterk determinerend zijn voor
de vorming van recht, verdient vermelding in kapitalen gegeven de constatering
dat ook het procesrecht niet ontkomt aan de Europeanisering.31 De doorwerking
en verdere ontwikkeling van het recht manifesteren zich vaak in de rol die de rechter
vervult in onze rechtsorde, om met Brenninkmeijer te spreken.32 De normen,
neergelegd in artikel 6 EVRM betreffen fundamentele rechtsbeginselen.33 De
rechtsvormende taak van de rechter (het EHRM, en in zijn kielzog de nationale
rechter) op het terrein van fundamentele rechten en rechtsbeginselen zijn van
nauwelijks te overschatten betekenis voor onze rechtsorde.34 Ik zeg het Martens

28 A.F.M. Brenninkmeijer, Gedeelde rechtsorde (oratie Leiden), Deventer; W.E.J. Tjeenk Willink
1998, p. 44.

29   Idem J.B.M. Vranken, 'Nawoord', in: E.S.G.N.A.I. van de Griend & B.W.N. de Waard,
Rechtsvinding. Gedachtenwisseling over het nieuwe Algemeen Decl** van de Asser-serie (Asser-
Vranken), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p 97-113, m.n p. 100.

30     Hopelijk in de zin van praktisch bruikbaar, relevant.
31 Direct: oordelen naar aanleiding van een klacht tegen Nederland. Indirect: oordelen naar aanleiding

van een procedure tegen een andere lid-staat van de Raad van Europa.
32 A.F.M. Brenninkmeijer, Gedeelde rechtsorde (oratie I.ziden), Deventer; W.E.J. Tjeenk Willink

1998, p. 44. Zie verderook LC.M. Meijers, 'Rechtsvormende taak van de rechter bij implementatie
van Straatsburgse rechtspraak',in: A.W. Heringa & E. Myjer (red.), 45 jaar Europees verdrag
voor de rechten van de mens, 1950-1995, L iden: NJCM-boekerij 1996, p. 117-128.

33          \10.ookM.A.inth,Recht spreken, rechtdoen. Overdefuncties enhetfunctionerenvanburgerlijke
rechtspraak (oratie Rotterdam), Deventer: KIuwer 1998, m.n. p. 19.

34      Vgl. ook A.F.M. Brenninkmeijer, Gedeelde rechtsorde (oratie kiden), Deventer. W.E.J Tjeenk
Willink  1998,  p.  46,  waar hij  ook nog aantekent dat onze rechtsorde steeds meer internationale
invloed ondergaat en het daarom begrijpelijk is dat de rechter in een voorhoedepositie komt te
verkeren (in verband met de Europese en internationale rechtsorde en ontwikkelingen).
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graag na: het EVRM draagt bij aan de groei van het beroep op de rechtsvormende
taak van de rechteren hetgeeft 'answers to fundamental but often delicatequestions
of law.'35 Het staat buiten kijf dat het EVRM kwantitatief en kwalitatief de
Nederlandse rechter tot opmerkelijke rechtsvindende inspanningen noopt.

36

1.4.2 Interne rechtsvergelijking

Onderzoek dat loopt langs de twee pijlers waarop artikel 6 EVRM steunt, stuit
welbeschouwd als vanzel f op apecten van burgerlijk recht en van strafprocesrecht.
Gegeven de beide pijlers van artike16 EVRM, vaststelling van burgerlijke rechten
en verplichtingen respectievelijk een vervolging, is er volop aanleiding om ook
het burgerlijk procesrechten de strafvordering op nationaal niveau aan een analyse
te onderwerpen. Bovendien waren er tot voor kort niet zo heel veel bronnen over
de redelijke termijn in het bestuursprocesrecht, in welke constatering een extra

reden ligt het civiel procesrecht en het strafprocesrecht uitgebreid bij de
beantwoording te betrekken.

Een beter middel om vanzelfsprekendheden in het eigen vakgebied ter
discussie te stellen dan een blik op andere disciplines van het recht, bestaat

nauwelijks. Deze zogenoemde intern rechtsvergelijkende exercities dienen in deze
studie in de eerste plaats als middel, niet als doel. Indachtig de probleemstelling
wordt niet steeds bij elk detail stilgestaan tijdens de ontrafeling van die andere

rechtsgebieden. Welke inspiratie valtte putten uit die andere rechtsgebieden? Stuit
men in de strafvordering en de civiele rechtspleging op vergelijkbare problemen?
Zijn daar gevonden oplossingen te transponeren in de richting van het bestuurspro-
cesrecht en zo ja, in hoeverre? Wel blijft een zo veel mogelijk integraal tegemoet
treden van de problematiek de rode draad vormen, zodat niet slechts vluchtig met
bestuursrechtelijke bril over de randen wordt heengeschouwd.37 Daarmee betreft
de studie ook het procesrecht in zijn algemeenheid.

Bij de behandeling van de deelvragen zal worden gekeken naar wat de
achtergrond van het vereiste van de redelijke termijn kan worden genoemd. Wat
is de ratio van het vereiste; wanneer, waarom en voor wie geldt het? Het vereiste

35      S.K. Martens, 'De grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter'. NJB 2000, p 747-758,
m.n. p  749. Vgl. ook zijn opmerking dat naarmate meer met succes een beroep op het EVRM wordt
gedaan, het aantal gevallen waarin de rechter recht moet vormen, groeit, p. 750.

36        Zie ook G.J Wiarda, Drie rypen van rechtsvinding, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink  1988, p. 65.
37        Vgl. J.B.M. Vrankenin zijnkernachtige mini-plcidooi voorinterne rechtsvergelijking, 'Nawoord',

in: E.S.G.N.A.I. van de Griend & B.W.N. de Waard, Rechtsvinding. Gedachtenwisseling over het
nieuwe Algemeen Deel** van de Asser-serie (Asser-Vranken), Zwolle: W E.J. Tjeenk Willink  1996,
p. 97-113, m.n. p. 98; ook al in Asser-Vranken, 1995, a.w., p. 125, sprekend van 'raakvlakken,
dwarsverbindingen of zelfs gemeenschappelijkheden'. Bij interne rechtsvergelijking binnen
procesrecht moeten de pijlen gericht zijn op de vraag ofverschillen tussen de onderscheiden vormen
van rechtsvordering, werkelijk op zakelijke argumenten steunen. Alleen indien en voor zover dat
het geval is, zijn de verschillen te rechtvaardigen.
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is als een medaille met twee kanten: het schept enerzijds waarborgen - voor de
burger - en anderzijds - voor de staat - verplichtingen. Bij de beantwoording van
de verschillende deelvragen zullen weer nieuwe, dikwijls specifiek voor het
bestuursprocesrecht van belang zijnde, vragen opkomen. Zonder volledig te willen
zijn, noem ik hier alvast enkele van de bijzondere problemen waaraan te denken
valt. Ten aanzien van de vraag om welke periode het nu eigenlijk gaat, zullen zich
zowel met betrekking tot het beginpunt als het eindpunt knelpunten voordoen.
Of bestuurlijke voorprocedures ook in aanmerking behoren te worden genomen
is bijvoorbeeld zo'n vraag die voor het bestuursprocesrecht van belang is. Ook
ten aanzien van het eindmoment van de al dan niet redelijk te achten termijn kent
het bestuursprocesrecht heel eigen complicaties. Kan de rechterlijke einduitspraak
inhoudende vernietiging zondermeerals eindpunt van de termijn worden genomen
of zou dat eindpunt eerst zijn bereikt op het moment dat het betrokken bestuursor-
gaan opnieuw in de zaak heeft voorzien?

1.5 Belang

1.5.1          Belang van dit onderzoek

Ik beschouw na(ast) hetconscientieus in kaart brengen (dat wil zeggen beschrijven,
verhelderen en categoriseren)38 alseen van mijn doelstellingen om te onderzoeken
welke argumentatie of ratio voor rechterlijke uitspraken gegeven kan worden,
alsmede welke normatieve uitgangspunten gelden.39 Dat alles steeds toegespitst
op het concept van de redelijke termijn.

Een onderzoeker wiens academische bedrijvigheid zich richt op de lengte
van rechtsgedingen, heeft het in ieder geval op 66n punt gemakkelijk: van
onderzoek dat de lengte van procederen als object heeft, behoeft de maatschappe-
lijke relevantie nauwelijks meer betoog.40 Zie ook de hierboven in paragraaf 1.1

geselecteerde citaten. 'Het mensenrecht dat veruit het meest wordt geschonden
is (...) artikel 6 EVRM. De redelijke termijn is de zwakste schakel in de meeste

38       In het in kaart brengen en systematiseren van ontwikkelingen op het terrein van de mensenrechten
en dus op het terrein van artike16 EVRM en zijn termijnclausule, schuilt ook het wetenschappelijk
nut van mensenrechtonderzoek. Aldus, inhet algemeen, C. Flinterman, 'Het nut van mensenrechtenon-
derzoek', NJCM-Bulletin 1997. p. 60-65, i.h.b. p. 63.

39 A.RM. Brenninkmeijer, Burgerlijkprocesrechtalspubliekrecht (oratie UvA), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1993, p. 14.

40      Over het nut van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de mensenrechten meer in het
algemeen K Rimanque, C. Flinterman & P. Lzmmens, 'Hetnutvanwetenschappelijk onderzoek
op het terrein  van de mensenrechten', NJCM-Bulletin 1997, p. 54-69.
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Europese rechtsstelsels:4' Alle aanleiding omeen wetenschappelijke inspanning
aan die 'zwakste schakel' te besteden.

Het aantal zaken en bijgevolg de werkdruk binnen de rechterlijke macht zijn
de laatste decennia toegenomen.42 Dat geldt ook voor de bestuursrechtspraak.43

Zelfs bij afnemende instroom van zaken zal de afwikkeling van gerechtelijke
procedures geregeld veel tijd in beslag blijven nemen.44 Mits aan overige
elementaire eisen van zorgvuldige rechtspraak niet wordt getornd, is de kans
alleszins reeel dat schendingen van het vereiste geschillen binnen een redelijke
termijn af te doen niet vandaag of morgen tot het verleden behoren. Hoe daarmee

om te springen, is derhalve een vraag die van wetenschappelijk en praktisch groot
belang is.

41          H  G. Schermers, 'Een kleine anatomie van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens'.
Trema 1996, p. 207-212, m.n. p. 210.

42 Vgl. voorde jaren negentigbijvoorbeeld Th.G.M. Simons, 'Rechtsplegingin beweging', JV 1995,
nr. 2, p. 19. En zo gaf, met betrekking tot de Raad van State, Stcrt 1993, nr 4 p. 3, de Minister
van Justitie te kennen de werkvoorraden bij de Raad van State zowel in absolute als in relatieve
zin, vergeleken met werkvoorradenelders in hetrechterlijk systeem, onaanvaardbaarhoog te vinden.
Zie verderbijvoorbeeld de in Stcn. 1996, nr.  105, p. 7 afgedrukte toespraak van toenmalige Minister
van Justitie Sorgdrager waarin zij aangeeft een toename van de beroepen op de rechter te verwachten;
niet in de laatste plaats voor de bestuursrechter. De Centrale Raad van Beroep zag tussen 1990
en 1997 zijn binnengekomen zaken van 6000 naar 10000 tot 13000 stijgen. G.P.A.M. Garvelink-
Jonkers e.a (red.), Centrale Raad van Beroep. Verslag 1998/1999, 's-Hertogenbosch: Comma-S,
P. 5.

43 Heel recent zijn meer wisselende berichten te ontvangen. Raad van State, Jaarverslag 1999, p. 63:
het aantal ingekomen zaken in eerste en enige aanleg daalde in vergelijking met de eerdere jaren
met 20% procent,de instroom van zaken in hoger beroep nam met 15% af. Blind staren op cijfers
is riskant, zeker wanneerwe beseffen dathetaantal afgedanezakenbij de Raad van Stateook afnam

Bij de Centrale Raad van Beroep zette tussen  1998 en 2000 een daling in van ingekomen zaken,
Centrale Raad van Beroep, Verslag 1998/1999, p. 5. Ook van deze hoogste bestuursrechter komt
een cijfer-relativerend geluid: de tot 1998 toenemende instroom heeft hij niet kunnen volgen (vgl.
ook p. 24) en er is een forse werkvoorraad ontstaan. En, belangrijk gegeven in de relativering van
de waarde van cijfers in dezen, er is sprake van 'een gestaag toegenomen bewerkelijkheid van de
zaken' ! Zie voor ambtenarenzaken p. 21 van het Jaarverslag 1998/1999. In bijstandzaken is zelfs
een lichte groei van de instroom, met bovendien een toename van de complexiteit (p. 24-25).
Rechtbanken hebben daarentegen in vreemdelingenzaken weer (c q nog steeds) met een groeiende
instroom te kampen, vgl. NRC Handelsblad 17 april 2000, p. 7, interview met A. van Dooijeweerd
(landelijk co6rdinator vreemdelingenzaken rechtbank Den Haag) en M Mondt (president
vreemdelingenkamer rechtbank Den Haag), waar getallen van 30.000 oplopend tot 50.000 worden

genoemd.
44 In vergelijking met de gegevens uit de vorige noot: veelzeggend(er) zijn de doorlooptijden. De

gemiddelde doorlooptijd bij de Raad van State voor zaken in eerste en enige aanleg bedroeg in
1999 voor ruimtelijke ordeningszaken 20 en voor milieuzaken 28 maanden, in hoger beroep 11
maanden. De Raad erkent dat met name de doorlooptijd in eerste aanleg 'nog lang niet' aan de
maat is, hij streeft naar afdoening binnen een jaar. Jaarverslag 1999, p. 63. Vgl. ook het Verslag
1998/1999 van de Centrale Raad van Beroep, p. 5: nog een grote werkvoorraad, bewerkelijkere
zaken en het uitgesproken streven degemiddelde [sommige zaken zullen dus sneller worden afgedaan,
menig andere zaak zal meer tijd vergen: AMIJ] behandelingsduur onder de 9 & 12 maanden te
brengen. Zie ook p. 20-26, waar wordt aangegeven dat het aantal eenvoudig af te handelen zaken
vermindert, en ook de uitstroom van zaken.
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1.5.2 'Within a reasonable time' ;  in wiens  belang?

Dat bestuursrechtspraak binnen een redelijke termijn plaatsvindt, is in de eerste

plaats in het belang van degenen die zich tot de rechter wenden. Daarnaast is een

spoedige behandeling en een definitieve beeindiging van geschillen mogelijk ook
in het belang van derden die zich niet tot een rechter hebben gewend, in het belang
van bestuursorganen, in het belang van de bestuursrechteren meer in het algemeen:
in het belang van de doelmatigheid en de rechtszekerheid.

Bij al die accessoire belangen mag echter niet uit het oog worden verloren
dat de grondgedachte van de clausule van geschilbeslechting binnen een redelijke
termijn bij uitstek is gelegen in de belangen van de bij de geschilbeslechting
betrokken burger. De ratio in civielrechtelijke geschillen luidt in het kort dat iemand
niet te lang in onzekerheid mag verkeren omtrent zijn civielrechtelijke positie, 45

in vervolgingszaken dat de betrokkene niet te lang onder de druk van een vervolging
gebukt mag gaan.46 Die betrokkene is doorgaans een burger van vlees en bloed,
hoewel ook privaatrechtelijke rechtspersonen zich op de waarborg van de redelijke
termijn kunnen beroepen.

47

Heeft in het strafprocesrecht de kwestie van de redelijke termijn zowel in
de literatuur als in de jurisprudentie over aandacht niet te klagen gehad,48 in het
bestuursprocesrecht was dat tot voor kort veel minder het geval terwijl het

45          P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en praktijk, Nijmegen: Ars Aequi
Libri 1990, p. 364; enhiervanderecentste, Engelstaligedruk, Theory and practice of the  European
convention on human rights, The Hague: Kluwer Law International 1998, p. 442; M.L.W.M. Viering,
Het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994,
p. 101.

46       P. van Dijk & G.J.H. vanHoof,Theory andpractice of the Europeanconventiononhuman rights,
The Hague: Kluwer Law International 1998, p. 442; M.L.W.M. Viering, Het toepassingsgebied
van artikel6 EVRM (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p.  191, noot 235, gebaseerd
opde uitspraken van ECRM en vooral EHRM. Eenenkele keer waagthet EHRM zich aan prozaYscher
overwegingen waardoor het die ratio iets lijkt op te rekken: 'In requiring cases to be heard within
a "reasonable time", the Convention underlines the importance of administering justice without
delays which might jeopardise its effectiveness and credibility (...)' Zie bijvoorbeeld EHRM  20
februari 1991, Vernillo tegen Frankrijk, SeriesA, vol.  198, par. 38. Ik heb geendirecte aanwijzingen
gevonden dat het om verruiming gaat die zich vertaalt in de arresten van het Hof. Dat stemtovereen
met precieze lezing: het redelijke-termijnvereiste (en zijn ratio) onderstreept iets perifeers maar
niet identieks: het (meer algemene) belang dat het rechtsbedrijf door stroperigheid te vermijden
zijn effectiviteit en geloofwaardigheid niet verliest.

47          Zie  bijvoorbeeld  HR   1  juni 1993, NJB-kntern 1993, p. 390, nr. 169; EHRM 6 april 2000,
Comingersoll S.A. tegen Portugal, NJB 2000, p. 1244, nr. 24.

48 Een betrekkelijk willekeurige graai uit de ton aan literatuur: E.P. von Brucken Fock, 'Tot welke
wijzigingen inhet Nederlandse recht dienen de beginselenvan behoorlijke rechtspraak, neergelegd
in artike16 van het Europese verdrag tot bescherming van derechten van de mens en de fundamentele
vrilheden, aankid'ingtegevenl' .in: Handelingen  1983  der Nederlandse  Juristen-Vereniging deet
1, eerste stuk, Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink 1983, p. 149-263, i.h.b. p. 196-206; A.L. Melai,
'De afdoening van strafzaken binnen redelijke tijd', DD 1983, p. 271-275; E. Myjer, 'Berechting
binnen redelijke termijn. De hete adem van mensenrechtverdragen', NJCM-Bulletin 1985, p.  11-30;
W.E. Haak, 'Desanctieopoverschrijding van deredelijketermijn', in: CH. J. Ensched6 e.a. (red.),
Naar eer en geweten (Remmelink-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 151-163.
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Hoofdstuk 1

verschijnsel van te trage rechtsbescherming toch soms punt van zorg was en
nauwelijks minderneep. Ofschoon menig bestuursrechtjurist de redelijke termijn
van artikel 6 EVRM ontdekt heeft49 en een kentering gaande is, onderstreept het

nog eens het belang van een studie als de onderhavige, temeer daar er nog een
aantal vragen en blinde vlekken zijn.

Ook in het burgerlijk procesrecht staat de duur van de rechtspleging in
toenemende mate in de belangstelling en is langzaam maar zeker ontdekt dat deze
ten dele moet worden geplaatst in de sleutel van de redelijke termijn van artikel
6 EVRM.w Men zou kunnen stellen dat artikel 6 EVRM bewerkstelligt dat het
adagium litis finiri oportet meer dan een loze kreet wordt.

1.5.2.1 Een spanningsveld

Het redelijke-termijnbeginsel van artike16 EVRM staat niet geYsoleerd, maar vormt
6dn van een groter aantal beginselen van behoorlijke rechtspleging. Dat dit beginsel
niet alleen samenhangt met maarook in meer ofmindere mate kan komen te staan
tegenover een of meer andere beginselen, is zeer wel voorstelbaar. Zo is weinig
juridisch inlevingsvermogen nodig om te kunnen inzien dat wanneer een
rechtsgeschil binnen een (te) korte tijd wordt afgedaan de overige aan de

49    B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechispleging, met name in het administratief
procesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willlink 1987; A.F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke

termijn  in  het  burgerlijk  proces  en het bestuursproces', NJCM-Bulletin 1991, p. 627-647; E.A.
Alkema, 'Telt de 'voorfase' mee voor de redelijke termijn', NJB 1994, p. 601-604, waarna al snel
een behoorlijke sprong in de tijd moet worden gemaakt voordat we terechtkomen bij studies als
P.M. Langbroek, K. Lahuis & J.B.J.M. tenBerge(red.), Kwaliteit van rechtspraakop de weegschaal,
Zwolle: W E.J. Tjeenk Willink 1998, m.n. p. 169-210 en G.R. Rutgers & H.E Broring (red.),
Rechtspraak op tijd, Den Haag: Boom 1999, m.n. p. 75-99. Ook advocaten in het bestuursrecht
lijken 'de redelijke termijn' ontdekt te hebben, als ik af ga op het groeiend aantal beroepen dat
naar mijn indruk wordt gedaan op vermeende overschrijding.

50          Een niet eens volledige greep: J.E. Bosch-Boesjes, 'De rechteren de duur van de civiele procedure',
WPNR 1990, p. 665-669; G J W  van Oven, 'Recht op tijdig recht', in P. Tuit (red.): Gratia

Cormercii. (Van Oven-bundel), Zwolle: Tjeenk Willink 1981, p. 195-208; J.E.F.F.M. Duynstee,
'Civiele bespiegelingen naar aanleiding van de zaak Capuano,' Trema 1990, p. 203-205;H. Stein,
'Bevrijdende verjaring (III)'. Advocatenblad 1990, p. 5-8, R.R.M. de Moor, 'Burgerlijk (pro-
ces)recht', in: R.R.M. de Moor, Artikel 6 EVRM en de dagelijkse rechtspraktijk, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willlink 1990, p 43-58, m.n. p. 46-48, Zwolle 1990; E.J. Dommering, 'Het grondrecht
op behoorlijkerechtspraak in het Nederlandse civiele recht', in: Handelingen 1983 derNederlandse
luristen-Vereniging deel L tweede stuk, Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink 1983, p. 155-239; P. Smits,
'Rechterlijke voortgangscontrole in het licht van artikel 6 EVRM',  TCR 1995, p.  11 - 15 ; I. van der
Helm & E.M. Wesseling-van Gent, 'De redelijke termijn in civiele procedures', Trema 1996, p
125-134; P. Smits, Anikel6EVRMende civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1996; G.R. Rutgers & H.E. BrOring (red.), Rechtspraak op tijd, Den Haag Boom 1999,
m.n. p. 33-51 en 101-118 en de voorafaankondiging daarvan door T.R. Hidma,  'Op weg naar het
Versneld Regime als reguliere procedure!', Trema 1999, p. 169-172; Trema 1999, speciaal nummer,
nr 1 Oa.
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Prelude

rechtspleging te stellen eisen wel eens in het gedrang zouden kunnen komen. 5!

In het achterhoofd moet worden gehouden hoe ver met het bewerkstelligen van
berechting binnen een redelijke termijn dient te worden gegaan, op welke wijze
en met welke prioriteit aan het naleven van het beginsel van de redelijke termijn
uitvoering moet worden gegeven in verhouding met andere beginselen.

1.6 Een stramien

Bij de aanpak en presentatie hanteer ik een vast stramien. Voorop staat in twee
van de drie delen 'Straatsburg', om daarna de descriptie van het nationaal recht
een plaats te geven. De inventarisatieen analyse van de Straatsburgsejurisprudentie
worden mede als referentiekader gebruikt bij de beoordeling van het nationaal
recht. Bij het binnenstebuiten keren van nationaalrechtelijke wetenswaardigheden
vormt het bestuursrecht telkens het sluitstuk.

Een dergelijke benadering vergemakkelijkt eerstens het trekken van
vergelijkingen tussen enerzijds het EHRM en de nationale rechtspraak, inclusief
gevolgtrekkingen betreffende overeenstemming van het Nederlandse recht met
het Straatsburgse. Daarnaast maakt deze aanpak het mogelijk de stand van zaken
in het strafrecht en het civiel recht enerzijds en het bestuursrecht anderzijds naast
elkaar te leggen.

In het derde deel (Consequenties) :-31 ik nationaalrechtelijke ontwikkelingen
voorop om pas daarna onder de loep te leggen wat Straatsburgse organen doen
en vermogen. Deze van de eerdere twee delen afwijkende aanpak is ingegeven
door het in systeem van rechtspraak en taakopvatting van het EHRM besloten

liggende element van terughoudende toetsing: het EHRM schrijft niet voor welke
maatregelen lid-staten precies moeten treffen om hun stelsel in overeenstemming
met de eisen van artikel 6 EVRM te brengen.

Bij de behandeling van 'Straatsburg', ligt het accent sterk op de arresten van
het EHRM. Deze arresten hebben het meest gezag en zien het meest op inhoudelijke
aspecten, waar de ECRM tijdens haar bestaan 'slechts' in eerste instantie de

51       Ik noem ter illustratie EHRM 10 juni 1996, Thomann tegen Zwitserland, RJ&D 1996-III, p. 806
e.v  , NJ  1998,184, m.nt. Kn: wordt bij verzet tegen verstekveroordelingen de samenstelling van
de rechtbank telkens gewijzigd omwille van het vermijden van elke schijn van partijdigheid, dan
zou het daarmee gepaard gaand groteraantal rechters dat het dossier weermoetbestuderen spanning
met afdoening binnen een redelijke termijn kunnen opleveren. Om die reden, te midden van andere
aanvullende omstandigheden, kan dat wisselen van samenstelling redelijkerwils niet van een lid-staat
(diens rechterlijke organisatic) worden gevergd. Vgl. over dit soort gebalanceer in het kader van
de onpartijdigheidseis M.I. Veldt, Het EVRM en de onpanijdige strafrechter (diss. Tilburg),
Deventer: Gouda Quint 1997, p. 153-170 en over rechtspraak binnen redelijke termijn en strijd
met een met zorgvuldigheid opgetuigde rechtsgang J. de Hullu, 'Mensenrechten in het strafrecht:
geen last maar een lust' NJB 1986, p. 1276.
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Hoofdstuk 1

ontvankelijkheidsvragen voor haar rekening nam.52 De oordelen van de ECRM
figureren her en der wel, omdat de Commissie daarin af en toe toch ook overwe-
gingen te berde brengt met interessante inhoudelijke portee. Dat overigens zo wordt
geconcentreerd op de manoeuvres van het EHRM kent voor een ander deel een
heel eenvoudige verklaring: met de inwerkingtreding van het Elfde Protocol bij
hetEVRM, meteen overgangsfase van eenjaar vanaf 1 november 1998 van kracht,
is de Commissie opgeheven.53 De betekenis van het Comitt van Ministers voor
de rechtsvorming is beperkt.54 Daarmee is niet gezegd dat het Comitd niet een aantal

belangwekkende resoluties in de openbaarheid heeft gebracht. Voor zover dat naar

mijn mening in de rede ligt, heb ik deze een plaats gegeven in het verslag van het
onderzoek dat voor u ligt. Los van dergelijke eervolle vermeldingen, gaat het in
eerste instantie om de meest gezaghebbende uitleg van het EVRM; en die, met
alle respect voor de andere autoriteiten, is afkomstig van het Hof.

Artike16 EVRM en dejurisprudentiele lijnen die het heeft gegenereerd dienen

- als gezegd - als punt van vertrek en als gedeeltelijk referentiekader. Is hiermee

de aanpak van het onderzoek in belangrijke mate verklaard, het neemt niet weg
dat ook in geschillen waarbij twijfelachtig is of artikel 6 EVRM toepassing vindt
geen vrijbrief ligt om achteloos lang procederen te vergoelijken.

Ook in bestuursrechtelijke procedures waarvan nog niet zeker is of artikel
6 EVRM daarop toepasselijk is, dienen alle zeilen te worden bijgezet om binnen
een redelijke termijn de zaak tot een einde te brengen. Dat wat dit onderzoek in
kaart brengt en aan conclusies oplevert - ook waar de basis sterk besloten ligt in
het EVRM - kan in die geschillen welke strikt genomen buiten het rechtstreekse
bereik van het EVRM staan, als leidraad fungeren.

55

52 NaderM.L.W.M. Viering, Het toepassingsgebied van anikel 6 EVRM (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1994, p. 9-31.

53         De taak van de ECRM, het beantwoorden van ontvankelijkheidsvragen, wordt voortaan eveneens
door het (permanente) Hof uitgeoefend. Zie artikelen 29 en 35 EVRM.

54          Vgl. M L.W.M. Viering, Het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J
Tjeenk Willink 1994, p. 13; M.L van Emmerik, Schadevergoeding bu schending van mensenrechten.
de rechtspraktijkonder het  EVRM, vergeleken met die in Nederland (diss. Leiden), Iziden: NJCM-
boekerij 1997, p  77- 78 en dedaargenoemdenoten. Zie ook - illustratief - hoede rol van het Comitt
zelfs al enigszins gemarginaliseerd wordt in het woord vooraf bij de eerste druk van Van Dijk en
Van Hoof (1984), nog eens aangehaald in de derde, Engelstalige, druk: P. van Dijk & G J.H. van
Hoof, Theory and practice of the European convention on human rights,The Hague: Kluwer Law

International 1998, p. vii.
55       \Ig\.B.W.N.deWaard, Beginselen vanbehoorlijke rechtspleging, met nami inhetadministratief

procesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Williink 1987, p. 7. Zie ook M. Scheltema, 'Het
tijdigheidsbeginsel', in: R.L. Vucsdn (red.), De Awb-mens: boeman ofunderdog 7, Nijmegen: Ars
Aequi Libri 1996, p. 241-253 en Widdershoven, Tijdigheid in het bestuursprocesrecht, in: G.R
Rutgers & H E. Broring (red. ), Rech tsprack op tod, Den Haag: Boom 1999, p. 75-85, i . h.b. p. 76-77
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DEELI

Periode

Proloog

Intro deel I
Hoe ver gaat de reikwijdte van het vereiste van de redelijke termijn van art. 6
EVRM? De vraag is even simpel als wezenlijk, want om te kunnen beoordelen
of afdoening van een juridisch geschil binnen redelijke termijn plaatsvindt, moet
in de eerste plaats duidelijk zijn welke termijn daarvoor in aanmerking dient te
worden genomen. Grof gesteld is dat enerzijds de vraag naar het moment dat de
in aanmerking te nemen periode een aanvang neemt - de zogenoemde dies a quo -
en anderzijds de kwestie van het moment dat de relevante periode als beeindigd
kan worden beschouwd, wel aangeduid als dies ad quem. De hoofdvragen zijn
derhalve: welke actie luidt de relevante periode in, welke daad sluit de op
redelijkheid te beoordelen periode af? Bij de analysehiervan kunnen we verwachten
enkele deelproblemen te ontmoeten. Zo komt naast bovengenoemde vragen aan
de orde of de relevante periode aaneengesloten is of dat er van meerdere
afzonderlijke termijnen in 66n geschil sprake kan zijn, die elk aan de redelijkheids-
maatstaven moeten voldoen. Hierbij valt te denken aan het instellen van hoger
beroep en cassatie. Dat het vastleggen van het beginpunt en het probleem van
deeltermijnen met name in het bestuursrecht met zijn bestuurlijke voorprocedures
zo mogelijk nog delicater ligt, zal voor beoefenaren van het bestuursrecht
nauwelijks een verrassing zijn.

Behandelingsplan deel I
De behandeling van jurisprudentiele lijnen van (de ECRM en) het EHRM en de
nationaalrechtelijke uitwerking zal in afzonderlijke hoofdstukken plaatshebben.
Als eerste volgt een uitgebreide behandeling van de uitspraken van de Straatsburgse
organen, met name het EHRM (hoofdstuk 2). De in artikel 6 EVRM neergelegde
waarborg van de redelijke termijn is door inmiddels talloze beslissingen van de
aan het EVRM verbonden fora uitgekristalliseerd en geconcretiseerd. De lijnen
die uit de Straatsburgse rechtspraak worden gedestilleerd, zullen vervolgens als
basis dienen voor de behandeling van de nationale rechtspleging:

1            Het gaat om eisen gesteld door het Hof vooral, door de Commissie ook en, in mindere mate,door
het Comitd. Zie hoofdstuk 1, waarin wordt aangegeven dat beslissingen  van het Comitd niet de
meest richtinggevende zijn.
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Deel I

Wat als het beginpunt van de redelijke termijn van artikel 6 EVRM heeft
te gelden wordt als eerste behandeld. Daarna volgt een analyse van het eindpunt.
Bij beide inventarisaties wordt als splitsing aangebracht de tweedeling die ook
de tekst van artikel 6 EVRM kenmerkt: procedures die gaan over 'determination
ofcivil rights and obligations' en procedures die een 'criminal charge' inhouden.
In beide gevallen heeft een betrokkene recht op afdoening van zijn geschil binnen
een redelijke termijn. Vanwege het verschillende karakter van beide procedures
is die termijn echterniet noodzakelijkerwijs dezelfde, in de zin van op gelijke wijze
vast te stellen (aanvang en einde). Deze splitsing breng ik niet alleen aan bij de
weergave van de rechtspraak van de Straatsburgse colleges. Ook ten aanzien van
de manier waarmee binnen de Nederlandse rechtsorde de voor de beoordeling
relevante termijn wordt benaderd, onderscheid ik 'civil rights and obligations'
en 'criminal charge'.

Na de weergave van de Straatsburgse rechtspraak vindtbehandeling van het
Nederlandse burgerlijk recht en vervolgens strafrecht plaats, met gescheiden
vergelijkingen met de rechtspraak van de ECRM en het EHRM. Een soort synthese
wordt gegeven in het laatste deel waarin ik toekom aan het bestuursrecht.
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HOOFDSTUK 2

Periode Straatsburg

2.1 Inleiding

Zoals in hoofdstuk 1 is betoogd, is artikel 6, eerste lid, EVRM de belangrijkste
bepaling op grond waarvan het redelijke-termijnvereiste geldt. De ratio van het
vereiste is te garanderen dat binnen een redelijke termijn door middel van een
rechterlijke uitspraak een einde wordt gemaakt aan de onzekerheid omtrent iemands
burgerlijke rechten of aan onzekerheid wegens een tegen een persoon bestaande
strafrechtelijke verdenking. In de eerste plaats gaat het om het belang van de
betrokkene(n) hoewel daarnaast ook de rechtszekerheid in het algemeen gediend
is met het voorkomen van onredelijk lange procedures. Het doel van het recht op
behandeling van een procedure binnen een 'reasonable time'  is in  1969 al door
het EHRM in de Stogmuller-zaak verwoord als bescherming van 'all parties to
court proceedings (...) against excessive procedural delays'.'

Wanneer we naar de jurisprudentie van het EHRM (hierna ook: Hof) en de
ECRM (hierna ook: Commissie) kijken, zien we dat Hof en Commissie, net als
de tekst van artikel 6 dat doet, een duidelijk onderscheid maken tussen de
'(determination ofhis) civil rights and obligations' en 'anycriminal charge (against
him)'. Bij dat onderscheid wordt hier aangesloten, als aangegeven in de proloog
van dit deel (I).

2.2 Beginpunt (dies a quo)

2.2.1 Vooraf

Voor de Straatsburgse jurisprudentie ten aanzien van de dies a quo aan een concrete
analyse te onderwerpen, stel ik vast voorop dat artikel 6 EVRM slechts van
toepassing is voorzover er enigerlei betrokkenheid van een overheidsinstantie is
geYndiceerd. De relevante termijn begint op zijn vroegst daar waar een autoriteit
betrokken wordt en een actie onderneemt dan wel een actie van deze wordt
verlangd. In geschillen over de vaststelling van 'civil rights and obligations'
onderscheidenlijk 'criminal charge' is dat, zoals zal blijken, anders uitgewerkt.

1              EHRM 10 november 1969. Stbgmiiller tegen Oostenrijk, Series A, vol. 9, p  40.
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Hoofdstuk 2

2.2.2 Competentio ratione temporis?

Artikel 34 (25 oud) van het EVRM behelst een individueel klachtrecht.2 Dat wil
zeggen dat een burger  van een verdragsstaat erover kan klagen een slachtoffer
te zijn van een vermeende schending van het EVRM, mits aan een aantal voorwaar-
den is voldaan.4 Het was niet zo, dat door het EVRM te ratificeren het individuele
klachtrecht van rechtswege werd aanvaard. De aan het EVRM gebonden staten
dienden dit individuele klachtrecht uitdrukkelijk te erkennen. Op het moment dat

erkenning geschiedde, was in die staat vanzelfsprekend een groot aantal procedures
aanhangig. Stel nu dateen burgerbij het Hof (voorheen: de Commissie) zijn beklag
doet over de duur van zo'n reeds gestarte procedure. Dan bestaan er ten aanzien
van de in aanmerking te nemen periode twee mogelijke begindata: de datum dat

de procedure voor de nationaalrechtelijke instanties is gestart of de datum dat het
individuele klachtrecht door de desbetreffende staat is aanvaard. Een soortgelijk
probleem kon zich aandienen ten aanzien van het deponeren door een lid-staat
van een verklaring ex artike146 (oud) EVRM, dat handelde over de aanvaarding
van de rechtsmacht van het Hof. In hun uitspraken hebben Commissie en Hof
duidelijkheid hieromtrent verstrekt. Ingeval door een particulier wordt geklaagd
over de duur van een procedure die al liep voordat de desbetreffende staat het
individuele klachtrecht had erkend, nemen Commissie en Hof de periode vanaf
dat laatste moment in aanmerking:

'(...) the periods to be considered begin only on 1 August 1973, when the
recognition (...) of the right of individual petition took effect (...)'.5

2           Dat gold tot november  1998. Toen trad het Elfde Protocol in werking en verdween de eis van
uitdrukkelijke aanvaarding van het individueel klachtrecht. In artikel 33 (24 oud) is het klachtrecht
voor staten neergelegd. Ten aanzien van dit tussenstaatse klachtrecht was al onder het regime van
de oude tekst van het Verdrag geen voorbehoud mogelijk en derhalve geen uitdrukkelijke aanvaarding
nodig.

3 "Burger" dient hier ruim te worden opgevat: niet slechts natuurlijke personen maar tevens groepen
van particulieren en non-gouvernementele organisaties vallen onderde in artikel 34 EVRM genoemde
categorie die van het individueel klachtrecht gebruik kan maken.

4             Een belangrijke voorwaarde is bij voorbeeld het vereiste dat alle effectieve nationale rechtsmiddelen
moeten zijn uitgeput, neergelegd in artikel 35 (26 oud), eerste lid juncto derde lid, EVRM. Zie
voor de andere vereisten artikel 35, tweede lid (27 oud) EVRM.

5             Zie onder andere de zaak EHRM  10 december  1982,  Foti e.a.  tegen Italie, Series A, vol. 56, (NJ
1987,828 m.nt. P. van Dijk), p.  18, par. 53. Dezelfde overwegingen en overwegingen van gelijke
strekking zijn terug te vinden in bijvoorbeeld  EHRM 8 december 1983, Pretto e a. tegen Italic,
Series A, vol. 71, p. 14, par. 30; EHRM 25 juni 1987, Milasi tegen Italie, Series A, vol. 119, p
45,  par.  14;  EHRM 26 oktober 1988, Martins Moreira tegen Portugal, Series A, vol. 143, p. 16,
par. 43; EHRM 27 april 1989, Neves e Silva tegen Portugal, Series A, vol. 153-A, p. 15, par. 40
en EHRM 7 juli 1989, Uni6n Alimentaria Sanders SA tegen Spanje, Series A, vol. 157, p 12, par
29.
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Periode Straatsburg

Speelden de feiten waarover wordt geklaagd zich af voor de datum waarop het
EVRM voor de betrokken lid-staat in werking trad, dan verklaart het Hof zich
onbevoegd. Het EVRM heeft slechts gelding voor de verdragsstaat ten aanzien
van feiten die hebben plaatsgevonden nadat het EVRM voor deze staat in werking
trad. Dit heet de bevoegdheid ratione temporis. Toch ligt deze standpuntbepaling
niet zo zwart-wit. Bij de bepaling van de redelijkheid van de lengte van de
procedure blijken Commissie en Hof namelijk rekening te houden met de stand
waarin de procedure zich bevond op het moment van het aanvaarden van het
individuele klachtrecht. Zowel Commissie als Hof overwegen, dat

'in assessingthe reasonableness of thetimethatelapsed after 31 July 1973, account
must be taken of the then stateof proceedings.' Of: 'in orderto determine whether
the time which elapsed was reasonable, it is also necessary to take into account
the state of the proceedings on the critical date.' 6

Via deze achterdeur betrekt het EHRM de tijd dat procedures al liepen voordat
daarover een klacht aan de Straatsburgse organen kon worden voorgelegd, in zijn
beschouwing. Indirect wordt de periode van v66r de aanvaarding van het individuele
klachtrecht derhalve meegenomen in de beoordeling van de procesduur door de
Straatsburgse organen.

Zowel het nemen van de datum van erkenning van het individuele klachtrecht
van artikel 25 (oud) EVRM (c.q. de datum deponering verklaring ex artikel 46
(oud)) als beginpunt als het bij de inhoudelijke beoordeling van de redelijkheid
toch in aanmerking nemen van de stand van de procedure op dat ogenblik, is thans
vaste rechtspraak.7

2.2.3      Civil rights and obligations

Het is zinvol nog even terug te grijpen op de ratio van het vereiste van de redelijke
termijn. Gaat het om de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen,
dan is de ratio te garanderen dat er binnen een redelijke termijn door middel van
een rechterlijke uitspraak een einde wordt gemaakt aan de onzekerheid omtrent

6             Zie onder (veel) meer: EHRM  19 maart  1997, Paskhalidis e.a. tegen Griekenland, RJ&D 1997-II,
p. 474-489, JB 1 9 9 7/ 1 3 1 m. n t . AWH . Idem in b ij v . EHRM 16 september 1996, Zappiategen Italie,
RJ&D 19 96-IV, p. 1412 en reeds in EHRM 10 december 1982, Foti e.a. tegen Italib, Series A, vol.
56,(NJ 1987, 828 m.nt. P. van Dijk), par. 53.

7             Vgl. de in de vorige noot genoemdejurisprudentie. Voorartikel 46-gevallen zie EHRM 8juni  1995,
ya2ci en Sargin tegen Turkije, Series A,vol. 319-A, p. 16, par. 40; EHRM 8 juni 1995, Mansur
tegen Turkije, Series A, vol. 319-B, p. 48, par. 44 en EHRM 25 maart 1996, Mitap and Muftuoglu
tegen Turkije, RJ&D 1996-II.
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betrokkenes burgerrechtelijke rechtspositie: Iemand mag daarover niet te lang
in onzekerheid verkeren. Om de aanvang van de in aanmerking te nemen periode
vast te stellen, is de hamvraag wanneer die onzekerheid intreedt. Daarbij mag
overigens niet worden vergeten dat hetprimaire uitgangspunt voorde bescherming
van artikel 6 EVRM is, dat er een rechter (of andere autoriteit, zoals verderop zal
blijken) bij dient te zijn betrokken.

Als beginpunt van door het Hof en de Commissie onder de noemer van civil
rights andobligations gerangschikte zaken, wordt doorgaans het moment van het
instellen van de actie aangenomen. Daarbij gebruikt het Hof omschrijvingen als
de dag 'when (...)lodged theirappeal', 'the date proceedings were instituted before

the (...) Court', 'the date on which the action was instituted', 'the date on which
the (...) petition was lodged with (...) the Court', 'the proceedings (...) began (...)
when the applicant started his action" en soortgelijke omschrijvingen. Kortom,
het aanhangig maken van de zaak bij het bevoegde gerecht is doorgaans de dies
a quo.'0 Dat zal dikwijls bij dagvaarding of verzoekschrift zijn maar het kan ook
de betekening van het hoger beroep c.q. de ontvangst van het hoger-beroepschrift
zijn, met name als de redelijke-termijnklacht alleen het appal betreft:' De in
aanmerking te nemen periode nam in de woorden van het Hof ook eens een aanvang
'when the defendants were due to appear before the court, Italian law leaving it
to the plaintiff to indicate the date for the initial hearing of the summons.'12 Niet

uitgesloten is dat het verzoek om een spoedvoorziening aan de rechterlijke instantie,
gelegen op een datum voordat het bodemgeschil aanhangig wordt gemaakt, als
startpunt heeft te gelden. 13

Van Dijk en Van Hoof c.s. schrijven in hun Engelstalige druk: 'as the
beginning of the period may in general be taken the moment at which the pro-

8             P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie enpraktO'k, Nijmegen: Ars Aequi
Libri  1990,  p.  364. Het redelijke-termijnvereiste is ondertussen geevolueerd  in  die zin  dat  ook
procedures die op zichzelf niet per se tot een rechterlijke uitspraak leiden, geacht worden onder
het vereiste te kunnen vallen. Zie hierna § 2.2.3.1 en 2.2.3.2.

9             Respectievelijk EHRM  13 juli 1983, Zimmermann en Steiner tegen Zwitserland, Series A, vol
66, p. 11, par. 48; EHRM 10 juli 1984, Guincho tegen Portugal, Series A, vol. 81, p. 13, par. 29;
EHRM  29  mei 1986, Deumeland tegen Duitsland, Series A, vol. 100, p. 26, par. 77; EHRM 29
maart  1989, Bock tegen Duitsland, Series A, vol. 150, p. 17, par. 35 en EHRM 24 oktober 1989,
H tegen Frankrijk, Series A, vol. 162-A, p. 20, par. 48.

10          Vgl. ook A. Gekiere, 'De redelijke termijn  van art.  6 Evrm. Een stand van zaken',  TBP  1996,  p.
511  en de door haar genoemde (greep uit de overvloedig voorradige) jurisprudentie.

11          EHRM 26 november 1992, Francesco Lombardo tegen ItaliE, Series A, vol. 249-B, p. 27, par.  19.
12      EHRM 25 juni 1987, Capuano tegen Italie, Series A, vol. 119, (NJ 1990, 231 m.nt. EAA), p. 11,

par. 22.
13          EHRM 12 oktober 1992, Cesarini tegen Italie, Series A, vol. 245-B, p. 26, par. 16. Gekiereomschrijft

het als het verzoek tot het nemen van een dwingende maatregel, A. Gekiere, 'De redelijke termijn
van art. 6 Evrm. Een stand van zaken', TBP 1996, p. 512
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ceedings concerned are instituted', met, zekerniet uitputtend bedoelde, verwijzing-
en naar jurisprudentie van het Hof. 14

Als uitgangspunt kan derhalve gelden: du moment dat een gerecht bij het
geschil wordt betrokken, begint de redelijke-termijnklok te tikken. Dat volgt uit
de gedachte dat de bescherming van artikel 6 EVRM15 van oorsprong ziet op het
proces (bepalend voor'civil rights and obligations') gevoerd voor de rechter. Net
als bij 'criminal charges' (zie hierna) willen Commissie en Hof echter niet
uitsluiten, dat de voor de garantie van de redelijke termijn relevante periode inzake
een geschil over vaststelling van 'civil rights and obligations' al eerder begint te
lopen.16 Ook Van Dijk onderkent die mogelijkheid overigens, gezien diens
formulering dat behalve het moment dat de desbetreffende actie wordt ingesteld
ook als beginpunt kan worden genomen het moment dat, in het kader van een andere

procedure, een dergelijk recht ofeen verplichting in een verweernaar voren wordt
gebracht.

17

2.2.3.1     Dies a quo al v66r de rechterlijke fase?

Onder omstandigheden is reeds van een voor iemands burgerlijke rechten en
verplichtingen beslissend geschil sprake voordat de zaak bij een rechter aanhangig
is gemaakt. Onder dergelijke omstandigheden kan de periode die binnen het bereik
van de redelijke termijn-eis komt, al een aanvang nemen voordat die actie bij de
rechter wordt ingesteld.

In het Golder-arrestgafhetHof de principitle beslissing dat artikel 6 EVRM
een recht op toegang tot de rechter behelst. Het is met die wetenschap in het
achterhoofd begrijpelijk dat hetHofoordeeltdat de in aanmerking tenemen termijn
al kan lopen v66rdat de zaak onder een rechter is gebracht. Ware dit anders, dan
zou een staat door in strijd met artikel 6 EVRM niet in enigerlei toegang tot een
rechterte voorzien, het vereiste van afdoening binnen een redelijke termijn kunnen
omzeilen. Alsdan zou, zolang geen rechterlijke instantie zich met het betreffende
geschilbezighoudt, debij de redelijke-termijngarantie te betrekken periode immers
nog niet lopen. To put it bluntly: dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het
EHRM verwoordt dit als volgt:

14       P.vanDijk&G.J.H. vanHoof,Theoryandpractice of the European convention on human rights.
The Hague: Kluwer Law International 1998, p. 444.

15          Of, wat minder vanuit het gezichtspunt van de burgeren meer vanuit het gezichtspunt van de over-
heid, de vereisten van artikel 6 EVRM.

16          EHRM 21 februari 1975, Golder tegen het Verenigd Koninkrijk, Senes A, vol.  18, NJ 1975,462
m.nt. EAA.

17         P. van Dijk, 'De op Nederland rustende internationale verplichtingen ter zake van een behoorlijke
rechtspmak' .in: Handelingen 1983  der Nederlandse Juristen-Vereniging deet  1, eerste stuk,Zwolle:
W. E. J. Tjeenk Willink 1983, p. 3-148, m.n. p. 117. Idem in P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, De
Europese Conventie in theorie en praktijk, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1990, p. 366.
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'The fair, public and expeditious characteristics ofjudicial proceedings are of no
value at all if there are no judicial proceedings'. 18

Het EHRM wijst er vervolgens op, dat

'Article 6§1 secures to everyone the right to have any claim relating to his civil
rights and obligations brought before a court or tribunal. ,19

Meteen uitdrukkelijke verwijzing naar'criminal matters'20 en de arresten Wemhoff,
Neumeister en Ringeisen bepaalt het EHRM in de zaak Golder, dat

'It is conceivable also that in civil matters the reasonable time may begin to run,
in certain circumstances, even before the issue of the writ commencing proceedings
before the court to which the plaintiff submits the dispute. ,21

Aan welke omstandigheden moet worden gedacht als het EHRM spreekt over
'certain circumstances'? Hoewel hetHofeen uitgebreide uiteenzetting geeft, geeft
het niet aan wat in casu als startpunt is aan te merken en evenmin wat in concreto
onder 'certain circumstances' dient te worden begrepen. Dat doet het Hof later
wel in het arrest Erkner en Hofauer.22 In dit geschil wordt de datum van het maken
van bezwaar als zo'n omstandigheid aangemerkt die de redelijke termijn reeds

doet aanvangen. Het Hof verwijst daarbij naareen in 1978 gewezen arrest: Konig
tegen Duitsland.23 Het feitencomplex en de procedures die tot het voorleggen van

het geschil aan de Commissie leidden, laten zich als volgt samenvatten.

Konig, een Duitse arts, oefende sinds  1960 zijn praktijk uit in een eigen kliniek.
Omdat Kanig niet in staat zou zijn om zijn kliniek technisch en administratief
voldoende te leiden, werd zijn vergunning voorhet houden van een kliniekin 1967
ingetrokken door de daartoe bevoegde Regierungsprasident. Tegen deze intrekking
diende Konig op 13 juli 1967 een bezwaarschriftindat door de Regierungprasident
op 6 oktober van datzel fde jaar werd verworpen. Hierop ging de arts op 9 november

18          EHRM 21 februari 1975, Golder tegen het Verenigd Koninkrijk, Series A, vol.  18, (NJ 1975, 462
m.nt. EAA), p. 18, par. 35.

19          EHRM 21 februari 1975, Golder tegen het Verenigd Koninkrijk, Series A, vol.  18, (NJ 1975, 462
m.nt. EAA), p. 18, par. 36.

20       De overweging van het EHRM in par. 32 van het arrest Golder luidt, dat 'in criminal matters, the
"reasonable time" may start to run from a date prior to the seisin of the trial court, of the "tribunal"
competent for the "determination ... of the criminal charge" (...).'

21           EHRM 21 februari 1975, Golder tegen het Verenigd Koninkrijk, Series A, vol.  18, (NJ 1975,462
m.nt. EAA), p.  15, par. 32. Zie vooreen recenter voorbeeld EHRM 23 april 1987, Erkneren Hofauer,
Series A, vol.  117, p. 62 , par. 64: '(...) in certain circumstances the time may begin to run earlier
(...).'

22        EHRM 23 april 1987, Erkner en Hofauer tegen Oostenrijk, Series A, vol. 117, p. 61, par. 64, m.n.
gelezen in combinatie met p. 45, par. 12.

23        EHRM 28 juni  1978, KOnig tegen Duitsland, Series A, vol. 27, NJ 1980,54.
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1967 in beroep bij de daarvoor geeigende instantie, het Verwaltungsgericht te
Frankfurt. Niet eerder dan op 22 juni  1977 wees dit Verwaltungsgericht KOnigs
beroep af. Inmiddels was op  12 mei  1971  door de Regierungsprasident ook zijn
vergunning tot uitoefening van de geneeskunst ingetrokken. Ook hiertegen tekende
Konig op 18 mei 1971 bezwaaren vervolgens beroep aan, dat eveneens dooreen -
overigens andere - kamer van hetzelfde Verwaltungsgericht op 9 juni  1976 werd
afgewezen. Tegen beide beslissingen stelde de arts hogerberoep in bij het Verwal-
tungsgerichtshof te Hessen. Ten tijde van het wijzen van het arrest door het Europese
Hofwas op het tweede hogerberoep op 2 mei 1978 afwijzend en op het eerste hoger
beroep zelfs nog niet beslist door het Verwaltungsgerichtshof.

Anders dan de Duitse regering en de Commissie is het Hof niet van mening dat
de termijn pas begint te lopen vanaf het moment van de introductie bij het admi-
nistratieve gerecht van eerste instantie, in casu het Verwaltungsgericht. In het
KOnig-arrest citeert het EHRM ten aanzien vanaf welk moment de termijn kan
worden geacht te starten de overweging uit het arrest Golder, die erop neerkwam
dat 'the reasonable time' onder omstandigheden zelfs gaat lopen v66rhet inleidend
geschrift bij de rechter.24 Vervolgens legt het EHRM de verbinding tussen de ge-
citeerde overweging uit het Golder-arrest en de zaak Kanig:

'This is thesituation in the applicant's case, since he could not seize thecompetent
court before having the lawfullness and the expediency of the impugned
administrative acts examined in preliminary proceedings (Vorverfahren) before
theadministrativeauthority (...). Consequently, in thepresent case, the reasonable
time stipulated by article 6§1 starts to run on the day on which Dr. KOnig lodged
an objection against the withdrawals of his authorisations. ,25

In beide afzonderlijke procedures die KOnig had aangespannen legt het EHRM
derhalve het moment waarop de termijn van artikel 6 EVRM begint te lopen bij
de datum van de indiening van het bezwaarschrift tegen de intrekking. 26

Men kan stellen dat het EHRM hier al heeft beslist, dat indien een andere

procedure noodzakelijk aan de gerechtelijke procedure voorafgaat, het moment
van het starten van die voorafgaande procedure als beginpunt van de redelijke

24       EHRM 21 februari 1975, Golder tegen het Verenigd Koninkrijk, Series A, vol. 18, (NJ 1975.462
m.nt. EAA), p. 15, par. 32.

25        EHRM 28 juni  1978, K6nig tegen Duitsland, Series A, vol. 21.(NJ 1980,54), p. 33, par. 98.
26 Zie expliciet p. 34, par. 101 en p. 37 en 38, par. 106 van het Konig-arrest. Nagevolgd door de

Commissie, zie Andorfer Tonwerke, D&R 1983, p. 94
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termijn van artike16 EVRM geldt.27 In het arrest Meldrum en Schouten tegen Ne-
derland wordt dit bevestigd.

Schouten en Meldrum, beiden een praktijk voor fysiotherapie exploiterend, zijn
het oneens met de hen bij beschikking opgelegde bijdragen in het kader van sociale-

zekerheidswetgeving die zij als werkgever moeten betalen aan de (toenmalige)
bedrij fsvereniging. Zij vragen kort na ontvangst (te weten op 27 maart  1987 en
4 december 1987) van die beschikking ingevolge de vigerende wettelijke voor-
schriften een zogenaamde voor beroep vatbare beslissing (vbvb) aan. Vervolgens
talmt de bedrij fvereniging tot respectievelijk 9 december 1988 en 1 mei 1989 met
de afgifte daarvan. Dat is voor Schouten en Meldrum meer dan vervelend, want
zo'n vbvb is noodzakelijk om het conflict aan de rechter (de toenmalige raad van
beroep) voor te leggen. Uiteindelijk vechten zij de beslissing van de bedrij fsvereni-

ging (waarbij de opgelegde bedragen die zij als premies hebben moeten afdragen
zijn gehandhaafd) aan tot in hoogste instantie, de Centrale Raad van Beroep. De
totale procedure - d.i. van datum aanvraag vbvbtot en met uitspraak van deCentrale
Raad van Beroep - duurt vier jaar en drie maanden in de zaak van Schouten en

drie jaar en drie maanden in het geval van Meldrum. 28

Het EHRM laat er geen twijfel over bestaan dat de dies a quo dient te worden

gelegd op het moment van aanvraag van een zogenaamde voor beroep vatbare

beslissing. Het arrest is een onderstreping van de regel dat bestuurlijke voorprocedu-
res in het bestuursrecht onderhetbereik van de redelijke-termijneis kunnen vallen.
Dit staat overeind ongeacht of men het arrest Schouten en Meldrum nu wenst te
kwalificeren als bestendiging van de jurisprudentie die is ingezet met het K inig-
arrest dan wei als een nieuw signaal dat bepaalde bestuurlijke voorfasen (als de
periode gemoeid met de afgifte van een vbvb; meer algemeen: de periode vanaf

de aanvraag omeen officiale bevestiging van een besluit, nodig omnaarde rechter
te tijgen) onder de reikwijdte van de garantie van de redelijke termijn vallen. 29

27 Indertijd speelde de vraag of van belang was dat het de intrekking van een vergunning betrof, bij
wijze van sanctie. Daarmee zou de procedure hebben aangeleund tegen een 'criminal charge' wat,
zo werd wei geopperd, van invloed zou kunnen zijn geweestbij het binnen het bereik van de redelijke-
termijneis trekken van de administratieve bezwaarprocedure. Met het arrest Meldrum en Schouten
waarin  het  ging om evidente 'civil rights and obligations-procedures',  kan die discussie  als
achterhaald worden beschouwd (EHRM 9 december 1994, Schouten en Meldrum tegen Nederland,
Series A, vol. 304, JB 1995/49 m.nt. AWH, AB 1995, 599 m.nt. ICvdV, zie ook N/B 1995, p. 795-
796).

28         EHRM 9 december 1994, Schouten en Meldrum tegen Nederland, Series A, vol. 304, JB 1995/49
m.nt. AWH, AB 1995,599 m.nt. ICvdV, zie ook NJB 1995, p. 795-796.

29       Aldus E.A. Alkema, 'Telt de 'voorfase' mee voor de redelijke termijn?', NJB 1994, p. 601-604.
Alkema trekt, overigens nog naar aanleiding van de (door het Hof overgenomen) uitspraken van
de Commissie, een vergelijking met de  artt.  4:13 en 4:14 van de Awb, welke het bestuursorgaan
verplichten binnen een bij wettelijk voorschrift voorgeschreven termijn tebeslissen op een aanvraag
een beschikking te nemen. Alkema is daar -als ik het zo mag formuleren- ofwel al te enthousiast
ofwel hij betrekt de stelling dat een vbvb-aanvraag over een kam is te scheren met een aanvraag
van een primaire beslissing. Strikt genomen is in de fase dat om afgifte van een vbvb wordt gevraagd,
de fase van het primaire besluit gepasseerd; een vbvb wordt tenslotte gevraagd nadat een eerdere
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Cruciaal in de overwegingen van het Europese Hof in Schouten en Meldrum lijkt
het feit dat een dergelijke voorprocedure een voor de burger noodzakelijke stap
is om een zaak aan de rechter te kunnen voorleggen.

30

Als tussenconclusie kan worden gesteld dat in ieder geval verplichte bezwaar-
schriftprocedures en pendanten daarvan, voorafgaand aan de rechtsgang bij de
rechter, eveneens (namelijk naast de rechterlijke procedure zelf) binnen redelijke
termijn moeten worden afgehandeld. Binnen bestuurlijke voorfasen dient rekening
te worden gehouden met tijdige afhandeling ervan, indien het een geschil betreft
dat bepalend is voor burgerlijke rechten en verplichtingen.

2.2.3.2    Dies a quo al vanaf de aanvraag?

Is nu met het arrest Schouten en Meldrum het vroegst mogelijk gesitueerde ijkpunt
bereikt tot welk het beginsel van deredelijke termijn zich kan uitstrekken? Gesteld
dat met Schouten en Meldrum nog niet werd beslist over de met de aanvraag van
een primair besluit gemoeide tijdsspanne, rijst de vraag of zelfs met een primair
besluit al de relevante periode kan worden ingeluid. Onderomstandigheden blijkt
de vraag bevestigend te kunnen worden beantwoord en, sterker nog, kan de fase
nog voordat zulk een besluit in primo wordt genomen de dies a quo aanduiden.
De kwestie die wel bekend staat als het Franse bloedschandaal - in  1984 en  1985

zijn vele hemofiliepatienten bij bloedtransfusies geYnfecteerd geraakt met HIV -
heeft aanleiding gegeven tot rechtspraak die een dergelijke gevolgtrekking
rechtvaardigt.

In X tegen Frankrijk, Karakaya, Demai, Vallte en nog meer zaken tegen
Frankrijk31 veroordeelt het Hof de Franse regering vanwege schendingen. Van
deze reeks arresten licht ik de zaak Vallte eruit: 32

Vallde, Frans staatsburger, is hemofiliepatient. Tussen november 1984 en juni  1985
is hij bij bloedtransfusies besmet geraakt met het HIV-virus. De verschillende
procedures zijndoorspekt metdata van meerofminderrelevantejuridische acties.
Teneinde door de bomen het bos nog te zien, geef ik een summier overzicht van
de belangrijkste data van de administratiefrechtelijke procedure. De eerste relevante
datum en actie is direkt ook de voornaamste: 12 december  1989, de dag waarop

(primaire althans nog nietvoorberoep vatbare) beschikking door het bestuursorgaan is afgegeven.
Een vergelijking met het indienen van een bezwaarschrift ligt mijns inziens meer voor de hand.
Vgl. ook de door het EHRM gebezigde term 'objection'.

30          EHRM 9 december 1994, Schouten en Meldrum tegen Nederland, Series A, vol. 304, UB 1995/49
m.nt. AWH, AB 1995, 599 m.nt. ICvdV, zie ook NJB 1995, p. 795-796), p. 25, par. 62.

31 Niet alleen Frankrijk, ook Denemarken heeft zich veroordelingen van het EHRM moeten laten
welgevallen naar aanleiding van overschrijdingen van de redelijke termijn in zaken van met HIV
besmette hemofiliepatienten. EHRM 8 februari 1996, Feldskove.1 tegen Denemarken, Rl&D 1996-I,
NJ 1997, 286.

32          EHRM 26 april 1994, Vallde tegen Frankrijk, Series A , vol. 289-A, NJCM-bulletin 1994, 1086-1092.
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klager Vallde een 'preliminary claim/demande prtalable' indient bij de Franse
minister van Solidariteit, Gezondheid en Sociale bescherming. De minister is een
wettelijke termijn van maximaal vier maanden gegeven om op het verzoek te
beslissen. Na ruim drieenhalve maand wordt op het verzoek afwijzend beslist. Op
31 mei 1990 adieert Valldede administratieve rechtbank van Versailles. Naongeveer
eenjaardient de ministerzijn verweerschrift in. Kortdaarna wordtdebevoegdheid
inzake alle vorderingen van geinfecteerde hemofiliepatienten overgedragen aan
de Parijse administratieve rechtbank. Bij tussenvonnis van 25 maart 1992 wordt
de Franse staat aansprakelijk gesteld voor tussen 12 maart en 1 oktober 1985 door
bloedtransfusies ganfecteerde hemofiliepatienten, welke beslissing twee maanden
later aan Vallde wordt uitgereikt. Ondertussen, terwijl de klok voor Vallte verder
tikt, worden verscheidene hoorzittingen belegd en wordt Valldeom verschillende
stukken verzocht. Op 15 april  1993 uit klagers advocaat schriftelijk zijn bezorgdheid
over het uitblijven  van de rechterlijke uitspraak.  Op 28 mei 1993 wordt de staat
door de Parijse administratieve rechtbank aansprakelijk gesteld in de zaak Vallde.
De eindbeslissing van de rechtbank wordt evenwel uitgesteld totdat de 'Conseil
d'Etat' overeen bepaalde rechtsvraagheeft beslist. Op 15 oktober 1993, ruim een
maand laterdan voorgeschreven, beslist de 'Conseil d'Etat'. We schrijven 5 januari
1994 als de rechtbank zijn eindbeslissing geeft, welke beslissing twee maanden
later aan klager wordt uitgereikt.

Het EHRM komt tot het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden. In het
oog springt de actie welke het EHRM als beginpunt van de redelijke termijn
aanwijst: het indienen van een schadevergoedingsverzoek bij het verantwoordelijke
bestuursorgaan. Als boven uiteengezet, kan blijkens ondermeerde arresten Konig
en Erkner en Hofauer33 in geschillen betreffende 'civil rights and obligations' het
moment waarop de te beoordelen termijn een aanvang neemt v66r het moment

liggen waarop een verzoekschrift of dagvaarding wordt verzonden. Het Hof gaat
nu echter een stap verder. Niet het maken van bezwaar of administratief beroep
maar het indienen van een vordering bij een orgaan van de overheid met het ka-
rakter van een verzoek, luidt reeds het begin van de termijn in. Voor toepasselijk-
heid van de waarborg van de redelijke termijn lijkt het geschilkarakter dat bezwaar
en beroep kenmerkt, daarmee niet per se aanwezig te hoeven zijn. Wel dient te
worden gewezen op de context van deze zaken. Het betrof bij bloedtransfusies
met HIV geYnfecteerde hemofiliepatienten, ernstig ziek en met nog maareen korte
levensverwachting. Mogelijk vormde die bijzondere omstandigheid voor hetHof
aanleiding te oordelen dat, terwij 1 extra spoed geboden was, talmen in deze fase
(waarin er nog geen besluit van de minister lag) reeds binnen het bereik van de
redelijke-termijnwaarborg viel. Grote belangen stonden op het spel voor de klagers,
welke belangen overheidsinstanties nopen tot 'exceptional diligence'. Idem in de
eveneens na bloedtransfusie met HIV geYnfecteerde slachtoffers betreffende zaak

33       EHRM 28 juni  1978, Konig tegen Duitsland, Series A, vol. 21, NJ 1980,54 en EHRM 23 april
1987, Erkner en Hofauer tegen Oostenrijk, Series A, vol. 117.
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Feldskov e.a. tegen Denemarken. Klagers ongeneeslijke ziekte en verminderde

levensverwachting werden van cruciaal belang geacht.
34

Nieuw licht (en nieuwe vragen) op de hier behandelde problematiek heeft
hetHof (op)geworpen in de zaak Cazenave de laRoche tegen Frankrijk.35 De datum

van aanvraag van de 'preliminary claim' bij de minister van buitenlandse zaken,
luidde de voor de redelijke termijn relevante periode in. Tot zover niets nieuws.
Het nieuwe schuilt in de context van de zaak. Het geschil betrof een protest tegen
het schrappen van mevrouw Cazenave de la Roche van een lijst van ambtenaren
die in aanmerking kwamen voor detachering overzee. Een context die moeilijk
als zeer uitzonderlijk kan worden gekwalificeerd en van andere orde is dan de met
HIV geYnfecteerde hemofiliepatianten, letterlijk doodziek en met nog geringe
levensverwachting. Het heeft er alle schijn van dat het Hof van mening is dat de
protectie van het binnen redelijke termijn afdoen van aanvragen om schadever-

goeding (in Nederlandse termen soms, bij rechtmatigheid van de overheidshandeling
ook: bestuurscompensatie) al gaat lopen vanaf de datum dat een verzoek daartoe

arriveert bij het verantwoordelijke bestuursorgaan.
Hoe kan 's Hofs keuze voor deze dies a quo nu worden verklaard? Niet

uitgesloten is dat ook hier (net als bij administratief bezwaar en bij een verzoek

om een vbvb) van belang is dat om in het geschil een uitspraak van de bestuursrech-
terte verkrijgen, eerst eenprocedure bij het betrokken bestuursorgaan (minister)
noodzakelijk was, in casu via de aanvraag tot compensatie.

36

Wij mogen onderwijl niet de ogen sluiten voor karakteristieken van het Franse

regime van schadevergoeding in hetbestuursrechten bestuurlijke voorprocedures.
Hoewel ik noch uit de overwegingen in de gememoreerde Franse zaken noch uit

overige arresten concrete indicaties lees dat zulks doorslaggevend is, wijs ik op
het volgende. In het Franse bestuursrechtelijke rechtsstelsel kan een verzoek om
schadevergoeding worden benaderd als het op touw zetten van een bestuurlijke

voorprocedure. Voordat de rechter kan worden geadieerd, dient een zogenaamde
dicision prialable te worden gevraagd. Willigt het bestuur dat verzoek om
schadevergoeding niet in, dan is de dlcision prdalable aanwezig, waartegen het
beroep bij de rechter (recours de pleine juridiction) zich kan richten. 37

Voorts vestig ik de aandacht erop dat er telkens een eerdere handeling

waarvooreen overheidsinstantie verantwoordelijkwas,had plaatsgevonden. Naar

34       EHRM 8 februari 1996, Feldskov e.a. tegen Denemarken, RJ&D 1996-I, p. 85 e.v., (NJ 1997,286),
par. 78.

35          EHRM  9 juni 1998, Cazenave de la Roche tegen Frankrijk, RJ&D 1998-III.
36          In deze richting ook, zij het wat weggemoffeld, P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, Theory andpractice

of the European conventiononhumanrights,The Hague: Kluwer Law International 1998, p. 444,
noot 879.

37         Zie A.J. Bok, Rechtsbescherming in FrankrOk en Duitsland, Deventer: Kluwer  1992, p. 54,62
en 63.
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aanleiding van die handeling stelde de betrokkene schade te hebben geleden, het-
geen resulteerde in een verzoek tot compensatie daarvan. Wellicht dat deze
constante in de voorgeschiedenis van de zaken waarin de aanvraag van een primair
besluit de dies a quo inhield, meeweegt in dat oordeel.38 Wat ik bedoel is dit. Al
is er nog niet echt een geschil ('dispute') en zeker geen procedure, er is al wel
een overheidshandeling vooraf gegaan. Edn naar aanleiding waarvan een zeker
meningsverschil aantoonbaar is. Samenvattend hebben we in zo'n geval: een
schadeveroorzakende overheidshandeling, een twist of het bestuur schade moet
compenseren en een burger die vindt van wel en een bestuur dat vindt van niet.

2.2.3.3 Onderhandelingsfasen

Zijn dan allerhande fasen voorafgaand aan de behandeling van het geschil voor
een rechterlijke instantie in het algemeen onder het bereik van de redelijke termijn
van artike16 EVRMte scharen? HetEHRM beantwoordt de vraag heel uitdrukke-
lijk ontkennend. In de zaak Lithgow besliste het EHRM dat in een civielrechtelijk
geschil een onderhandelingsfase die aan de procedure voorafgaat, niet behoort
te worden gerekend tot de termijn waarop artikel 6 EVRM ziet, hoewel het
onderhandelingen met een bestuursorgaan (i.c. een Minister van Financien) betrof. 39

Dit kan nakennisneming van het KOnig-arrest op het eerste gezicht wellicht enige
verbazing wekken. Bij zorgvuldige bestudering van de hierboven aangehaalde
passages sluit de overweging van het Hof in het Lithgow-arrest echter goed aan
bij zijn overwegingen in het arrest Konig. In laatstgenoemde zaak kon de klager
immers pas naar de administratieve rechter nadat hij een voorgeschreven
bezwaarschriftprocedure had doorlopen. Dezebestuurlijke voorprocedure vormde
dus, in tegenstelling tot een onderhandelingsfase, een noodzakelijke stap alvorens
de bevoegde rechter te kunnen benaderen. Bovendien bevat een bezwaarschriftpro-
cedure elementen van rechtsbescherming, hetgeen van onderhandelingen niet kan
worden gezegd. Ook is, het woord zegt het al, in een bezwaarschriftprocedure,
in tegenstelling tot een onderhandelingsfase, van een in voorschriften neergelegde
procedure sprake. De onderhavige bezwaarschriftprocedure betrof een wettelijk
geregelde voorziening en vormde een formele mogelijkheid tot aantasting van het
onderwerpelijke besluit. Smits' verklaring sluit hierbij aan; hij beklemtoont dat
het in de zaak Lithgow om een buitengerechtelijke onderhandelingsfase ging.

40

38      Vergelijk ons zuiver schadebesluit: een verzoek daartoe zou reeds de tennijn inluiden. Daaraan
is echter een eerder (publiekrechtelijk) handelen voorafgegaan.

39       EHRM 8 juli 1986, Lithgow e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk, SeriesA, vol. 102, p. 72, par. 199
40          P. Smits, Artikel 6 EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink

1996, p. 209.
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2.2.3.4 Resumt beginpunt 'civil rights and obligations'

Geconcludeerd kan worden dat in geschillen omtrent de 'determination of civil
rights and obligations' het beginpunt van de redelijke termijn meestal ligt bij het
instellen van de vordering bij de rechter. Vooropgesteld wordt een actie van een
betrokken burger, die enigerlei procedure entameert waarbij een rechterlijke of
andere overheidsinstantie wordt betrokken. Onder omstandigheden ligt de dies
a quo eerder dan op het moment van het aanhangig maken van de zaak bij een
gerecht. Met name bij geschillen die naar het nationaal recht van de lid-staat

bestuursrechtelijk van karakter zijn, kan dat het geval zijn. Het gaat daarbij om
wettelijk verplichte bestuurlijke voorprocedures, zonder welke het geschil niet
aan de rechter kan worden voorgelegd. De voorprocedure moet noodzakelijk zijn
om het geschil aan een rechter te kunnenvoorleggen. Aanvankelijk41 leek als eis
te lezen dat die voorprocedure kon leiden tot een uitspraak met bindende kracht,
beslissend voor het onderwerpelijke, formele geschil. Later is die voorwaarde
wellicht afgezwakt en kan voldoende worden geacht dat een besluit (telkens geldt:
van overheidswege) volgt c.q. behoort te volgen, zonder dat per se al een
contentieuze fase is ingetreden. Ofschoon het uitgangspunt voor toepasselijkheid
van artikel 6 EVRM dat er sprake van een geschil dient te zijn, blijft bestaan, kan
in uitzonderlijke gevallen een aanvraag42 om een (primaire) beslissing de dies a

quo al vormen. Hoewel nimmer aldus uitgesproken door Commissie of Hof, lijkt
wel ook dan telkens te gelden dat de betreffende instantie competent is een bindende

beslissing te nemen, die de procedure beeindigt en waardoor rechten en aanspraken
worden bepaald. Bovendien staan betrokkene en overheidsinstantie ook dan al
in een zekere geschilachtige verhouding tot elkaar, naar aanleiding van een eerdere -

de burger nadelige - overheidshandeling en is die aanvraag een noodzakelijke aan
het beroep voorafgaande stap.

2.2.4 Criminal charge

Net als bij de vaststelling van 'civil rights and obligations', is het nuttig nog even
stil te staan bij de achterliggende gedachte van de waarborg van de redelijke termijn
in zaken welke een 'criminal charge' betreffen. Is de procedure bepalend voor
een vervolging (criminal charge), dan illustreert een passage uit het arrest
Wemhoff 3 de ratio:

41        EHRM 28 juni 1978, KOnig tegen Duitsland, Series A, vol. 27, NJ 1980, 54.
42         Aangenomen mag worden: de dag dat zulk een aanvraag wordt bezorgd bij de autoriteit. Vgl. ook

P. Smits, Anikel 6 EVRM en de civiele procedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 200.

43       EHRM 27 juni 1968, Wemhoff tegen Duitsland, Series A, vol  7, p. 26, par. 18.
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'the precise aimof this provision [het redelijke-termijnvereiste: AMIJ]
in criminal matters is to ensure that accused persons do not have to lie
under a charge for too long and that the charge is determined.'

Met andere, Franse, woorden:

'La Cour estime que cette disposition a plus pr6cistment pour objet,
en mati8re ptnale, d'obtenir que les accusds ne demeurent pas pendant
un temps trop long sous le coup d'une accusation et qu'il soit drcidl
sur son bien-fondE. ,44

Anders dan - ter vergelijking - het begin van de voor de redelijke termijn relevante
periode van artikel 5, derde lid, EVRM, dat is het moment van arrestatie/detentie,
is het nieteenvoudig vastte stellen vanafwelk moment de redelijke-termijngarantie
van artikel 6 EVRM in werking treedt.

2.2.4.1 Voorgeschiedenis

In onder meer de zaak Imbrioscia zet het EHRM uiteen dat het primaire doel van
artikel 6 EVRM is een eerlijk proces te garanderen voor een rechterlijke instantie
die bevoegd is te beslissen over een 'criminal charge', om daar onmiddellijk aan
toe te voegen dat zulks niet betekent dat artikel 6 EVRM niet relevant kan zijn in
de fase voorafgaand aan de zitting. Het Hof noemt vervolgens als voorbeeld de
garantie van de redelijke termijn.45 Daarbij sluit aan het uitgangspunt dat voor het
moment waarop de redelijke-termijneis gaat gelden, wordt aangeknoopt bij het
moment waarop sprake is van een 'charge'. Dat moment is doorgaans gesitueerd
vdar de behandeling ter terechtzitting.

Het EHRM neemt in strafzaken (in de - ruime - betekenis van 6 EVRM) als
beginpunt van de in beschouwing te nemen periode het moment waarop er sprake

44        In zijn dissertatie merkt Viering op dat de reden van cursivering van het woordje 'dtcidd' hem niet
duidelijkis, M.L.W.M. Viering, Het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM (diss. Utrecht), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 185. Ik denk dat de cursivering is te verklaren uit de context van
de geciteerde passage  Het ging daar om het einde van de termun. Het EHRM benadrukte dat de
redelijke-termijnwaarborg zich uitstrekt tot tenminste de beslissing inhoudende vrijspraak ofveroord-
eling, hogerberoep inbegrepen. Het EHRM ziet geen re(len de beschermingree(Is beeindigd te achten
nadat het proces een aanvang heeft genomen. Men zou hierin overigens een signaal kunnen lezen
dat uit het arrest Golder (artikel 6 geeft een recht op toegang tot een rechter) in combinatie met
de aanvaarding van het gegeven dat de waarborg van de redelijke termijn al voor de eigenlijke
rechterlijke procedure kan aanvangen (en dat geregeld ook doet) niet middels een a-contrario-
redenering mag worden afgeleid dat met de start van het proces voor de rechter, het gevaar van
onredelijke vertraging is afgewend. Ook dan geldt het vereiste onverkort.

45          EHRM 24 november 1993, Imbrioscia tegen Zwitserland, Series A. vol.  275, par.  36.
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is van een 'criminal charge', daar vanaf dat moment de 'determination' daarvan
aan de orde kan zijn.46 Zo bepaalde het EHRM in de zaak Neumeister dat

'The period tobetaken into consideration for verifying whetherthisprovision [van
artikel 6, eerste lid: AMLJ] has been observed necessarily begins with the day on
which a person is charged, forotherwise it would not be possible to determine the

charge, as this word is understood within the meaning of the Convention. ,47

De vraag is dan vervolgens wanneer een 'criminal charge' begint. De Europese
Commissie en het Europese Hof hebben niet al vanaf hun eerste uitspraken een
eenduidige en vaste omschrijving gegeven van een 'criminal charge' en evenmin
van het als begin daarvan en dus van de redelijke termijn aan te merken moment.

In de Neumeister-zaak nam het EHRM nog de dag waarop de betrokkene
in staat van beschuldiging werd gesteld als beginpunt van de op zijn redelijkheid
te beoordelen periode aan: '(...) the day on which a person is charged (...)'.48

In het Wemhoff-arrest was het Hof van mening dat als beginpunt van de in
beschouwing te nemen periode moet worden genomen

'(...) the date on which the first charges were levelled against Wemhoff and his
arrest was ordered  (...)'.49

In dit arrest vielen het moment van de arrestatie en het moment van het officieel
in staat van beschuldiging stellen volgens het Hof samen. Het is echter heel wel

denkbaar, dat op het moment van arrestatie niet tevens sprake is van een officieel
in staat van beschuldiging stellen.

Kan het moment dat als beginpunt van de'criminal charge' is te beschouwen,

liggen v66r het moment waarop de betrokkene officieelin staat van beschuldiging
wordt gesteld? Zonder dat uit de overwegingen van het Hof de reden daarvoor

duidelijk blijkt, betrok het Hof drie jaar later in het arrest Ringeisen de periode
tussen het eerste onderzoek, de 'preliminary investigations', en het moment dat
de betrokkene in staat van beschuldiging werd gesteld welin zijn beschouwingen
bij het bepalen van de relevante termijn. 50

46       De Franse variant van 'determinationof(...) any criminal charge' luidt 'ddcidera(...)du bien-fonde
de toute accusation en matitre pdnale'

47        EHRM 27 juni 1968, Neumeister tegen Oostenrijk, Senes A, vol. 8, p. 41, par. 18. Zie ook EHRM
27  februari  1980,  Deweer tegen Belgie, Series A, vol. 35,(NJ 1980,561),p. 22.

48       EHRM 27 juni 1968, Neumeister tegen Oostenrijk, Series A, vol. 8, p. 41, par.  18.
49       EHRM 27 juni 1968, Wemhoff tegen Duitsland, Series A, vol., p. 26, par.  19.
50 EHRM 16juli 1971, Series A, vol. 13, p. 45, par. 110. Ditarrest is overigens ook in een anderkader

van groot belang. Het is namelijk de eerste uitspraak waarin het EHRM zegt dat ook geschillen
die naar het nationale recht van de verdragsstaten onderregels van administratief recht vallen, door
artikel 6, eerste lid, EVRM kunnen worden bestreken (in casu via het 'civil rights andobligations'-
element)
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DeECRM toonde zich aanvankelijk nog terughoudend bij hetkarakteriseren
van bepaalde handelingen of gebeurtenissen als teken dat een 'criminal charge'
is aangevangen. Politie-onderzoeken,51 getuigenverhoren52 en ingesteld justitieel
vooronderzoek53 impliceerden in de jaren zeventig in de optiek van de Commissie
nog niet meteen ook een 'criminal charge'.

2.2.4.2 'Official notification'

In de behoefte aan een algemeen bruikbare omschrijving en eenduidigheid wordt
in belangrijke mate voorzien met een arrest van het EHRM waarin het een
duidelijke definitie van een 'criminal charge' geeft en scherper maakt welke
handeling het sein is dat van die 'charge' sprake is. Het EHRM definieerde in het
Deweer-arrest een 'criminal charge' als

'the official notification given to an individual by the competent authority of an
allegation that he has committed a criminal offence'. 54

Spitste hetHof in de zaken Wemhoff, Neumeisteren Ringeisen zijn overwegingen
telkens toe op de casus, in de zaak Deweer geeft het Hof voor de eerste maal een
meer algemene definitie.

De zaak Deweer is daarmee een dermate belangrijke uitspraak in verband
met wat het EHRM onder een 'criminal charge' verstaat, dat een korte uiteenzetting
van de van belang zijnde feiten niet overbodig is.

Slager Deweer krijgt op 18 september 1974 bezoek van een inspecteur op het gebied
van de economische prijswetgeving. Deze inspecteur constateert dat Deweer
bepaalde vleesprodukten vooreen te hogeprijs verkoopten maaktdaareen rapport,
geheten 'pro-justitia', van op. Dit rapport zendt hij naar de 'procureur du Roi',
die het best met een Nederlandse Officier van Justitie is te vergelijken. De procureur
du Roi laat op 30 september 1974een aan Deweergericht schrijven uitgaan waarin
hij Deweer meedeelt dat diens slagerij gesloten wordt ten gevolge van overtreding
van de toepasselijke regeling. Bovendien bevat de brief de mededelingen dat de
overtreden regeling in strenge straffen voorziet en dat betaling van 10.000 Belgische
francs de sluiting ongedaan zou maken. De pro-justitia was voor kennisgeving en
beschikking aan de procureurdu Roi gezonden en dientengevolgekonop 18 septem-
ber 1974 nog niet van een criminal charge worden gesproken. Het lag geheel binnen
de bevoegdheid van deze procureur du Roi om na kennisneming te beslissen wat

51 Appl. 4483/70, X tegen BRD, Collection of Decisions of the ECHR 38 (1972), p. 77.
52 Appl. 4649/70, X tegen BRD, Collection of Decisions of the ECHR 46 (1974), p.  1
53      Zie P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, Theory and practice of the  European convention on human

nghts, The Hague: Kluwer Law International 1998, die zaak X tegen Oostenrijk, Appl. 8089/77,
noemen, p. 407, noot 628.

54      EHRM 27 februari 1980, Deweer tegen Belgie, Series A, vol. 35, (Nl 1980, 561), p. 24, par. 46.
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met de pro-justitia te doen. Op 30 september 1974, de datum van de brief van de
procureur du Roi, was volgens de hierboven aangehaalde defintie van het EHRM
wel van een criminal charge sprake.

De hierboven geciteerde definitie van 'criminal charge' geeft al mogelijkheden
om een moment dat ligt v66r het moment dat de verdachte officieel in staat van
beschuldiging wordt gesteld, als beginpunt van de termijn als bedoeld in artikel
6 EVRM te nemen.55 Hierbij valt te denken aan aanhouding door een
opsporingsambtenaar, arrestatie of een inverzekeringstelling. 56

In de Eckle-zaak stelde het Hof dat de definitie zoals in de zaak Deweer
gegeven,

'also corresponds to the test whether "the situation of the [suspect] has been
substantially affected"'.57

Overigens deelt hetHof daarmee het standpunt dat de Commissie al in haarrapport
in de zaak Neumeister aannam.58 De beschuldiging van de overheid aan de
verdachte kan in een officiele mededeling besloten liggen (Deweer) maar kan ook
in een andere meer impliciete vorm (Eckle: het verhoren van getuigen) geschieden.
Voorwaarde in het laatste geval is wel dat de positie van de verdachte door die

impliciete beschuldiging wezenlijk is beYnvloed ('substantially affected').
In latere rechtspraak vat het EHRM een en ander als volgt samen:

'the "reasonable time" (...) begins to run as soon as a person is "charged"; this may
occur on a date prior to the case coming before the trial court, such as the date of
arrest, the date when the person concerned was officially notified that he would
be prosecuted or the date when preliminary investigations were opened.

,59

55 Enigszins terzijde, zelfs een 'notification' die is opgesteld in een taal die de betrokkene niet beheerst,
markeert het begin  van de 'charge'.

56      Vgl. o.a. respectievelijk EHRM 19 februari 1991, Manzoni tegen Italid, Series A, vol. 195-B, par.
16; EHRM  7  augustus  1996,  Ferrantelli en  Santangelo  tegen Italie, RJ&D 1996-m, p. 948, (NJ
1998,185 m.nt. Kn), par. 38.

57       EHRM  15 juli 1982, Eckle tegen Duitsland, Series A, vol. 51, p. 33, par. 73. Overigens kan het
EHRM hier een kleine onnauwkeurigheid worden verweten. Het EHRM verwijst naar p. 24, par.
46 van de Deweer-zaak en suggereert dat het daar zelf uitdrukkelijk heeft beslist dat de definitie
uit het arrest Deweer 'also corresponds to the test whether "the situation of the [suspect] has been
substantially affected"'.  In par.  46 van de zaak Deweer merkt het Hof evenwel 'slechts'  op,  dat
de Commissie die formulering wel eens heeft gebezigd.

58        Zie de verwijzingen van het EHRM naar de omschrijvingen zoals gegeven door de Commissie in
de zaak Neumeisteren de zaken Huber versus Oostenrijk en Hatti versus de Bondsrepubliek Duitsland
in het arrest EHRM 27 februari 1980, Deweer tegen Belgie, Series A, vol. 35, (NJ 1980, 561), p.
24, par. 46. Zie ook P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en praktijk,
Nijmegen: Ars Aequi Libri 1990, p. 365.

59      Zie o.a. EHRM 10 december 1982, Foti e.a tegen Italie, Series A, vol. 56, (Nl 1987, 828 m.nt.
P. van Dijk), par. 52 (met verwijzingen naar de arresten Wemhoff, Neumeister en Ringeisen) en
EHRM 22 mei  1998, Hozee tegen Nederland, RJ&D 1998-III, (JB 1998/160 m.nt. AWH. NJCM-
buttetin 1998, 622 m.nt. EM), par. 43.
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Ik merk op dat de zinsnede  'this may [curs.: AMLJ] occur on a date prior to the
case coming to the court', bijna misleidt. In veruit de meeste gevallen zal het verbod
op onredelijke vertraging al van kracht worden v66rdat de zaak voor de rechtbank
komt.

De bescherming van de redelijke-termijnwaarborg neemt in ieder geval een
aanvang bij de formele en officiele 'charge', in de zin van inbeschuldigingstelling.
De reikwijdte van de garantie kan zich verder naar voren uitstrekken. Gezien de
ratio van de garantie, bevreemdt dat niet. Al voor die officiele inbeschuldigingstel-
ling kan de persoon in kwestie beseffen dat hij verdacht wordt van een misdrijf
of overtreding. De formele 'charge' en de arrestatie kunnen samenvallen  maar
als zulks niet het geval is, kiest het Hof de aan de formele officiele 'charge' voor-
afgaande arrestatie als beginpunt van de termijn. 61

Overigens zijn er ook situaties denkbaar waarin op een gegeven ogenblik
w81 van een 'charge' sprake is, die nog nfet de dies a quo oplevert. Zo kan van
een dreiging en psychische druk redelijkerwijze pas sprake zijn als de betrokkene
weet heeft van de 'charge'. Hij dient bijvoorbeeld op de hoogte te zijn  van  het
feit dat hij onder verdenking staat. Als de dagvaarding (of andersoortige 'official
notification') hem niet heeft bereikt, kan van een 'charge' worden gesproken, terwijl
bezwaarlijk valt te veronderstellen dat de verdachte onder de druk van een
vervolging gebukt gaat. Of het vereiste van de redelijke termijn dan al toepasselijk
kan worden geacht, is zeer de vraag.62 In de praktijk zal daar trouwens in het
algemeen weinig tijdsverschil tussen zitten.

2.2.4.3 'Other measures'

Om de 'criminal charge' te laten aanvangen kan - naast een 'official notification' -
voldoende zijn een andere handeling van de justitiele autoriteiten, indien de
handeling van overheidswege 'likewise substantially affects the situation of the
suspect'. Dit vereiste is sedertdien overeind gebleven. Maar sinds 1982 geldt voorts
dat niet noodzakelijkerwijs een officiele mededeling dat de persoon zal worden
vervolgd of de start van voorbereidend onderzoek ('preliminary investigation')
de 'charge' aangeeft (en dat de waarborg van de redelijke termijn geldt); dat kan
ingevolge de 'Foti-formule' ook in de vorm van andere maatregelen. In de arresten

60       Zie EHRM 27 juni 1968, Wemhoff tegen Duitsland, Series A, vol. 7, p. 26, par.  19.
61         0.a.  EHRM 25 februari  1993, Dobbertin tegen Frankrijk, Series A, vol. 256-D,  p.  110 en  1 16.
62      Stelliger nog P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, Theory and practice of the European convention

on human rights, The Hague: KluwerLaw International 1998, p. 444. Teronderbouwing zij verwezen
naar een uitspraak van de Commissie in de zaak Menten tegen Nederland, waarin een verklaring
van de minister van justitie dat Menten niet zou worden vervolgd erin resulteerde dat het tijdvak
tussen  1950 en  1976  niet werd meegerekend bij  de te beoordelen periode. Menten  zou  dan  niet
'affected' zijn. Appl. 9433/81, Decisions and Reports 27 (1982), p. 233.
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Foti e.a. tegen Itali863 en Coriglian064 overweegt het Hof, na te hebben opgemerkt
dat de van belang zijnde termijn begint te lopen zodra de betrokkene is 'charged',
dat een charge in de zin van artike16 EVRM in het algemeen is te definieren zoals
in het Deweer-arrest is gedaan. Daaraan voegt het Hof, met een verwijzing naar
het arrest Eckle, in een obiter dictum nog expliciet toe, dat

'it may in some instances take the form of other measures which carry the
implication of such an allegation and which likewise substantially affect the situation
of the suspect.'

De redelijke termijn van een vervolging in de zin van artikel 6 EVRM hoeft dus
niet eerst een aanvang te nemen met de officiele mededeling van de overheid aan
de betrokkene dat een overtreding is begaan. De zaak Foti c.s zelf geeft nog geen
inzicht in de vraag waaraan zoal kan worden gedacht bij andersoortige maatregelen
welke als dies a quo van een'criminal charge' hebben te gelden. Italic's erkenning
van het individuele klachtrecht65 fungeerde in casu als het in aanmerking te nemen
moment. De Commissie kwalificeerde de beslissing dat Foti e.a. zouden worden
vervolgd als 'the opening of the criminal proceedings'.

In de loop der jaren hebben zich vervolgens voorbeelden aangediend van
inkleuring van die 'other measures' waarover in Foti en Corigliano wordt gerept.
Een huiszoeking en de inbeslagneming van bepaalde goederen vormen goede
voorbeelden van zo'n andere maatregel.66 Om ook een wat buitenissiger voorbeeld
te geven: het verzoek tot opheffing van iemands status van parlementaire
onschendbaarheid vormde in de zaak Frau de bedoelde 'other measure'.67

Een huiszoeking bij van delicten verdachte rechtspersonen vormt daarentegen
nog niet de dies a quo voor de betrokken (verantwoordelijke) natuurlijk persoon,
zo valt af te leiden uit de zaak Hozee tegen Nederland. Het arrest zet bovendien
een bestanddeel van de abstracte definitie van het Hof in de schijnwerpers.

Hozee bestiert als directeur-aandeelhouder een aantal vennootschappen. De FIOD
verdenkt Hozee's BV's van een omvangrijke belastingfraude. Na uitgebreid
onderzoek naar het fiscale reilen en zeilen van genoemde BV's, wordt aan deze
bedrijven een fiscale boete opgelegd. De boete wordt, zo benadrukt het Hof,
opgelegd aan 'the applicant's companies and not on him (Hozee: AMLJ) personally.'
Gedurende de periode dat Hozee' s vennootschappen 'were under investigation'
had Hozee zelf nog geen 'reason to suppose' dat hij 'during that period (...) was

63        EHRM 10 december 1982, Foti e.a. tegen Italie, Senes A, vol. 56, p.  18. In 1987 (!) is het arrest
ook in de NJ gepubliceerd. Zie NJ 1987, 828 m.nt. P. van Dijk.

64      EHRM 10 december 1982, Corigliano tegen Italie, Senes A. vol. 57, p. 13, par. 34.
65          Vanaf  1  januari 1973 erkende Italie de bevoegdheid  van de ECRM, indertijd neergelegd  in  art.

25 van het EVRM, om individuele tegen Italie gerichte klachten in behandeling te nemen.
66          EHRM  15 juli 1982, Eckle tegen Duitsland, Series A, vol. 51, p. 34.
67          EHRM 19 februari  1991, Frau tegen Italie, Series A, vol.  195-E.
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under investigation   in his personal capacity'. Pas enige tijd later start  een
strafrechtelijk onderzoek tegen Hozee zelf.68

Waar hetgaatom verdachte ('suspect') Hozee, betreffen de tegen de vennootschap-
pen ondernomen stappen niet maatregelen die 'substantially affect the situation
of the suspect'. Ook als men wenst uit te gaan van de 'official notification'  aan
de BV's, geldt dat niet is voldaan aan deeis dat die mededeling voorHozee inhoudt
dat hij persoonlijk een vervolging heeft te vrezen. Immers, het gaat om 'the official
notification given to an individual (...) that he has committed a criminal
offence.' [Cursiveringen: AMLJ]

De bevestiging door een rechter van een verzegeling van het appartement
van de betrokkene, kan de dies a quo vormen. Het Hof gaat weer niet zover de

verzegeling door de plaatselijke politie al een maatregel te vinden vanaf welke
de termijn gaat lopen.69 Een verhoordoorde politie kan de garantie van de redelijke
termijn wel in werking doen zetten.70 Daarmee is nog niet gezegd, lijkt me, dat
elk verhoor de dies a quo vormt. De eis van 'substantially affected' blijft gelden,
gelijk als aan de andere elementen van de Straatsburgse definitie moet worden
voldaan. Zo zal het verhoor aan de componenten van de algemene omschrijving
van dedies aquo moeten voldoen. Debetrokkene moetkunnen bevroeden (vrezen)
dat hij verdacht wordt.

De in de hierboven besproken jurisprudentie van de Straatsburgse organen
gegeven omschrijvingen van 'criminal charge' en van het als startpunt daarvan
te beschouwen momentkan inmiddels als standaardjurisprudentie van die instanties
gelden. Zo spreekt het EHRM ook zelf van 'well-established case-law'71.

2.2.4.4 Resum6 beginpunt criminal charge

De procedure voor de rechter moet natuurlijk zonder onredelijke vertraging worden

afgewikkeld. De dies a quo ligt echter voor de behandeling door de rechter, bij
een actie van een justitiele c.q. politiele autoriteit. Een daad van vervolging doet
de relevante termijn al lopen. Maar ook een andere actie van overheidswege
waardoor de betrokkene wordt geraakt ('substantially affected') en onzekerheid

68      EHRM 22 mei 1998, Hozee tegen Nederland, RJ&D 1998-III, (JB 1998/160 m.nt. AWH, NJCM-
bulletin 1998, 622 m.nt EM), par. 44 en 45.

69      Citerend: de dies a quo is de datum dat de rechter 'on the ground he (de verdachte: AMLJ) has
infringed the town-planning regulations' (...) 'upheld the placing ofthe seals.' EHRM  18 juli  1994,
Vendittelli tegen Italie, Series A, vol. 293-A, p. 10, par. 21.

70        EHRM 25 februari 1993, Dobbertintegen Frankrijk, SeriesA, vol  256-D, par 58.Vgl. ook Resolutie
Comitt van Ministers  15 november 1996, zie NJCM-Bulletin 1997, nr. 3, p. 315-319, met com-
mentaar E. Myjer.

71 Zie bijvoorbeeld EHRM 21 februari 1984, Ozturk tegen Duitsland, Series A, vol. 73, p. 21, par.
55.NJ 1988, 937 m.nt. EAA onder nr. 238.
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bij deze ontstaat, kan het startsein van werking van de termijnwaarborg betekenen.
Dat hoeft niet noodzakelijk een officiele mededeling te zijn.

Naast het formele criterium van het arrest Foti geldt het materiele criterium
uit de zaak Eckle. Door deze twee criteria cumulatief te hanteren, zal in sommige
gevallen de dies a quo er minder vlot zijn dan bij louter toetsing aan het formele
criterium. Vaak zal het resultaat overigens hetzelfde zijn, of nu enkel het formele,
(of enkel het materiele) dan wel de omschrijvingen gecombineerd worden gebruikt
ter invulling.72 Daarom kan het formele criterium vaak gewoon voorop staan.

In steekwoorden, voor de dies a quo:
a)     moet er een overheidshandeling voorliggen;
b)    van welke handeling de verdachte op de hoogte is;
c)      de betreffende handeling kan een formele inbeschuldigingstelling zijn maar

dat hoeft niet per se; ook een handeling die anderszins 'substantially affects'
kan volstaan (het EHRM doelt daarbij op de mededeling dat de persoon zal
worden vervolgd of de start van voorbereidend onderzoek ('preliminary
investigation');

d)      de eis dat daarmee sprake is van een 'criminal charge' blijft overeind staan,
maar dat kan ook met een andere maatregel dan de officiale mededeling onder
c genoemd, via de Foti-formule: 'other measures which carry the implication
of such an allegation' (bijvoorbeeld een verhoor, een huiszoeking of een
inbeslagneming).

De onder a, b en c ('substantially affected') opgesomde eisen blijven steeds alle

gelden, in cumulatie.
In het verder naar voren uitstrekken van het redelijke-termijnvereiste kan

een parallel tussen, c.q. een naar elkaar toegroeien van de 'criminal charge' en
'civil rights and obligations' worden ontwaard. Naast deze gemeenschappelijke
tendens is een principieel verschil nog steeds dat bij 'criminal charges' het initiatief
bij een overheidsinstantie ligt terwijl datbij 'civil rights and obligations' doorgaans
in eerste instantie van de burger uitgaat.

2.2.5 Gemeenschappelijke uitleiding dies a quo

Op een eerste gezicht is de dies a quo bij procedures inzake 'civil rights and
obligations' eenvoudiger vast te stellen dan het bepalen van een 'criminal charge'.
Het doen uitgaan van een verzoekschrift of dagvaarding richting het rechterlijk
apparaat ofeventueel een ander inleidend geschrift, markeert de dies a quo inzake
procedures gevoerd om burgerlijke rechten en verplichtingen. Soms ligt het
gecompliceerder, waarbij in het bijzonder aan het indienen van bezwaarschriften

72      Zie EHRM 8 december 1998, B.D. tegen Nederland, Rl&D 1998, NJB 1999, p. 650, nr. 11.
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bij het bestuur valt te denken. Gebleken is dat dikwijls in procedures met een
overheidsinstantie in een potentiele geschilbeslechtende hoedanigheid, de redelijke-
termijnverplichting in een eerder stadium geldt dan de procedure bij de rechter.
Bestuurlijke voorprocedures tellen in de regel dus mee bij de relevante periode

en bepalen dan de dies a quo.
Bij procedures die bepalend zijn vooreen 'criminal charge' doet aljaren een

algemene omschrijving van 'charge' en van de dies a quo dienst. Het betreft een
cumulatieve combinatie van een 'official notification' (DeWeer) en van de burger
die 'substantially affected' is (Eckle) en van mogelijke 'other measures' die dat
laatste bewerkstelligen (Foti en Corigliano) en dan in de plaats treden van een
'official notification'. Verschillende handelingen van overheidswege kunnen hier
in aanmerking komen, waarbij vaak de mate van het 'substantially affected' zijn
de doorslag geeft. Samengevat: de voorwaarde van 'substantially affected' geldt
sowieso, daarnaast moet hetofomeen 'official notification' (bijv. een dagvaarding)
gaan of om 'other measures' (bijv. verhoor of inverzekeringstelling).

Zowel bij 'civil rights and obligations' als bij 'criminal charges' kunnen

onderscheidenlijk soms en meestal pre-rechterlijke voorfasen hun schaduw vooruit
werpen.

2.3 Eindpunt (dies ad quem)

2.3.1 Vooraf

Na duidelijkheid te hebben verkregen omtrent het beginpunt zoals aangenomen
door de Straatsburgse instanties, wordt in deze paragraaf ingegaan op het moment
dat naar Straatsburgse opvatting als eindpunt heeft te gelden.

De ratio van de redelijke-termijngarantie in procedures om 'civil rights and
obligations'  is te voorkomen dat een burger langer dan noodzakelijk in onzekerheid
verkeert omtrent diens rechtspositie. Volgens Van Dijk en Van Hoof brengt de
ratio van de redelijke termijn van artikel 6 EVRM mee dat het eindpunt van de
te beoordelen periode samenvalt met het moment waarop door de rechter aan de
onzekerheid omtrent de rechtspositie van de betrokkene een einde is gemaakt.

73

Dit moment ligt derhalve niet bij de aanvang van de terechtzitting, maar bij de
rechterlijke uitspraak.

73          P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie enpraktijk, Nijmegen: Ars Aequi
Libri  1990, p.  366 (in dezelfde zin in hun Engelstalige druk,  1998,  p. 445).
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2.3.2 Civil rights and obligations

2.3.2.1 Algemeen

Het einde van de in de beoordeling te betrekken periode dient zich aan met het
moment dat de onzekerheid omtrent de rechtspositie van de betrokkene wordt
beeindigd, in beginsel door een gerechtelijke uitspraak. Mijn toevoeging van de
woorden 'in beginsel' wordt ingegeven doordejurisprudentie waarin bestuurlijke
voorprocedures onder het bereik van de redelijke termijn kunnen vallen. Uit die
jurisprudentie volgt dat een geschil eveneens zijn slot kan vinden in een uitspraak
op bezwaar en dat bedoelde onzekerheid daar al eindigt, zonder dat er een rechter

aan te pas komt.
Nu het einde aan de onzekerheid omtrent de rechtspositie van de betrokkene

in het desbetreffende geschil het ijkpunt is, geeft niet de start van de terechtzitting
74

maar de beslissing (ten gronde) in laatste instantie de dies ad quem. Uit arresten
als Golder en KOnig (de bescherming van de redelijke-termijneis loopt al vanaf
fasen vddr de rechterlijke fase) mag derhalve niet worden afgeleid dat de start van
de rechterlijke procedure dekking garandeert tegen schending. De waarborg van
de redelijke termijn: a) creeert het recht om een zaak binnen redelijke termijn aan
een rechter voor te leggen; b) impliceert dat daarmee betrokken voorfasen zelf
binnen redelijke termijn moeten worden afgerond, en c) geeft een recht inhoudende
dat de rechter de zaak binnen redelijke termijn afdoet.

Als eindpunt tot waar de in de beoordeling te betrekken termijn doorloopt,
nemen Commissie en Hof doorgaans het moment waarop het in laatste instantie
oordelend gerecht 'delivered its judgment'.  Bij zo'n finaal 'judgment'  kan men
denken aan ongegrondverklaring ofniet-ontvankelijkverklaring.75 Met een dergelijk

rechterlijk oordeel is de zaak als afgedaan te beschouwen. Dikwijls wordt ook
als eindpunt aangewezen de datum waarop door de laatst oordelende rechterlijke
instantie  'the text of the judgment was deposited with the registry.' Zo'n datum
van inschrijving kan trouwens licht enkele maanden na de zitting liggen. 76

Het verstrijken van de beroepstermijn indiceert evenzeerhet slot van debinnen

de bescherming van de redelijke termijn vallende periode. Het Hof verwoordt dat
bijvoorbeeld doordedies adquem teleggen opdedatumdat'thejudgmentbecame

74      The hearing in court, in de termen van P. van Dijk & G.J.H. van Roof, Theory and practice  of the
European convention on human  rights, The Hague: Kluwer Law International 1998, p. 445.

75 Vgl. onder vele andere EHRM 24 november 1994, Beaumartin tegen Frankrijk, Series A, vol. 296-B,
NJ 1995,607, par.  30 (i.c. de datum van 'dismissing the appeal').

76       Vgl. o.a., EHRM 24 mei 1991, Vocaturo tegen Italie, Series A, vol. 206-C, p. 32, par. 14.
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final.' 77  78 Een ander voorbeeld  van de afloop  van de relevante termijn  is  de
intrekking van hetberoep(schrift).79 Meerprecies: de dag dat hetbetrokken gerecht
de intrekking registreert en de zaak sluit. 80

2.3.2.2 Rechtsmiddelen

Intermezzo I: procedures voor een Constitutioneel Hof
In de zaak Buchholz8' was een ontslagkwestie aanleiding tot de Straatsburgse

procedure. Dit arrest is van belang, omdat bij het vaststellen van de relevante

periode een bijzondere (administratiefrechtelijke) procedure mede centraal stond.
In de zaak Buchholz lag een arbeidsrechtelijkconflictten grondslag aan de (civiele)
procedure. Het lijdt doorgaans geen twijfel dat een arbeidsrechtelijk geschil een
'civil right' in de zin van artike16 EVRM betreft. Er wordt door het EHRM echter
eveneens een oordeel gegeven over een bijzondere publiekrechtelijke (tussen)-
procedure, welke door de klager tijdens de civiele procedure was gestart. Dit was
een procedure vooreen ConstitutioneelHof (het Bundesverfassungsgericht), welk
hof zich uitlaat over vermeende schending van grondrechten. In het onderwerpelijke
geval werd die procedure niet bij de in aanmerking te nemen termijn gerekend.

Volgens de Commissie niet, omdat

'Article 6§1 did not apply to the Federal Constitutional Court when that Court,
sitting as a panel of threejudges, declared a constitutional application inadmissible

(...)' en 'the verynatureoftherights determined by aconstitutional court rendered
Article 6§1 inapplicable to the Federal Constitutional Court (...). ,82

Het EHRM staat minder algemeen en stellig afwijzend tegenover de mogelijkheid
dat een procedure vooreen Constitutioneel Hofvoorde vaststelling van een 'civil
right or obligation' beslissend is. Het EHRM beperkt zich tot een oordeel over
alleen deze casus. Het is van mening dat het volstaat

'to point out that the Constitutional Court was not called on to determine the dispute
("contestation") between Mr. Buchholz and his employers which had been before

77 Zie onder -veel- meer, EHRM 24 mei 1991, Pugliese (H) tegen Italie, Series A, vol.  206-A, p.  8,

par.  16 en EHRM 27 februari 1992, Diana tegen Italie, Senes A, vol. 229-A, p. 10, par. 14.
78          In Nederlandse, bestuursrechtelijk gekleurde, terminologie de datum waaropeen beslissing formele

rechtskracht verkrijgt.
79          Bijvoorbeeld naar aanleiding van een schikking tussen partijen. Idem EHRM 23 maart 1994, Silva

Pontes tegen Portugal, Series A, vol. 286-A, par. 38.
80        Die dag kan al gauw een paar weken later liggen dan de dag waarop de klager zijn beroep intrekt.

Zie EHRM 12 oktober 1992, Cesarini tegen Italie, Series A, vol. 245-B, p. 26, par. 16.
81          EHRM  6  mei 1981, Series A,  vol.  42.  In 1987 (beter  laat dan nooit) ook gepubliceerd  in  de

Nederlandse Jurisprudentie: NJ  1987,  827  m.nt.  P.  van Dijk.
82       EHRM 6 mei 1981, Buchholztegen Duitsland, SenesA, vol. 42, (NJ 1987, 827 m.nt. P. van Dijk),

p. 15, par. 47, waar het EHRM de overwegingen van de ECRM weergeeft.
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the labour courts; its ruling was not concerned with the right claimed by the plaintiff
against the defendants (...). The proceedings subsequent to the judgment by the
Federal Labour Court thus fall outside the ambit of Article 6 §  1. ,83

In de procedure voor het Bundesverfassungsgericht was geen sprake van een
'determination' van hetgeschil waarhet in hoofdzaak omging, zodat die procedure
niet meetelde bij de vaststelling van de termijn, aldus het EHRM. Wanneer nu
de bijzondere procedure van constitutionele toetsing voor een speciaal daarvoor
in het leven geroepen gerecht - als aan de orde in het arrest Buchholz - afgezet
wordt tegen de bestuurlijke voorprocedure als in het arrest KOnig, hoe verhouden
die twee zich dan? Zo'n constititionele rechtsgang onderscheidt zich door zijn
niet-ve,plichte karakter, het feit dat deze niet voorafgaataan een rechterlijke fase,
en het gegeven dat zo'n procedure niet per se beslissend is voor de vaststelling
van burgerlijke rechtenenverplichtingen.'sHofsoverwegingen uit het Buchholz-
arrest zijn derhalve niet in tegenspraak met de overwegingen uit het Konig-arrest.
Uithet arrest Buchholzkan dan ook niet worden afgeleid datdeeerder getrokken
conclusies naar aanleiding van het arrest KOnig op losse schroeven komen te staan.
Latere jurisprudentie waarin het EHRM herhaaldelijk verlangt dat bestuurlijke
voorfasen binnen een redelijke termijn afgerond worden, bevestigt deze gevolgtrek-
king.84

Latere jurisprudentie geeft ook meer inzicht in de vraag hoe een procedure
gevoerd voor een Constitutioneel Hof, moet worden beoordeeld in het licht van
de redelijke termijn. In navolging van het arrest Ruiz Mateos85 gaf het EHRM
duidelijk aan in de zaken SuBmann,86 Pammel en Probstmeier 7 dat een procedure
voor een Constitioneel Hof w61 in aanmerking dient te worden genomen bij de
beoordeling of de duur van de procedure in zijn geheel redelijk was. Bepalend
is of het resultaat van de procedure voor het Constitioneel Hof van invloed is op
de uitkomst van de procedure voor de gewone rechter 8 (die op zijn beurt weer

83       EHRM 6 mei 1981, Buchholztegen Duitsland, Series A, vol. 42, (NJ 1987, 827 m.nt. P. van Dijk),
p. 15, par. 48.

84      Zie onder vele andere EHRM 9 december 1994, Schouten en Meldrum tegen Nederland, Series
A, vol. 304, JB 1995/49 m.nt. AWH, AB 1995, 599 m.nt. ICvdV, zie ook NIB 1995, pag. 795-796
en EHRM 26 april 1994, Vallde tegen Frankrijk, Series A, vol. 289-A, NJCM-bulletin 1994.1086-
1092 m.nt. AMIJ.

85          EHRM 23 juni  1993, Ruiz Mateos tegen Spanje, Series A, vol.  262, NJ 1995, 397 m.nt. EJD, en
vele andere arresten (Deumeland, Poiss, Bock, Lombardo).

86     EHRM 16 september 1996, SuBmann tegen Duitsland, RJ&D 1996-IV, p. 1174.
87         EHRM 1 juli 1997, Pammel tegen Duitsland, RJ&D 1997-IV, p 1096-1115 en EHRM 1 juli 1997,

Probstmeier tegen Duitsland, RJ&.D 1997-1V, p. 1123-1141.
88       EHRM 23 juni 1993, Ruiz Mateos tegen Spanje, Series A, vol. 262, (NJ 1995, 397 m.nt. EJD),

p. 19, par. 35,EHRM 16 september 1996, SuBmanntegenDuitsland, RJ&D 1996-IV, p. 1158-1184,
p. 1171, par. 39, EHRM 1 juli 1997, Probstmeiertegen Duitsland, RJ&D 1997-IV, p. 1123-1141,
m.n. p.  1135, par. 46 en 48, EHRM 1 juli 1997, Pammel tegen Duitsland, R./&D 1997-IV, p. 1096-
1115, i.h.b p. 1109, par. 51 en 53.
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bepatendmoet zijnvooriemandsburgerlijke rechtenofverplichtingen).HetEHRM
onderstreept voorts dat in casu derechter verplicht was de beslissing van het Consti-
tutionele Hof te vragen en af te wachten. 89

Intermezzo II: prejudicitle pragen
Hoewel we in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in Duitsland, geen Constituti-
oneel Hof kennen, leek een ook voor Nederland wezenlijke parallel te trekken,
en wel met de prejudiciele procedure ex artikel 234 (177 oud) EG-Verdrag bij
het Hof van Justitie in Luxemburg. Zou niet ook de met het stellen van een
prejudiciele procedure gemoeide tijdsspannemoeten worden meegeteld bij de voor
de redelijke termijn relevante periode? Dat kon worden vermoed op grond van

Hofs beslissing in o.a. de zaken Pammel en Probstmeier.90 In negatieve zin echter
besliste hetEHRM in Pafitis e.a. tegen Griekenland." De Commissie stoelde haar

mening dat de met de prejudiciale procedure gemoeide periode buiten bereik van
de redelijke termijn viel op iets andere gronden dan het EHRM. Zij attendeerde
erop dat het doorsturen naar het Hof van Justitie conform 'proper administration
ofjustice' was:293 Hoewel het vooralsnog gissen blijft, zou de Commissie kunnen
suggereren dat het stellen van een prejudiciele vraag noodzakelijk was. Mogelijk
geeft de Commissie daarmee een criterium en zinspeelt zij op de volgende redene-

ring: ware de vraag overbodig (bijvoorbeeld: eenvoudig doorde nationale rechter
te beantwoorden) geweest, dan was welbeschouwd de ingetreden vertraging
eveneens overbodig en de betreffende rechterlijke instantie (en dus de staat) w61
aan te rekenen geweest. Is dat een juiste interpretatie, dan staat een en ander haaks

op de overwegingen van het Hof in dezaken uit Pammel en Probstmeieren andere.
Daar leek het Hof de verplichting een zaak voor te leggen aan een Constitutioneel
Hof nog op te voeren als element ter onderbouwing van het oordeel de fase bij
dat Constitutioneel Hof mee in aanmerking te nemen. Het EHRM voerde het
volgende als grond aan om te concluderen dat de Griekse staat de onderwerpelijke
vertraging niet kon worden aangerekend: 'to take into account would adversely
affect the system instituted by Article 177 of the EEC treaty and work against the
aim pursued in substance  in that Article.'94 Het snijdt zeker enig hout wanneer

89      EHRM 1 juli 1997, Probstmeier tegen Duitsland, RJ&D 1997-IV, p. 1123-1141, par. 51 en 52,
EHRM 1 juli 1997, Pammel tegen Duitsland, RJ&D 1997-IV, p. 1096-1115, par. 56 en 57

90       EHRM 1 juli 1997, Pammeltegen Duitsland, RJ&D 1997-IV, p. 1096- 1115 en EHRM 1 juli 1997,
Probstmeier tegen Duitsland, RJ&D 1997-IV, p. 1123-1141.

91         EHRM 26 februari 1998, Pafitis e.a. tegen G riekenl an d, RJ &D 199 8, SEW 199 8, p 220-223 m.nt.
R.A. Lawson.

92      Pafitis; ECRM 4 september 1996, vgl. par. 83 van het arrest van het EHRM (EHRM 26 februari
1998, Pafitis e.a. tegen Griekenland. 1&R 1998, SEW 1998, p 220-223 m.nt. R.A. Lawson.).

93         Ik baseer mij op de weergave van de tekst van de ECRM zoals weergegeven in SEWen op Lawson
in zijn noot bij het arrest in SEW 1998, p. 221-223.

94       EHRM 26 februari 1998, Pafitis e.a. tegen Griekenlan d, RJ&D 19 9 8, SEW 1 99 8, p 220-223 m.nt.
R.A. Lawson, par. 95.
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wordt gesteld dat de staat weliswaar verantwoordelijk voor het stellen van de vraag
is doch niet voor de duur van het wachten op antwoord. Met Lawson (en onder

verwijzing naar zaken als Pammel en Probstmeier - zie boven -) meen ik echter
dat er ook wat voor te zeggen is, de prejudiciele procedure w81 mee te nemen bij
de redelijke termijn.95 Dat hoeft niet per se tot complicaties te leiden in die zin
dat in zo ongeveer elke procedure waarin een prejudiciele vraag wordt gesteld
de eis van de redelijke termijn op de tocht komt te staan. Bestaat de noodzaak een
kwestie aan hetHof van Justitie voorte leggen, dan kan immers worden verdedigd
dat het geschil kennelijk een hoge complexiteitsgraad bezit. En in een hoge mate
van complexiteit kan een rechtvaardiging schuilen voor een langere termijn van
behandeling:6 Hoe dan ook, met de zaak Pafitis heeft het EHRM een belangrijk
arrest gewezen en (een eerste) antwoord gegeven op de vraag hoe de verhouding
tussen het stellen van een prejudiciele vraag en de redelijke termijn moet worden

gezien, al deel ik Hofs opvatting niet.
In de geest van de rechtspraak waarbij de ECRM en het EHRM de reikwijdte

van de redelijke-termijneis qua beginpunt (en eindpunt, zie hierna) oprekken,
worden procedures gevoerd vooreen Constitutioneel Hof meegenomen bij de totale
relevante termijn, mits van invloed op'civil rights and obligations'. Dat geldt echter

niet voor de tijd die verstrijkt door het stellen van en het wachten op de uitkomst
van prejudiciBle vragen bij het Hof van Justitie.

Gewone rechtsmiddelen
Uitbovenstaandeblijkt het al: gewone rechtsmiddelen als hoger beroep en cassatie
dienen in aanmerking te worden genomen bij het bepalen van de periode. Het Hof
benadrukt dat het 'has constantly held in relation to the applicability of Article
6, par. 1, that the period whose reasonableness falls to be reviewed takes in the

entirety of the proceedings in issue, including any appeals (...)'. Voorwaarde is
wel dat die procedures de uitkomst van het geschil kunnen beYnvloeden. De
procedures moeten 'capable'  zijn 'of affecting the outcome of the dispute'.97/98

Verweren die erop neerkomen dat procedures die leiden tot niet-ontvankelijkver-
klaring niet meeberekend hoeven te worden, veegt hetHof van tafel.99 Hoofdregel

95    Lawson, p. 222-223.
96          In gelijke zin reeds mijn aantekening bij CRvB 24 december 1997, RAwb  1998, nr. 96. Zie verder

hoofdstuk 6.
97 Voor cassatieprocedures en procedures bij constitutionele hoven betekent dit dat dergelijke

procedures slechts worden meegenomen indien zij de uitkornst van het geschil kunnen beinvloeden.
98          Zie, heel expliciet en onder andere,  EHRM  29  mei 1986, Deumeland tegen Duitsland, Series A,

vol. 100, p. 26. par. 77 e.v. en EHRM 23 april 1987, Poiss tegen Oostenrijk, Series A, vol. 117

en EHRM 23 april 1987, p. 103, par. 50-52.
99       Zie o.a. EHRM 27 augustus 1992, Tomasi tegen Frankrijk, Series A, vol. 241-A, p. 43, par.  124

en EHRM 21 november 1995, Acquaviva tegen Frankrijk, Series A, vol  333-A, p. 15, par. 51 en
52.
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is dat de gehele rechtsgang inclusief hoger beroepsprocedures door het vereiste
van de redelijke termijn wordt bestreken. 100

Bij het vaststellen van het einde van de termijn wordt de mogelijkheid van
het aanwenden van zogenaamde buitengewone rechtsmiddelen doorgaans buiten
beschouwing gelaten. Voor het buiten beschouwing laten van buitengewone
rechtsmiddelen valt ook veel te zeggen, waar het instellen ervan niet aan
tijdslimieten is gebonden. Zouden ze wel worden opgeteld bij de totale periode,
dan zou de dies ad quem nimmer worden bereikt. De te beoordelen periode zou
oneindig worden opgerekt. Alsdan zou ernstige rechtsonzekerheid worden
gecreterd, terwijl degarantie van de redelijketermijn nujuist in het bewerkstelligen
van rechtszekerheid zijn bestaansreden heeft.'" Voor andere rechtsmiddelen zal
doorslaggevend zijn ofde onzekerheid omtrentde'determination' voortduurt zolang
niet op het beroep is beslist of de termijn voor het instellen daarvan nog niet is
verstreken. 102

2.3.2.3 Definitieve vaststelling

Indien in een civiel geding met succes schadevergoeding is geeist, vormt de
uitspraak waarbij wel het recht op schadevergoeding wordt vastgesteld maar nog
nietde hoogte ervan, niet al het eindpunt van de totale termijn, zo blijkt uit de zaak
Guincho.103 Vergelijkbaar met de beslissing over de inhoud en hoogte van de straf,
is een burgerlijk recht pas 'determined' als bijvoorbeeld over het bedrag van
schadevergoeding is beslist.'04 In strafrechtelijke en civielrechtelijke geschillen
hanteert het Hof een zelfde soort redenering die er in abstracto op neerkomt, dat
pas wanneer de betrokkene definitief weet waar hij in de procedure aan toe is, het
eindpunt van de in aanmerking te nemen periode is bereikt. Met andere woorden,
het moment van (bekendmaking van) de inhoud van het vonnis (aan de betrokkene)
waarbij de materiele rechtspositie van de betrokkene wordt vastgesteld, geldt als
eindpunt van de termijn. Dat brengt ons tot de vraag hoe procedures die dienen
ter uitvoering van een rechterlijk vonnis moeten worden beoordeeld in het

100      Zieook P. Smits,Artikel 6 EVRM en de civiele procedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1996, p. 210.

101     Vgl. ook- alis het meerin de sleutel van uitputting van alle effectieve nationale rechtsmiddelen -
M.E. Villiger, Handbuch der Europdischen Menschenrechtskonvention(EMRK), Zurich: Schulthess
Polygraphischer Verlag  1993, p.  80.

102     Zie P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, De Europese  Conventie  in theorie enpraktijk, Nijmegen: Ars
Aequi Libri 1990, p. 367, daarbij verwijzend naarde arresten van het EHRM, EHRM 28juni 1978,
KOnig tegen Duitsland, Series  A, vol. 17, NJ 1980, 54 en EHRM 6 mei 1981, Buchholz tegen
Duitsland, Series A, vol. 42, NJ 1987, 827 m.nt. P. van Dijk.

103       EHRM  10 juli 1984, Guincho tegen Portugal, Series A, vol. 81, p. 13, par. 29.
104   Vgl. bijv. EHRM 1 juli 1997, Torri tegen Italic, RJ&D 1997-IV, p. 1171-1181.
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perspectief van de voor het vereiste van de redelijke termijn van belang zijnde
fase(n).

Executie- en schadestaatprocedures
Dat hoger-beroepsprocedures (en cassatie) onder het bereik van de redelijke termijn
vallen, is onomstreden. Eerst bij de definitieve vaststelling van de 'civil rights and
obligations' eindigt het tijdvak waarop het vereiste van de redelijke termijn ziet.
De rechtspraak van het EHRM in de laatstejaren heeft aangetoond dat de invulling
van de vraag wanneer nu precies van een dergelijke definitieve vaststelling sprake
is, een wijziging heeft ondergaan. Ik doel op de arresten waarin het EHRM aangeeft
dat de fase van executie van een rechterlijke uitspraak deel uitmaakt van de
procedure waarop artikel 6 EVRM ziet. Pas wanneer het recht in de woorden van
het Hof'actually effective' is, kan worden gesproken van definitieve vaststelling.
Nadat de opmaat hiervoor al was gegeven in het arrest Martins Moreira,105 wordt
met Silva Pontes106 helder dat sprake is van een nieuwe lijn in de jurisprudentie.

Silva Pontes raakt ernstig gewond bij een verkeersongeval. Hij ondergaat meerdere

operaties en raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Hij start een civielrechtelijke
actie tot schadevergoeding. De procedures leiden tot toekenning van een
schadeloosstelling door de rechter. In datzelfde vonnis bepaalt de rechter dat
bepaalde kosten in verband met de ondergane operaties en Pontes' arbeidsonge-
schiktheid in een aparte procedure nader moeten worden opgemaakt. Dat
executiegeschil wordt trouwens nog voor de rechterlijke uitspraak daarover,
buitengerechtelijk geschikt. De ruim elfjaardiealle elkaar opvolgende procedures
(ter beslissing van wat wordt gezien als een en hetzelfde geschil, zie hierna) in
beslag nemen, kwalificeert het EHRM als onredelijk lang.

Na met dit complex aan feiten en ornstandigheden te zijn geconfronteerd, overweegt
het Hof:

'If the national law of a State makes a provision for proceedings consisting of two
stages - one when the court rules on theexistence of an obligation to pay and another
when it fixes the amount owed - it is reasonable to consider that (...) a civil right
is not determined until the amount has been decided. The determination of a right
entails deciding not only the existence of that right. but also on its scope or the
manner in which it may be exercised (...), which would evidently include the
calculation of the amount due. ,107

105       EHRM 26 oktober 1988, Martins Moreira tegen Portugal, Series A, vol. 143
106       EHRM 23 maart 1994, Silva Pontestegen Portugal, Series A,vol.286NJ 1994,506 met (kritische)

noot EAA
107       EHRM 23 maart 1994, Silva Pontes tegen Portugal. Series A, vol. 286, NJ 1994, 506 m.nt. EAA,

par. 30.

49



Hoofdstuk 2

De executieprocedure op zichzelf moet voldoen aan het vereiste van behandeling
binnen een redelijke termijn, daarover zullen weinigen het oneens zijn. Opzien
baart dat de executieprocedure uitdrukkelijk wordt aangemerkt als onderdeel van
de totale procedure. Op deze toch opmerkelijke verlenging van de totaaltermijn
gaat het Hof niet nader in.'08 Alkema merkt op dat het gegeven dat de executiepro-
cedure tijdige afwikkeling behoeft, niet ertoe noopt om de executiefase bij de

voorgaandeprocesfasen op te tellen. '09 Ik neemaan dat de verklaring moet worden

gezocht in het punt: wanneer weet de betrokkene nu precies waar hij recht op heeft,
welk bedrag hij rechtens bevoegd is te, en ook werkelijk kan, incasseren. Eerst
dan wordt definitieve zekerheid bereikt omtrent zijn rechten en plichten, zijn exacte

rechtspositie.
Tussen haakjes: het verschil tussen Martins Moreira en Silva Pontes is dat

Pontes zijn klacht pas aanhangig maakte tijdens het executiegeschil, meer dan
zes maanden nadat de Portugese rechter uitspraak over het schadebedrag had ge-
daan.1 m Uit Hofs verwerping van het door de Portugese regering aangevoerde

beroep op schending van artikel 26 (oud) EVRM, blijktdat het Hof het tijdsverloop
tussen de toewijzendebeslissing over de schadeen de aanvang van de executiepro-
cedure niet relevant acht. Dat is opmerkelijk, aangezien de overheid geen invloed
heeft op het (moment van) instellen van de executieprocedure.

Wat het Hof heeft doen besluiten over te gaan tot dezeconstructie"' in plaats
van bestendiging van de lijn die met het arrest Guincho'12 leek ingezet - waar de
executiefase buiten beschouwing bleef, notabene omdat deze volledig afhing van
het initiatief van de klager- blijft vooralsnog ongewis. Nodig was het in mijn optiek
niet. Zonder dat de rechter zich daartoe in moeilijke bochten moet wringen, is met
de lengte van eerdere procedures op diverse wijzen rekening te houden bij de
beoordeling van de lengte van de onderliggende procedure. Zo valt in de eerste

plaats met een competentio-ratione-temporisredenering vergelijkbare opstelling
eenvoudig rekening te houden met voorgaande procedures (zie paragraaf 2.2.2).
Ik doel op de relativering van de datum van erkenning van het individueel
klachtrecht c.q. de competentie van het ECRM en EHRM":De Straatsburgse

organen betrekken tijd die voor die datum met de al ingezette procedurele gang

108 Anders: Commissielid Schermers in zijn concurring opinion. Hij beschouwt deexecutieprocedure
als een afzonderlijke procedure.

109 E.A. Alkema in diens noot bij het arrest in EHRM 23 maart 1994, Silva Pontes tegen Portugal,
Series A,vol. 286, NJ 1994,506.

110       Artikel 26 (oud) EVRM (nu: 35) schreef voor dat een klacht in Straatsburg binnen zes maanden
na de definitieve nationale beslissing aanhangig moet worden gemaakt.

111      Ingezet met Martins Moreira, onderstreept met Silva Pontes, en vervolgens in meerdere uitspraken
bevestigd en aangescherpt.

112    EHRM 10 juli 1984, Guinchotegen Portugal, Series A, vol. 81.

113 Zie artikelen 34 en 46 (oud) EVRM.
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van zaken is verstreken, toch in hun oordeel over de redelijkheid van de termijn.
De voorgeschiedenis van de procedures wordt meegenomen in de beoordeling.

De tweede weg waarlangs met voorafgaande gelieerde procedures rekening
valt te houden, is die van 'de omstandigheden van hetgeval'. Elke keer dat geklaagd
wordt over de (on)redelijke termijn, analyseren Commissie en Hof die termijn aan
de hand van vaste criteria plus de 'circumstances of the case'. Ook dat is vaste

jurisprudentie van het EHRM. Als nu omstandigheden erin bestaan dat een
procedure een sequeel is van voorgaande geschilvoering over het eigenlijke
twistpunt - zoals procedures dienend tertenuitvoerlegging zo'n sequeel zijn - kan
in die omstandigheden voldoende aanleiding worden gevonden om voorafgaande
gerechtelijke fasen te verdisconteren. Zo'n procedure zal dan dus met extra
voortvarendheid dienen te worden afgerond; de dreiging van termijnoverschrijding
is extra nadrukkelijk aanwezig. Voorts en min of meer daartegenover geeft de
houding van de klager als maatstaf om af te wegen of een termijn nog redelijk is,
de rechter enige ruimte om een langgerekte procedure toch nog redelijk te achten.
Dat kan met name zijn nutbewijzen indien de langeduurzijn oorzaak (mede) vindt
in het late starten door de klager van de executieprocedure. Daarnaast kan een
opvolgende executieprocedure duiden op ingewikkeldheid van het geschil. Ook
daarmee heeft de rechter een instrument in handen om lange perioden (van dn de
eigenlijke procedures 6n de aansluitende executieprocedures) te beoordelen, zonder
direct al te (moeten) vervallen tot het oordeel dat van schending van artikel 6
EVRM sprake is. Binnen de gegeven bandbreedtes van de vaste Straatsburgse
rechtspraak bevindt zich dus voldoende speelruimte om tot een gedegen oordeel
overde duur van de executieprocedures te komen, zonderde context van de daaraan
gerelateerde voorfasen uit het zicht te hoeven verliezen.114 Het Hof neigt echter
in een andere richting, zoals ik hieronder zal aantonen.

De nieuwe richting, een vaste richting
De vaststelling van een burgerlijk recht omvat niet slechts een beslissing over het
bestaan daarvan maar tevens overde reikwijdte ofde wijze waarop het kan worden
uitgeoefend, waaronder bijvoorbeeld de vaststelling van de hoogte van een
schadevergoeding. Er kan op verschillende manieren worden omgegaan met
gevallen waarin een bijzondere extra procedure de periode van onzekerheid
verlengt: (a) dergelijke, min ofmeerzelfstandigeprocedures zouden kunnen worden
genegeerd bij het vaststellen van het einde van de termijn. Dan zou voor dergelijke
procedures slechts afzonderlijk worden bezien of zij aan de redelijke termijn-eis
voldoen. Daarnaast is mogelijk dat: (b) dergelijkeprocedures worden 'meegeteld',
indien en voorzover zij tot effect hebben dat het einde van de periode van

114       Vgl. E.A. Alkema in diens annotatie bij Silva Pontes tegen Portugal, EHRM 23 maart  1994,  NJ
1994,506.
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onzekerheid aanbreekt. Het EHRM heeft vooreenbenadering als de laatstgenoemde
gekozen.

De regel dat de vaststelling van een burgerlijk recht wordt geconstitueerd
op het moment dat het recht daadwerkelijk effectief wordt, wordt nog eens
nadrukkelijk bevestigd in Di Pedeen Zappia.115 Een restje twijfel,1 16 bijvoorbeeld

bij de Commissie, wordt weggenomen met's Hofs uitspraak in Robins. i o   aar
de Commissie nog van meningi 18 was 'the costs proceedings were not in any way
linked to the substantive dispute (...), since the dispute over costs arose after the
substantive dispute had been resolved (...)', roept het Hof fijntjes in herinnering
dat alle procedurele fasen afronding binnen redelijke termijn behoeven: 19 Het

overweegt dat: 'the costs proceedings, even though separately decided, must be
seen as an continuation of the substantive litigation and accordingly as a part of
a determination of"... civil rights and obligations" (...).'120 Kortom, alle fasen van
een gerechtelijke procedure ter vaststelling van 'civil rights and obligations' dienen
binnen een redelijke termijn te worden afgerond, inclusief fasen naeen gerechtelijke
uitspraak in de hoofdzaak:21 Procedures ter tenuitvoerlegging van een vonnis
vormen in de Straatsburgse optiek een integraal deel van het proces, van een 'trial.'

Alsof hetde Portugese regering nog niet voldoende was ingepeperd, baseerde
het Hofeen volgende veroordeling van Portugal op de overweging datniet slechts
de procedures ter executie van een gerechtelijk vonnis (vgl. Silva Pontes tegen

Portugal) maar ook de procedure welke dient tot tenuitvoerlegging van een notariele
akte 122 door de redelijke-termijneis wordt bestreken.123 Het EHRM wijst erop dat
executie zowel van een vonnis (waarvan sprake was in bijvoorbeeld Martins

115       EHRM 26 september  1996,  Di  Pede  tegen Italic. RJ&D 1997-IV, p. 1384, par. 22 en EHRM 26
september  1996,  Zappia tegen Italic, RJ&D 1997-IV, p. 1411, par. 18.

116       Twij fel, met name over hoe algemeen bedoeld en  'hard' de jurisprudentie van het Hof was. Zo is
voorstelbaar dat uit het eerste deel van overweging 33 uit het arrest Silva Pontes enige twijfel
daaromtrent voortvloeide: 'The Court accordingly takes the view, like the Commission, that the
"enforcement" proceedings were not intended solely to enforce an obligation to pay a fixed amount;
they also served to determine important elements of the debt itself (.).'

117      EHRM 23 september 1997, Robins tegen Verenigd Koninkrijk, RJ&D 1997-V, p. 1809, par. 28,

NJ 1998, 310
118       Stemverhouding: 16 tegen 9.
119       EHRM 23 september 1997, Robins tegen Verenigd Koninkrijk, RJ&D 1997-V, p.  1809, par. 28;

NJ 1998, 310, par. 28, verwijzend naar EHRM 23 maart 1994, Silva Pontes tegen Portugal, Series
A, vol. 286, NJ 1994,506 m.n.tEAA, EHRM 26 september 1996, Di Pede tegen Italie, RJaD 1997-
IV; EHRM 16 september 1996, Zappia tegen Italie, R./&D 1996-IV, p. 1412 en EHRM 19 maart
1997, Hornsby tegen Griekenland, RJ&D 1997-II, p. 495-513, JB 1997/98 m.nt. AWH, SEW 1997,
p. 339-342 m.nt. R.A Lawson, zie hieronder.

120      EHRM 23 september 1997, Robins tegen het Verenigd Koninkrijk, RJaD 1997-V, p.  1809, (NJ
1998,310), par. 29.

121      Zie ook EHRM 21 april 1998, Estima Jorge tegen Portugal, RJ&D 1998-II, p. 762-786, NJB 1998,
p. 1041, nr. 21.

122 Meer exact: een notariele akte ter zekerheid van cen specifieke schuld.
123      EHRM 21 april 1998, Estima Jorge tegen Portugal, RJ&D 1998-Il, p 762-786, NJB 1998, p. 1041,

nr. 21.
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Moreira en Silva Pontes) als van een notariele akte moeten worden afgedwongen
via een (niet wezenlijk verschillende) procedure bij de rechter. 124

Het meenemen van procedures ter executie van een rechterlijke uitspraak
(en mogelijkandere sterksamenhangende) vervolgprocedures,kanwordenherleid
tot een aanvulling 125 van de aloude en boven elke twij fel verheven algemene regel
dat een lid-staat ervoor heeft zorg te dragen dat juridische procedures zonder
onredelijke vertragingen (kunnen) worden afgewikkeld.126

Andere cumulerende procedurevoering
In het verlengde van de met name met Silva Pontes ingezette lijn, ligt de zaak
Torri. 127 Nadat klager zich als civiele partij had gevoegd in een strafrechtelijke
procedure, startte deze een civiele procedure. Tussen beide procedures bestond
nauwe verwevenheid; in de eerste was het recht op schadevergoeding vastgesteld,
de tweede diende om de hoogte ervan vast te stellen. Het EHRM geeft aan dat
bij de beantwoording van de vraag of de redelijke termijn is overschreden in
principe de lengte van de strafrechtelijke procedure en de daarop volgende civiele
procedure beide in ogenschouw dienen te worden genomen. Het Hofherhaaltdat
een burgerlijk rechtpas is vastgesteld wanneer in de nationaalrechtelijke procedure
over het schadevergoedingsbedrag is beslist.

Interessant voor bestuursrechtjuristen in het bijzonder is - en wat men na
bovenstaande verschuivingen omtrent het eindpunt al mocht vermoeden - hetgeen
het EHRM bepaalt in het arrest Hornsby tegen Griekenland.128

Het Britse echtpaar Hornsby is woonachtig in Griekenland en wenst daar een
particuliere school voor onderwijs in de Engelse taal op te zetten. De Griekse
wetgeving staat dat slechts toe aan Griekse onderdanen, niet aan de Hornsby's.
Hen wordt de benodigde vergunning geweigerd. Het Ho f van Justitie van de EG
verklaart die wetgeving strijdig met het communautair recht, inmiddels meer dan
vier jaar verder. Op een hernieuwd verzoek om de school te starten, beslissen de
bevoegde autoriteiten wederom afwijzend. De geadieerde bestuursrechter vernietigt
de afwijzende beslissing. Het bevoegde bestuursorgaan toont zich evenwel

124     ZieookEHRM 28 juli 1999, Immobiliare Saffi tegen Italie, NJCM-bulletin 1999, p. 976; NJ 2000,
470 m.nt. EAA: 'the right to a court as guaranteed by Article 6 also protects the implimentation
of final, binding judicial decisions, which, in States that accept the rule of law, cannot remain
inoperative to the detriment of one party'.

125    Dan wel een bijzondere toepassing.
126 Die algemene regel geldt onverkort, voor zowel 'civiele zaken' als 'strafzaken'. Enkele willekeurige

voorbeelden van het uitdrukkelijk vermelden daarvan ter zake van 'civil rights and obligations':
EHRM 10 juli 1984, Guincho tegen Portugal, Series A, vol. 81, par. 40; EHRM 27 februari 1992,
Tusa tegen Italie, Series A, vol. 231-D, p. 41, par. 17; EHRM 26 februari 1993, Salesi tegen Italie,
Series A. vol. 257-E, par. 24en EHRM 16 september 1996, SuBmann tege n Du its land, RJ&D 19 96-
IV, p. 1174.

127      EHRM  1 juli  1997, Torri tegen Italic, RJ&D 1997-IV, p. 1171-1181, m.n. p. 1178, par. 19.
128       EHRM  19 maart  1997, Hornsby tegen Griekenland, RJ&D 1997-IL p. 495-513, JB 1997/98 m.nt.

AWH, SEW 1997, p. 339-342 m.nt. R.A. Lawson.
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halsstarrig en toestemming om nu dan eindelijk de school te openen, wordt nog
steeds niet verleend. Dat wordt de Hornsby's al te gortig. Wegens inbreuk op artikel
6 EVRM, kaarten zij de kwestie aan in Straatsburg. En met succes: Commissie
en Hof constateren schending.

HetHof geeft allereerstte kennen dat hetniet aangaateen wettelijk stelsel overeind
te houden waarbij een definitieve, bindende beslissing 'inoperatief blijft ten nadele
van een partij. Een systeem binnen welk de bescherming van artikel 6 EVRM de

implementatie van juridische beslissingen niet zou bestrijken, is onverenigbaar
met de  'rule of law'. Vervolgens haalt - onder verwijzing naar zijn beslissingen
in Di Pede en Zappia - het Hof nog eens aan dat:

'Execution of a judgment by any court must therefore be regarded as an integral
part of the "trial" (...)', om er in een volgende overweging op te wijzen dat deze

principes 'are of even greater importance in the context of administrative
proceedings (...). The effective protection of a party (...) and the restoration of
legality presupposean obligation on theadministrativeauthorities' part to comply
with ajudgment of that court (...)'. Het slotaccoord van dit deel van de les van het
Hof luidt: 'Where administrative authorities refuseor fail to comply, oreven delay
doing so, the guarantees under Article 6 enjoyed by a litigant during the judicial
phase of the proceedings are rendered devoid of purpose.

,129

Uit het arrest Hornsby valt af te leiden'3o dat de redelijke termijn doorloopt tot
en met de fase na een uitspraak van de (bestuurs)rechter.13' De executie (door een
bestuursorgaan) vormtdeel van de'trial' en valt onderhetredelijke-termijnvereiste.
Overigens viel uit de Commissie-zaak Baakman tegen Nederland al een vergelijk-
baar standpunt af te leiden:32 De ECRM achtte de redelijke termijn vanaf een be-
stuursdwangverzoek tot en met de laatste uitspraak van de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State toepasselijk, met inbegrip van eerdere uitspraken van de
Afdeling en bijbehorende terugwijzingen naar de bevoegde bestuursorganen.

Dat fasen van tenuitvoerlegging als in Silva Pontes op zich binnen redelijke
termijn moeten worden afgedaan, staat al enige tijd buiten kijf. Lichte aarzeling
was nog denkbaar ten aanzien van de vraag of de gerechtelijke 'nafase' (de
tenuitvoerlegging c.q. naleving van de rechterlijke uitspraak) nu slechts afzonderlijk
op redelijkheid wordt onderzocht. Dat lijkt mij niet het geval te zijn. Ook de

129    Zie par. 40 en 41.
130 A.W. Heringain diens nootin JB 1997/98, p. 442; A.P. Klapen R.J.G.M. Widdershoven, 'Snelheid

van rechtspraak als mensenrecht', in: P.M. Langbroek, K. Lahuis & J.B.J.M. ten Berge (red ),
Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 194.

131 Met andere woorden, niet alleen de bestuurlijke voorfase, ook de bestuurlijke 'nafase' kan door
de redelijke-termijncis worden bestreken.

132 ECRM 9juli 1991 (ontvankelijkheidsbeslissing) en ECRM 14 mei 1992, Baakman tegen Nederland,
Appl no. 14224/88, zie ook Gemeentestem, 6927, nr. 11, m.n. Teunissen. De zaak is doorhetComit6
afgedaan, Yearbook ECRM, 1993,285.
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'overall'-termijn (waarvan beoordeeld dientte worden of hij redelijk is)loopt door,
inclusief de zoeven als (gerechtelijke dan wel bestuurlijke) nafase aangeduide
procedures. Naast bovengenoemde arresten (in het bijzonder Silva Pontes en
Robins) is een belangrijk aanknopingspunt daarvoor nog het arrest Allenet de
Ribemont: vanwege - ik vertaal vrij - de ondoorzichtige afbakening tussen de

competentie van bestuursrechteren civiele rechter in schadevergoedingsgeschillen,
maken de procedures die zich voor de bestuursrechter hebben afgespeeld eveneens
deel uit van het relevantetijdsverloop, tezamen met die van de civiele rechtsgang.

133

2.3.2.4 Slot

Net als ten aanzien van het beginpunt, is er in de jurisprudentie van het EHRM
een tendens waartenemendieduidtopeen verruiming van het toepassingsgebied
van de waarborg van de redelijke termijn. De garantie spant zich ook verder'naar
achteren' uit. Zelfs procedures ter nadere bepaling van een schadebedrag of
anderszins ter executie vallen onder het bereik van het vereiste van de redelijke
termijn: zowel afzonderlijk als - uitgaande van de aanwezigheid van een samenhang
met de oorspronkelijke twist - als deel van de totale procedure, die ter oplossing
van de (of beter nog: 66n) oorspronkelijke 'dispute' dienen.

Het EHRM hecht ersterk aan datbindendeen in kracht van gewijsdegegane
rechterlijke uitspraken tijdig worden ge8xecuteerd. Zolang de tenuitvoerlegging
niet is geschied, laat het Hof de voor de beoordeling van de redelijke termijn
relevante periode doorlopen. Deze ruime interpretatie van artikel 6 EVRM past
goed in het totale beeld van oprekken van het bereik van de termijngarantie van
de verdragsbepaling. We zagen immers een vergelijkbare tendens van oprekken
richting pre-rechterlijke fasen. 134

2.3.3       Criminal charge

Het doel van de redelijke-termijnwaarborg van artikel 6 EVRM in strafzaken is
te garanderen dat:

'accused persons do not have to lie under a charge for too long and that the charge
is determined. ,135

133       EHRM 10 februari 1995, Allenet de Ribemont tegen Frankrijk, Senes A, vol. 308, NJ 1997, 523
m.nt EJD.

134 'Deze extensie van het begrip proces past wei bij eerder gesignaleerde jurisprudentie (...) waarbij
de voorafgaande fase onderde vigeur van artike16 EVRM wordt gebracht.' Alkema in zijn annotatie
onder EHRM 28 juli 1999, NJ 2000, 470.

135     EHRM 27 juni  1968, Wemhoff tegen Duitsland, Series A, vol. 7.
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Wat tal van arresten 136 (zie boven) voor geschillen met betrekking tot 'civil rights
and obligations' vaststelden, bepaaldehet Wemhoff-arrest voor'criminal charges.'
Het enkele feit dat een rechterlijke procedure is aangevangen en een zitting
plaatsheeft, geldt niet als signaal dat de redelijke termijn is veiliggesteld. Ook
vertragingen bij de gerechtelijke autoriteiten zijn laakbaar.

'There is furthermore no reason why the protection given to the persons concerned
against the delays of the courts should end at the first hearing in a trial (...)'

aldus het EHRM.137 De dies ad quem is gegeven met de definitieve vaststelling
van de charge. En de'determination' van de'charge' is definitiefmetonherroepelij-
ke veroordeling, vrijspraak of niet-ontvankelijkverklaring. 138

In strafzaken verkrijgt de verdachte niet door de veroordeling op zich, maar
eerst door de vaststelling van de straf zekerheid.

'In the event of conviction, there is no "determination...of any criminal charge",
within the meaning of Article 6 § 1, as long as the sentence is not definitively fixed',

aldus  het  EHRM  in het Eckle-arrest. 139 Ingeval van veroordeling  komt aan  de
relevante periode derhalve eerst een einde als aan de veroordeelde zekerheid is
verschaft overde straf. 140 Hierin schuilteen overeenkomst met het meenemen van

executieprocedures in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen.
Uit een rapport van de Commissie blijkt dat het einde van de termijn meer

precies ligt dur waar de veroordeelde redelijkerwijs geacht kan worden op de
hoogte te zijn gebracht van de einduitspraak inclusief motivering.14' Dat het niet
te lang mag duren vooraleer de veroordeelde op de hoogte is gebracht dan wel

redelijkerwijs op de hoogte kan zijn, ligt voor de hand nu v66r die tijd aan zijn
onzekerheid geen einde is gekomen. 142 In een andere beslissing heeft de Commissie

nog uitgemaakt dat ook de beslissing af te zien van verdere vervolging het einde
kan aangeven als die beslissing aan de betrokkene wordt medegedeeld. 143

136       Vgl.  EHRM  24  mei 1991, Vocaturo tegen Italie, Series A, vol.206-C;  EHRM 12 oktober  1992,
Salerno tegen Italit, Series A, vol. 245-D e.v.a.

137    EHRM 27 juni 1968, Wemhoff tegen Duitsland, Series A, vol. 7, p. 26, par.  18.
138    Zie o.m. EHRM 19 februari 1991, Viezzer tegen Italic, Series A, vol.  196-B, p. 21 en EHRM 19

februari 1991, Angelucci tegen Italib, Series A, vol. 196-C, p. 31.
139       EHRM  15 juli  1982,  Eckle tegen Duitsland, Series A, Vol. 51.
140      EHRM  15 juli  1982, Eckle tegen Duitsland, Series A, vol. 51.

141    ECRM 8 mei 1984, Vallon, p. 22 en 23.
142     Vgl. het niet meeberekenen van periodes tijdens welke was meegedeeld aan de betrokkene dat hij

niet zou worden vervolgd, waaraan dezelfde gedachte ten grondslag lijkt te liggen § 2.2.4.2 noot
62 (zaak Menten tegen Nederland. D&R 27 (1982))

143       8  februari  1973, Huber, Yearbook XVIII, 1975, p. 324.
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2.3.3.1 (Buitengewone) rechtsmiddelen

Het reguliere hoger beroep wordt meegenomen. Wederom de ratio van het beginsel
in aanmerking nemend, is het tamelijk vanzelfsprekend dat aan de periode (want
aan de onzekerheid) pas een einde komt wanneer een uitspraak in hoogste instantie
heeft plaatsgevonden.144 Alin hetNeumeister-arrest gafhetHofaan datde uitspraak
waarbij de 'charge' wordt'determined', een beslissing in appdlkan zijn, mits het
gaat  over 'the merits  of  the  case.' In Eckle heette  het  dat 'the whole  of  the
proceedings in issue, including appeal proceedings' door artikel 6 EVRM werd
bestreken. 145 Hetzelfde principe gaat op voor cassatie:46 Ondersteuning voor een
en ander valt reeds te lezen in het arrest Delcourt: behandeling van de zaak in hoger
beroep en cassatie maakt onderdeel uit van de bepaling bedoeld in artikel 6
EVRM.147

Procedures als cassatie in het belang der wet, waarvan op de veroordeelde
en diens straf geen invloed kan uitgaan, lijken me buiten de reikwijdte van de
redelijke termijn te vallen. Voor de verdachte heeft de procedure van cassatie in
het belang der wet geen gevolgen. Duidelijkheid, rechtszekerheid is hem al
gegeven; de uitkomst, verdachtes rechtspositie en de sanctie staan al vast. 14K

Blijkens al wat oudere jurisprudentie van de Commissie vallen buitengewone
rechtsmiddelen als procedures over gratie, voorwaardelijke invrijheidstelling,
straftoemeting en herziening149 niet onder artikel 6 EVRM:50 Deze beslissingen
van de Commissie passen in de lijn van de rechtspraak van het Hof. Is een vonnis
in principe onaantastbaar geworden, ligt er een definitieve uitspraak, dan is het
uitgangspunt dat de redelijke-termijnperiode een einde heeft gevonden.

151

144       Zie EHRM  16 juli 1971, Ringeisen tegen Oostenrijk, Series A, vol. 13, p. 45. Idem J.E.S. Fawcett,
The application of the  European Convention on  Human Rights, Oxford: Clarendon Press 1987,
p. 146.

145     EHRM 15 juli 1982, Eckle tegen Duitsland, Series A, vol. 51, par. 76.
146   Vgl. ook F.G. Jacobs & R.C.A. White, The European Convention on Human Rights, Oxford:

Clarendon  1996,  p.  144, die schrijven dat het onzeker is of cassatieprocedures 'should be taken
into account, but since Article 6(1) is applicable to such proceedings in other respects, it would
seem that they should be included.'

147       EHRM  17 januari  1970,  Delcourt tegen Belgie, Series A, vol. 11.

148       Vgl. ook J.A. Frowein & W. Peukert, Europdische MensenRechtskonvention, EMRK-Kommenmr,
Kehl: Engel  1996, p. 266 en J.E.S. Fawcett, The application offhe European Convention on Human
Rights, Oxford: Clarendon Press 1987, p. 168-169.

149       RespectievelijkECRM 1127/61,19 september 1961, CD&R, 8, p. 10-11; ECRM, X tegen Oostenrijk,
1760/63,23 mei 1966, Yearbook 1966, p.  175; weer ECRM  1127/61, (o.a.) ECRM 1810/63,22
juni 1963, Digest, p. 54. Idem M.L.W.M. Viering, Het toepassingsgebied van artikel6 EVRM(diss.
Utrecht), Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink 1994, p. 194.

150       Vgl. ook P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theoneenpraktijk. Nijmegen:
Ars Aequi Libri 1990, p 342enbijv. M.E. Villiger, Handbuch der Eutpdischen Menschenrechtskon-
vention(EMRK), Zurich: Schulthess Polygraphischer Verlag 1993, p. 80.

151        Vgl. M.L.W.M. Viering, Hettoepassingsgebied van anikel 6El/RM(diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1994, p.  194 en EHRM 27 juni 1997, Philis (ID tegen Griekenland, RJ&D 1997-IV,
p. 1074-1089 ,par. 36.
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2.3.3.2 Onderbrekingen?

Onttrekt een verdachte - die wel reeds op de hoogte is van de vervolging - zich
een tijd aan de jurisdictie van vervolgende en berechtende instanties, dan wordt
die tijd niet meegecalculeerd in het oordeel over de redelijke termijn.152 Heeft
verdachtes vlucht, onderduiken et cetera vertraging in de vervolging veroorzaakt,
dan wordt die met de respectieve vlucht et cetera gemoeide tijd niet meegenomen
en zal minder snel tot overschrijding van de redelijke termijn worden geconclu-
deerd. Dat is tamelijk opmerkelijk naar mijn mening, in perspectief van de
onderliggende gedachte van het vereiste zoals door het Hof zelf geformuleerd.
Onzekerheid en druk verdwijnen niet met een vlucht naar het buitenland of met
welk ander middel van onttrekking aan dejustititle autoriteiten dan ook. Passender

zou het zijn om dergelijk gedrag van de betrokkene te verdisconteren in het oordeel
overde redelijke termijn langs de weg van de criteriaomde redelijkheid inhoudelijk
te bepalen. Meer over criteria is aan te treffen in hoofdstuk 6.

2.3.3.3 Slot

De dies ad quem in strafzaken is bereikt wanneer de 'charge' definitief is
vastgesteld ('determined'). Een einde aan de onzekerheid van de verdachte of
veroordeelde is eerst bereikt wanneer ook de strafmaat is bepaald. Dat is al jaren
vaste jurisprudentie van Commissie en Hof. In zoverre de regel opgaat dat pas
bij de inhoudelijke vaststelling van de sanctie het eindpunt wordt bereikt, vertoont
de dies ad quem overeenkomst met die in procedures waarbij een geschil over'civil
rights and obligations' wordt vastgesteld.

152       EHRM  19 februari  1991, Girolami tegen Italie, Series A,vol. 196-E, p. 55, par. 13; EHRM 26 mei
1993, Bunkate tegen Nederland, SeriesA 248-B, p. 30, par. 21 en EHRM 12 oktober 1992, Boddaert

tegen Belgit, Series A.vol. 235-D, p. 81, par. 35.
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Periode civiel recht

3.1 Inleiding

Geschillen die bepalend zijn voor de vaststelling van 'civil rights and obligations'
behelzen een baaierd van uiteenlopende typen, zoals wij in het voorgaande
hoofdstuk al zagen. Daaronder valt een aantal procedures die naar het eigen recht
van de betreffende lid-staat niet als civielrechtelijk maar als bestuursrechtelijk
te boek staan. Behandeling daarvan komt in hoofdstuk 5 aan bod. In dit hoofdstuk
exploreer ik hoe de Nederlandse civiele rechtspleging en het wetenschappelijk
discours aankijken tegen de in de beoordeling te betrekken periode. Vanaf welk
punt en tot welke grens wordt een burgerrechtelijk geding bestreken door de eis
van de redelijke termijn in de zin van artikel 6 EVRM? Ik heb het in dit hoofdstuk
dus sowieso telkens over geschillen ter vaststelling van 'civil rights and obliga-
tions'. Daarbinnen  doe ik  dan weer verslag  van het 'echte' civiele recht;  meer
precies de naar maatstaven van Nederlands recht civielrechtelijke geschillen.

Het stramien is in grote lijnen hetzelfde als in het vorige hoofdstuk waar
Straatsburgse jurisprudentie omtrent de voor de redelijke-termijneis relevante
periode in kaart is gebracht. De vraag waar in het civiele rechti de aanvang van
de in de beoordeling te betrekken periode ligt, wordt eerst behandeld. Vervolgens
ga ik in op de vraag waar naar Nederlands burgerlijk recht het einde van de binnen
redelijke termijn af te wikkelen fase ligt. Bij de behandeling van beide vragen

koppel ik regelmatig terug naar het voorgaande hoofdstuk om te zien in hoeverre
het Nederlandse recht in de pas loopt met Straatsburgse ontwikkelingen. Tevens

onderwerp ik aan een analyse wat de Straatsburgse jurisprudentie betekent voor
Nederlandse civielrechtelijke procedures. Ik beperk mij niet tot situaties waar het
EHRM zich al expliciet over heeft uitgesproken, net zomin als ik de behandelde
gevallen volledig laat dirigeren door wat de Nederlandse rechter heeft beslist.
Situaties waarover onze eigen civiele rechter zich nog niet heeft uitgesproken,
onderzoek ik voor een belangrijk deel aan de hand van de Nederlandse literatuur.

Uitspraken waarin de nationale rechter specifieke overwegingen wijdt aan
wat als begin- en eindpunt van de redelijke termijn in civielrechtelijke geschillen
heeft te gelden zijn veel schaarser dan in het strafrecht. En in de literatuur wordt
allesbehalve overvloedig aandacht besteed aan de vraag welke periode nu eigenlijk

1              De termen civiel(e) recht(er) en burgerlijk(e) recht(er) gebruik ikbeide, zonder verschil van betekenis.
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precies in ogenschouw moet worden genomen. Dat kan erop duiden dat in het
civiele recht het moment van aanvang en einde van de redelijke termijn weinig
complicaties oplevert2. We zullen weldracontroleren ofdeze hypothese standhoudt.

3.1.1 De redelijke termijn in nationale regelgeving

Ons civiele procesrecht kent enkele bepalingen die de burgerlijke rechter de

bevoegdheid dan wel de verplichting geven termijnen van processuele handelingen
te bepalen. Een voorbeeld en misschien wel het meest bekend is artikel 143 Rv.3

Dit voorschrift zegt dat de rechter voor het nemen van conclusies de termijnen
bepaalt en geefthemde bevoegdheid bij het bepalen van die termijnen af te wijken
van het ('eenstemmig') verzoek van partijen tot verlenging indien dat zou leiden
tot onredelijke vertraging.4 Vergelijk ook een bepaling als artikel 142, tweede lid,
Rv., dat het aan de rechter laat om nadere conclusies na dupliek toe te staan (en
dus eventueel te weigeren). Zie voorts de artikelen 134, tweede lid (bevoegdheid
van de gedaagde zich te verzetten tegen wijziging van de eis, als het geding
daardoor onredelijke vertraging oploopt);  141 a j° 19 (na conclusie van antwoord
een schikking trachten te bewerkstelligen); 145 (de rechter kan bepalen dat
conclusies van re- en dupliek achterwege blijven); 47 ((j° 45), dat feitelijk noopt
tot het doen van een uitspraak binnen drie maanden na pleidooien en conclusies)
Rv. De vaderlandse rechtsvordering ontbeert echter een werkelijke pendant van
de mensenrechtelijke waarborg dat geschilafdoening binnen een redelijke termijn
plaatsvindt (in de zin van een gecodificeerd beginsel, zoals in artikel 6 EVRM).
Het civiel (proces)recht is in de eerste plaats aangewezen op de redelijke termijn
van artike16 EVRM: Een bepaling die in de buurt komt van de redelijke-termijneis
van artikel 6 EVRM is overigens in de maak. 'De rechter waakt tegen onnodige
vertraging van de procedure', aldus luidde artikel 1.3.2 van het voorontwerp voor
een nieuw wetboek van rechtsvordering. In het wetsontwerp is 'onnodige'

2           En doorgaans een stuk eenvoudiger is vast te stellen dan in geval van 'criminal charges', waarover
hierna meer in hoofdstuk 4.

3   Het gaat hierbij overigens om de contentieuze procedure. De, nota bene nieuwere.
verzoekschriftprocedure kent zo'n bepaling niet.

4             Artikel 143, tweede lid, Rv. luidt: 'Zijn partijeneenstemmig, dan volgt de regter haar verzoek, tenzij
dit zou leiden tot onredelijke vertraging van het geding.' Zie verder B.W.N. de Waard, Beginseten
van behoorlO'ke rechtspleging: metname in hetadministratiefprocesrecht (diss. Utrecht), Zwolle:
Tjeenk Willlink 1987 en vooral P. Smits, Artikel 6 EVRM ende civiele procedure (diss. Rotterdam),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p.  190 en  191, die nog vele andere wetsartikelen noemt en
toevoegt dat zijn opsomming verre van volledig is. Ik constateer dat de genoemde voorschriften
gemeenschappelijk hebben dat ze zien op fasen waarin het geschil reeds onder de rechter ligt (of

heeft gelegen).
5        Artikel 14, lid 3, aanhef en onder c, IVBPR, kan niet als alternatieve bron voor de redelijke-

termijngarantie van artikel 6 EVRM worden opgevoerd, voor zover het civiel recht betreft. Het
in artikel 14 IVBPR neergelegde verbod van onredelijke vertraging ziet slechts op strafvervolgingen.
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vervangen door'onredelijke'.6 Daarmee schuift de bepaling in ieder geval in zijn

bewoordingen nog iets dichter aan tegen de formulering die de verdragsopstellers
hebben gekozen.

3.2 Dies a quo

3.2.1 Het geding bij de rechter

Het uitgangspunt is dat de periode waarop het redelijke-termijnvereiste (en artikel
6 EVRM in het algemeen) zich primair richt, de fase van rechterlijke afdoening
is. We hebben in het voorgaande hoofdstuk gezien datdituitgangspunt gaandeweg
meer en meer is verlaten. In nogal wat soorten geschillen manifesteert het verbod
van onredelijke traagheid zich al voordat er een rechter aan te pas komt. Daarbij
moet worden aangetekend dat uit de analyse van de Straatsburgse jurisprudentie
blijkt dat het in die geschillen gaat om procedures waarbij een overheidsinstantie

in het spel is. Het gaat dan doorgaans om procedures die naar nationaal recht als

bestuursrechtelijk (getint) kunnen worden gekwalificeerd.
Hoewel in de toelichting de opstellers zich haasten om te zeggen dat artikel

1.3.2 geen eigen versie van de redelijke termijn van artikel 6 EVRM is, geeft de
bepaling toch reeds een aanwijzing over hoe gedacht wordt over de in betrekking
te nemen fase. Immers, 'de rechter waakt tegen onredelijke vertraging van de

procedure [curs.: AMLJ].' Daarin ligteen indicatie datin iedergeval wordtgedacht
aan die fase(n) waarbij de rechter is betrokken. Ik wijs ook op de zojuist vermelde

bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die zien op vlotte
of geconcentreerde procesgangen en alle gemeenschappelijk hebben dat ze
betrekking hebben op het geding dat reeds bij de rechter aanhangig is gemaakt.
De wetgever verstrekt de opdracht de redelijke termijn te bewaken uitdrukkelijk
aan de rechter.7 Dat is in zoverre niet verwonderlijk nu de rechter moeilijk kan
ingrijpen in een stadium waarin hij nog in het geheel niet betrokken is.

6             Kamerstukken // 1999/2000,26 855, nr.  1-2, p.6. Zie hierover (kritisch), C.J.J.C. van Nispen, 'De
rechter en zijn plaats', in: J.G.A. Linssen & J.B.M. Vranken (red.), Ontwel aanpassing wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 21-29.

7        Dat zien we ook - nog scherper - terug in wetsvoorstel 26 855, Kamerstukken  il  1999/2000,26
855 nr.  1 -3. Hierover W.A.J.P. van den Reek, 'Wetsvoorstel 26 855: herziening van het procesrecht
voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg. Een overzicht
in vogelvlucht', TCR 2000, p. 1-5; R.J.B. Boonekamp & C.J.J. van Maanen, 'Het procesmodel
van het ontwerp', TCR 2000, p. 6-11; J.A. van Dorp, M.P.J. Ruijpers & E.M. Wesseling-van Gent,
'Wetsvoorstel 26 855: algemene voorschriften voor procedures', TCR 2000, 25-30. M.M.L
Harreman, 'Wetsvoorstel 26855: de wisselbepalingen art.  1.8.1 en 1.8.2, een voorlopige keuze
tot enkel deformalisering en niet tot fundamentele herziening', TCR 2000, p. 53-58.
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Artikel 2.4.1, eerste lid, van het wetsvoorstel voor een nieuw burgerlijk
procesrechtbepaalt dat het geding aanhangig is vanaf de dag van de dagvaarding:
Het is in overeenstemming met de Straatsburgse rechtspraak om als hoofdregel
te kiezen dathet redelijke-termijnvereiste geldt vanaf het tijdstipdatde dagvaarding
of het verzoekschrift bij hetgerecht aanhangig wordt gemaakt c.q. wordt ingediend.
Dat lijkt mij in principe niet te verschillen van het moment waarop het gerecht
kennis neemt van het stuk dat het proces inleidt.9

Hoewel dikwijls meer impliciet dan expliciet, blijken zowel de Hoge Raad
als lagere rechters het moment van instellen van de civiele vordering als beginpunt
aan te nemen: de inleidende dagvaarding of het inleidend verzoekschrift.10 De
Moor" schrijft dat over het algemeen als beginpunt kan worden beschouwd het
moment waarop de betreffende actie wordt ingesteld via een dagvaarding,
reconventionele vordering of request. Hij verwijst naar een beschikking van de
Hoge Raad van 17 november 1989.12 De beslissing waarnaar De Moor verwijst
betreft overigens een - in bepaalde mate - bestuursrechtelijke rechtsgang, aangezien
een beslissing - en niet eens een puur privaatrechtelijke - van het bestuur object
van geschilis. De wettelijke regeling inkwestie, de Algemene Bijstandswet, stelde

een rechtsgang op de kantonrechter open. Het laatste woord was aan de Hoge Raad.
In met name de conclusies van de Advocaten-Generaal bij genoemde beslissing
en enkele andere uitspraken wordt nader ingegaan op de juridische figuur van de
redelijke termijn:3 Frappant is overigens dat die uitspraken meer dan eens zaken
betreffen die administratiefrechtelijke trekken vertonen. Zo besliste de Hoge Raad
in een andere zaak, 14 wederom inzake bijstandsverhaal, dat niet het voorbereidend
onderzoek maar de start van de procedure voor de kantonrechter als beginpunt
heeft te gelden.

15

8          Zie ook artikel 3.4.1 Cover verzoekschriftprocedure-verloop) en HR 21 maart 1975, NJ 1976, 245
m.nt WHH.

9        In tegenstelling tot P. Smits, Artiket 6 EVRM en de civiele procedure (diss. Rotterdam), Zwolle:
W.E.J Tjeenk Willink 1996, p. 200, die dat laatste zuiverder acht. Als hij daarrnee bedoelt aan
te geven dat niet de datum van het ter kennis stellen van de wederpartij maar eerst het betrokken
raken van een overheidsinstantie, te weten een rechterlijke instantie, de relevante periode kan
inluiden, dan ben ik het met hem eens. Anders dan Smits geloof ik niet dat het EHRM als hoofdregel
het richten/ter kennis stellen aan de wederpartij als dies a quo aanhangt.

10       O.a. HR 29 juni  1990, NJ 1991, 337 m.nt. EAA, (Trakzel/Amsterdam), met name de Conclusie
van A-G Asser, Ktg. Zutphen 7 maart 2000, Prg. 2000,5490, p 475-477.

11        R R.M. de Moor, 'Burgerlijk (proces)recht', in: R.R.M.deMoor, Artike16 EVRM ende dagelijkse
rechtspraktijk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willlink 1990, p. 43-58, i.h.b. p. 46-47.

12 NJ 1991, 336 m.nt. EAA; JABW 1990,46.
13 Zie bijvoorbeeld de conclusies bij HR 7 februari  1986, NJ 1986,791 m.nt. EAA (A-G Franx); HR

17 november 1989, NJ 1991,336 m.nt. EAA (A-G Leijten); HR 29 juni 1990, NJ 1991, 337 m nt.
EAA (A-G Asser) en HR  17  mei  1989, Nl  1993, 206 (A-G Verburg).

14      HR 29 juni 1990, NJ 1991, 337 m.nt. EAA (Trakzel/Amsterdam).
15 Enigszins terzijde wijs ik op rechtspraak waarin de Hoge Raad heel precies door partijen aangegeven

wenst te zien welke periode onredelijk lang zou zijn. Zonder dat hij zelf daar altijd even expliciet
over is, verlangt de Hoge Raad van de burger klaarblijkelijk dat deze exact aangeeft vanaf welk
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Kan in het civiele recht dan niet worden afgeweken van de hoofdregel dat
de dies a quo samenvalt met de start van de rechterlijke procedure?

3.2.2 Pre-civie[rechterlijke fasen binnen een redelijke termijn?

3.2.2.1 Inleiding

We hebben gezien dat juist in de civiele rechtspleging ten aanzien van het bereik
van de redelijke-termijneis het accent sterk ligt op het geding bij de rechter. Is
de kous daarmee af? Niet noodzakelijkerwijs. Eerder toonde ik aan dat tussen de
toegangsgarantie en de termijngarantie van artike16 EVRM verwevenheid bestaat. 16

Opgetuigde voortrajecten die evenwel niet voldoen aan de eisen van artikel 6
EVRM en geen recht verschaffen vervolgens een rechtsgang te volgen die w61
daaraan voldoet, blokkeren de toegang tot de rechter. Ellenlange voortrajecten
werpen op de keper beschouwd eenzelfde blokkade op. Ook ten aanzien van het

burgerlijk recht kan de link van het redelijke-termijnvereiste met het vereiste van
toegang tot de rechter worden gelegd.17 Zekergegeven deze relatie, kan niet worden

uitgesloten dat het vereiste van de redelijke termijn zich uitstrekt tot fasen die zijn
gesitueerd v66rdat het geschil bij de burgerlijke rechter wordt aangebracht.

Zonder directe onderbouwing met concrete voorbeelden, betrekt A. Knigge
de stelling dat de termijn veelal in de fase voor de aanvang van de procedure zijn
begin kent. 18 Voorhet burgerlijkprocesrecht lijkt mij de toevoeging 'veelal' zwaar

aangezet,1' maar het is interessant te signaleren dat men in het discours kennelijk
niet uitsluit dat ook in civilibus de redelijke-termijngarantie zich uitstrekt tot fasen
v66r de rechterlijke.

Alvorens het veld op dergelijke vroeg gelegen dies a quo te ontginnen, stel
ik voorop dat communis opinio is dat een actie tussen burgers onderling op zichzelf
in ieder geval nfet bepalend is voor de aanvang van het in aanmerking komende

moment de termijn volgens hem begint te lopen. HR 17 mei 1987, NJ 1993,206
16          §  2.2.3.1, naar aanleiding van EHRM 21 februari 1975, Golder tegen het Verenigd Koninkrijk,

Series A, vol. 18, NJ 1975, 462 m.nt. EAA.
17 Aldus nadrukkelijk P. Smits, Artiket 6 EVRM en de civiele procedure (diss. Rotterdam), Zwolle:

W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 194, die daarbij steun zoekt bij B.W.N. de Waard, Beginselen van
behoorlijke rechtspleging: met name in het administratief procesrecht (diss. Utrecht), Zwolle:
Tjeenk Willlink 1987, die onder de noemer van het decisiebeginsel zowel het recht opeen uitspraak
ten gronde als het recht op beeindiging van het proces brengt, p. 226.

18       A. Knigge, Effectieve toegang tot het civiele geding. Een onderzoek naar de rechtsingang van
de civiete procedure ten overstaan van de Nederlandse rechter en naar het ius standi in iudicio
(diss. Groningen), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 21.

19 Knigge schrijft ook zelfeven daarvoornog dat in civiele zaken de periode veelal een aanvang krijgt
bij het instellen van de vordering of het indienen van het verzoek, en in een enkel geval daarvoor,
A. Knigge, Ejfectieve toegang tot het civiele geding. Een onderzoek naar de rechtsingang van
de civiele procedure  ten overstaan van de Nederlandse rechter en naar het ius standi in iudicio
(diss. Groningen), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998 p. 19.
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tijdvak.m Een actie van een particulierepartij (natuurlijk persoon ofprivaatrechtelij-
ke rechtspersoon) jegens een andere particuliere persoon of privaatrechtelijke
rechtspersoon opent de toegangspoort van artike16 EVRM niet. De verdragsbepa-
ling is niet bedoeld om de verhouding tussen burgers onderling in goede banen
te leiden. Deze civielrechtelijke huisregel pleegt men in 66n adem uit te spreken
met het principe dat in civielrechtelijke rechtsverhoudingen termijnoverschrijding
niet bepalend kan zijn voor de uitkomst van de rechtsstrijd.21

3.2.2.2 In concreto

Ik roep nog even in herinnering dat de Hoge Raad aangaf dat in bijstandsverhaal-
zaken niet het voorbereidend onderzoek maar eerst de start van de procedure voor
de kantonrechter als beginpunt geldt.

22

De weigering om aan de rechterlijke behandeling voorafgaande acties onder

de reikwijdte van het termijnvereiste te brengen, past in de gedachte zoals die blijkt
uit de bovengenoemde door De Moor aangehaalde beslissing uit 1989. Daarin
overweegt de Hoge Raad dat de redelijke termijn van artikel 6 EVRM

'in elk geval geen betrekking heeft op het [de?: AMLJ] aan iederop verhaal gericht
initiatief van de gemeente voorafgaande periode.

, 23

De Hoge Raad onderstreept daarmee de hoofdregel dat het instellen van de
juridische actie bij de rechterde redelijke termijn doet aanvangen. Metenige goede
wil kan in deze overweging een indicatie worden gelezen dat hij niet wil uitsluiten
dat onder omstandigheden de dies a quo is gesitueerd voor de start van de
rechterlijke fase. De Hoge Raad geeft in wezen te kennen dat de dies a quo nimmer
bereikt wordt zonderdat erop zijn minst enigerlei actie ('initiatief ) van de overheid

is geweest. Dat laat open dat zodraeen of andere handeling van die overheidjegens

20 A.F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces', NJCM-
Bulletin 1991, p  627-647, m n. p. 638 met verwijzing naarde zaak Trakzel/Amsterdam. Vgl. ook
bijv. E.A. Alkema in zijn annotatie bij HR 29 juni  1990, NJ 1991, 337 en S. Boekman, Het huidige
advocatentuchtrechtin de  beslissingen vanhet Hof van Discipline,Deventer:W E.].TjeenkWillink
1998 p. 25-173. Al is het toegespitst op het advocatentuchtrecht, zij attendeert er nog eens op dat
voordat een klacht bij het tuchtcollege is gedeponeerd artikel 6 EVRM niet aan de orde is. Vgl.
ookLF.M.Verhey.Horizontate werking van grondrechten,  inhetbijzonder vanhet recht op privacy
(diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p.  127. Zie verder bijv. Rb Zutphen 7 oktober
1993, NJ 1995,111. Zie verder de nog in noot 8 genoemde jurisprudentie. Anders Rb Maastricht

14 december 1972, NJ  1973,145. A-G Asser oppert nog in zijn conclusie bij HR 29 maart  1996,
NJ  1996,421  dat het hof aan de redelijke termijn van art. 6 EVRM heeft gedacht waar het hof
overwoog dat de ene burger als partij de andere onredelijk lang in het ongewisse liet over het
vervolgen van de procedure en dat die wederpartij daardoor niet binnen redelijke termijn wist wat
haar verplichtingen waren. Vervolgens wijst Asser een dergelijke horizontale werking af.

21       Zie o.a. Hoge Raad 29 juni 1990, NJ 1991, 337 m.nt. EAA (Trakzel/Amsterdam).
22       HR 29 juni 1990, NJ 1991, 337 m.nt. EAA (Trakzel/Amsterdam).
23     HR 17 november 1989, NJ 1991, 336 m.nt. EAA.
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betrokkene wordt verricht, het recht op tijdig handelen op grond van artikel 6
EVRM ontstaat. Met de rechtspraak van de strafrechter duidelijk als inspiratiebron

24

merkt Asser nog op dat de redelijke termijn ook geen betrekking heeft op de periode
die voorafgaat aan het moment dat de betrokkene mag verwachten dat de overheid
een procedure tegen hem zal beginnen. 25

Dit levert de volgende tussenstand op:
•     in het algemeen treedt de eis om binnen redelijke termijn te handelen in

werking bij het aanhangig maken van de rechterlijke procedure;

•          is een overheidbetrokken, dan is een handeling van haar in iedergeval vereist,
maar de start van een voorbereidend onderzoek door een overheidsinstantie
vormt niet het beginpunt

•      om het beginpunt te bepalen, ook als een overheidsentiteit wederpartij is,
geldt in civilibus een ander uitgangspunt dan in strafrechtelijke betrekkingen.
Verwachtingen aan de kant van de burgerdoen niet ter zake; er dient minimaal
van een geschil sprake te zijn.

(Quasi-)rechtertijke voorprocedures
Indien 'civil rights' in een geschil voor een College voor Medisch Tuchtrecht in
het geding zijn, wordt het aanhangig maken van de klacht door middel van
indiening daarvan bij het College als start van de relevante periode aangeduid.26

Hoewel het geschil met de procedure voor het tuchtcollege een aanvang heeft
genomen, is de burgerlijke rechter nog niet betrokken.27 In dat opzicht luidt een

bijzonder type voorprocedure reeds de dies a quo in. De start wordt, om precies
te zijn, bij een pre-civielrechterlijke fase gelegd. Hierin is een gelijkenis te ontwaren
met de verplichte (en dikwijls contentieuze) voorprocedures, zoals het EHRM die
pleegt mee te wegenbij derelevante tijdsspanne.28 Ookeen dergelijk tuchtrechtelijk
geding kan uitmonden in een bindende beslissing zonder dat de burgerlijke rechter

er aan te pas komt.

24      In het strafrecht kan een redelijke verwachting dat de verdachte vermoedt te worden vervolgd, al
de dies a quo opleveren (zie nader hoofdstuk 4).

25 Daar voegt Asser nog aan toe dat niet in het algemeen gezegd kan worden of dat moment samenvalt
met hetmoment waarop de overheid aan betrokkene meedeelt dat zij besloten heeft tot hetentameren
van een procedure ofdat dat wellicht eerder valt. Conclusie Asser voor HR 29 juni  1990, NJ 1991,
337 m.nt. EAA (Trakzel/Amsterdam).

26      HR 7 februari 1986, NJ 1986,791 m.nt. EAA.
27          Vgl. ook S. Boekman, 'De redelijke termijn in het tuchtrecht van de vrije beroepen', in: T. Hartlief,

CHJB (Brunner-bundel), Deventer: Kluwer 1994, p. 1-8.
28        Zie o.a. EHRM 23 april 1987, Erkner en Hofauer tegen Oostenrijk. Series A, vol .  117; EHRM 10

maart 1980. K6nig tegen Duitsland (artikel 50 (oud)), Series A, vol. 36; EHRM 9 december 1994,
Schouten en Meldrum tegen Nederland, Series A, vol. 304, JB 1995/49 m.nt. AWH, AB 1995, 599
m.nt. ICvdV, zie ook NJB 1995, p. 795-796.
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Dat brengt ons tot de vraag hoe andere dan civielrechtelijke rechtsgangen
als voortraject moeten worden beoordeeld, in het licht van de reikwijdte van de
redelijke-termijneis. In het nog niet zo heel grijze verleden kwam het voor dat in
het bijzonder bestuurlijke procedures (als administratief beroep) vooraf gingen
aan het dispuut ten overstaan van de burgerlijke rechter. Dat gebeurt overigens
nog steeds, maar met het verschil dat het tegenwoordig gaat om volwaardige -
procedures waarin is voorzien in een beroep op de bestuursrechter. Dat was
voorheen ook wel anders. Tot het beruchte Benthem-arrest29 en de daarop in het
leven geroepen Tijdelijke wet Kroongeschillen, kende het bestuursprocesrecht
administratief-beroepsprocedures zonder dat daarna altijd beroep op de
bestuursrechter open stond. De civiele rechter vormde zich geen oordeel, want
hij beschouwde het Kroonberoep als met voldoende waarborgen omkleed. De
redenering die de civiele rechter nh het Benthem-arrest hanteerde kwamerop neer
dat de klager de bestuurlijke rechtsgang diende te doorlopen, ook al voldeed die
niet aan de vereisten, door artikel 6 EVRM gesteld.30 Vervolgens kon de burger
zich tot de civiele rechter wenden, zodat alsnog een onafhankelijke rechter zijn
licht over de zaak liet schijnen. In het licht van de redelijke-termijnjurisprudentie
van het EHRM dient dergelijke opeenstapeling van rechtsgangen bij elkaar te
worden opgeteld voor de tijdsspanne:' Immers, eris sprake van een voorafgaande

overheidshandeling die een geschil markeert, waarna het afleggen van het
voortraject noodzakelijk is omde rechterte kunnen adieren.32 Dat soort voortrajec-
ten moet derhalve worden meegenomen bij het bepalen van de totale periode van
geschilafwikkeling. De dies a quo markeert zich daarmee v66r de start van het
geding bij de burgerlijke rechter.

Schadevergoeding

Het komt voor dat na de afwikkeling van een bestuursrechtelijke procedure, de
burger schadevergoeding in de wacht wil slepen via de civielrechtelijke weg. Die
keuze laat artikel 8:73 Awb de burger. Ik ben er allerminst van overtuigd dat een
aan de civiele schadevergoedingsprocedure voorafgaande bestuursrechtelijke

29      EHRM 23 oktober 1985, AB 1986, 1.
30         HR 12 december 1986, AB 1987, 151, NJ 1987, 381 m.nt. MS (Dekker-Barneveld). lets Soortgelijks

deed  zich voor naar aanleiding van de  Van de Hurk-zaak (EHRM 19 april  1994, JB 1994/110).
Omdat het CBb kon worden 'overruled door de Kroon', merkte het EHRM het CBb niet als
onafhankelijke rechterlijke instantie in de zin van artiket 6 EVRM aan. De Hoge Raad oordeelde
dat ook nu eerst de beroepsgang bij het CBb moet worden doorlopen alvorens de burgerlijke (wel
onafhankelijke) rechter te adieren; HR 23 januari 1998, AB 1998, 144

3 1 Naareen antwoord van gelijke strekking neigik ten aanzien van het voorbeeld inzakehet ontslagrecht
dat Smits op p. 32 van zijn dissertatie noemt: de procedure voor de regionaal directeur voor de
arbeidsvoorziening (RDA) kan nadien nog worden getoetstdoor de burgerlijke rechter. Doet zulks
zich voor, dan is er veel voor te zeggen de procedure voor de RDA op te tellen bij (m.a.w., de dies
a quo al ddir te leggen) de met afdoening door de rechter gemoeide tijd.

32    Zie § 2.2.3.4.
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procedure niet zou moeten worden meegerekend.33 Dat is wellicht zo indien men

de schadevergoedingsprocedure als nieuw en bijgevolg afzonderlijk geschil wenst
te bezien. Maar heeft de bestuursrechter het besluit vernietigd en staat de
onrechtmatigheid vast, dan borduurt een civielrechtelijke procedure over die schade

daar ontegenzeggelijk op voort. Beide procedures vinden hun oorsprong in hetzelfde

geschil. Wetgever en rechter hebben - vooralsnog - ook doelbewust opengelaten
de schade (als sequeel, ja mogelijk alsjinishing touch van de bestuursrechtelijke

rechtsgang) te verhalen langs de weg van de civiele rechter. Legt men niet de nadruk
op het verschillend onderwerp van geschil tussen enerzijds het besluit en de
rechtmatigheid ervan anderzijds de schadevergoeding, dan ligt in de rede dat naar
Straatsburgse maatstaven moet worden 'doorgeteld'. Het accent  ligt  op   de
overeenkomsten: a) schadevergoeding als object van geschil, b) dezelfde

wederpartij (een overheidsentiteit, daarenboven hetzelfde openbaar lichaam), c)
onlosmakelijke samenhang tussen beide procedures en d) noodzakelijke cumulatie
in die zin dat het bestuursrechtelijke geding een voorafgaand vereiste is om de

burgerlijke rechter in te schakelen in dezen. Ik moge nog verwijzen naar de in het
vorige hoofdstuk behandelde jurisprudentie van het EHRM waarbij ik in het
bijzonder noem de arresten Torri en Allenet de Ribemont.34 In het eerste geval

voegde klager zich in een strafgeding als civiele partij om later in een reguliere
civiele procedurehet bedrag van de toegekende schadevergoeding te laten bepalen.
In het tweede arrest bleek na een procedure bij de bestuursrechter een civiele
rechtsgang nodig om de schadevergoeding te verkrijgen. Telkens worden de
verschillendeprocedures opgeteld. Ook gelegd naastde lijnen zoals doorhetEHRM
uiteengezet in de arresten Silva Pontes en Robins,35 valt er heel veel voor te zeggen
dat de relevante periode voor beoordeling van de duur van de rechtsbescherming
als 66n wordt gezien ingeval een civiele procedure volgt op een bestuursrechtelijke,
teneinde vast te stellen of en zo ja op hoeveel schadevergoeding de burger recht
heeft. Betreft heteen schadevergoedingsprocedure, dan is het burgerlijk recht pas
definitief vastgelegd als het recht op en de hoogte van de schadevergoeding zijn
vastgesteld. Het bedrag moet rechtens vaststaan. Ik ga dus stevig voor het anker

liggen dat al met de aanvang van de bestuursrechtelijke procedure de dies a quo
van de totale periode (ingesloten de civielrechtelijke fase) dient te worden

aangernerkt.

33          Anders P. Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1996, p. 201.

34     EHRM 1 juli 1997, Torri tegen Italie, Rl&D 1997-IV, p. 1171-1181, EHRM 10 februari 1995,
Allenet de Ribemont tegen Frankrijk, Series A , vol. 308, Nl 1997, 523 m.nt EJD.

35        EHRM 23 maart 1994, Silva Pontes tegen Portugal, SeriesA, vol. 286-A, NJ 1994,506 m.nt. EAA;
EHRM  23  september  1997,  Robins  tegen  het Verenigd Koninkrijk, RJ&D 1997-V, p. 1809, NJ
1998,310.
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Aan Brenninkmeijer ontleen ik nog de volgende voorbeelden. Blijkt na een
bestuursrechtelijke rechtsgang de overheid gerechtigd een geldsom van de burger
terug te vorderen, dan is onder omstandigheden een civiele procedure daartoe
noodzakelijk.36 Hoewel inmiddels goeddeels achterhaald,37 kan het als voorbeeld
dienen van een zodanige cumulatie van procedures dat bij de eerste ervan - d.i.
de bestuursrechtelijke - het startpunt van de termijn ligt. Het kan voorts voorkomen
dat een burger zijn vordering op de overheid slechts door tussenkomst van de civiele
rechter kan omzetten in een executoriale titel. Ik begrijp Brenninkmeijer zo, dat
hij de opeenvolging van de bestuursrechtelijke en de civiele rechtsgang ter executie
voor wat betreft het verbod van onredelijke vertraging als 66n ziet.3839 In het licht
van Straatsburgse rechtspraak is in beide gevallen alleszins pleitbaar dat op het
moment dat de civiele rechter wordt geadieerd, de dies a quo al is gepasseerd; de
termijn loopt dus al.

Andere dan (quasi-)rechterlijke voorprocedures
De verschijning van de rapporten van de Commissie in de zaken Meldrum en
Schouten bewoog Alkema ertoe enkele gedachten te wijden aan de mogelijke
betekenis daarvan voor de dies a quo van Nederlandse civiele geschillen. Zo kan
naar zijn mening ook de voorfase waarin de verzekerde de verzekeringsmaatschap-
pij aanspreekt met een claim, tot de voor de redelijke termijn relevante periode
worden gerekend. Een logische volgende stap, aldus Alkema, is dan dat dit in het
algemeen ook opgaat voor de relatie consument-leverancier. Hij borduurt daar
nog op voort door op te merken dat in rechte afdwingbaar is dat een verzekerings-

36 A.F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces', NJCM-
Bulletin 1991,p. 627-647, m.n. p. 644.

37       ABRS 21 oktober 1996, JB 1996/232; AB 1996,496 m.nt. NV, RAwb 1997, nr. 35 m.a. B.J. Schueler:
een beslissing tot terugvordering is een voor beroep vatbaar besluit indien de terugvordering
voortvloeit uit een besluit ter zake waarvan de bestuursrechter bevoegd is. Deze verruiming van
de competentie van de bestuursrechter komt neer op een verdere beperking van de bevoegdheid
van deburgerlijke rechter in terugvorderingsprocedures. Vgl. voorts Commissie wetgeving algemene
regels van bestuursrecht, Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht.  Vierde  tranche,Den Hang:
Sdu  1999.  Voor wat betreft de terugvordering van teveel betaalde subsidiebedragen, schept het
Voorontwerp een wettelijke grondslag voor terugvorderingsbesluiten (art. 4:57).

38          A F M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces', NJCM-
Bulletin 1991,p. 627-647, i.h.b. p. 644. Uitzijnopmerkingdatopeenvolging vanhet Kroonberoep
en de civielrechtelijke procedure uit oogpunt van de redelijke termijn ongelukkig is te noemen,
meen ik ook af te mogen leiden dat hij ertoe neigt bij dergelijke gestapelde procedures het begin
van de gehele termijn bij de bestuursrechtelijke procedure te leggen.

39 Het Bossche gerechtshof laat in het arrest waarnaar Brenninkmeijer verwijst, het beroep op
termijnoverschrijding van artikel 6 EVRM falen. In casu had de gemeente na de finale uitspraak
van de bestuursrechter appellant te kennen gegeven haar standpunt te handhaven dat het
verschuldigde bedrag, exact genoemd, moest worden terugbetaald. Daarmee was, aldus het hof,
voor appellant de onzekerheid de wereld uitgeholpen. Zie ik het goed, dan sluit het hof niet op
voorhand uit dat voor het vaststellen van de in de beoordeling te betrekken tijdsspanne, de
bestuursrechtelijke en de civielrechtelijke beide dienen te worden meegerekend. Hof's-Hertogen-
bosch 17 december 1990, AB 1991, 357.
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maatschappij tijdig besluit over een toe te kennen uitkering of dat een leverancier
tijdig meedeelt wat hij aanbiedt ter vervanging van de oorspronkelijk bedongen
prestatie.40 Dat kan zijn. maar ik waag te betwijfelen of die pre-rechterlijke fasen
daarmee onder het bereik van het vereiste van de redelijke termijn van artikel 6
EVRM geraken. Een aantal essentiele elementen ontbreekt als we de jurisprudentie
van het EHRM ernaast leggen ter vergelijking. Zo is de vraag of uberhaupt al wel
van een geschil sprake is, wat voor de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM toch
als primairuitgangspuntkan worden geachtte gelden.41 Belangrijk verschilis voorts

naar mijn idee dat de door Alkema gekozen voorfasen het, door het EHRM
benadrukte, verplichte karakter ontberen (van de te volgen voorprocedure vooraleer

de burger de rechter adieert). De voorbeelden betreffen evenmin wettelijk geregelde
voorzieningen die een formele gelegenheid bieden tot aantasting van de gewraakte
handeling.

Verder kenmerkt de Straatsburgse rechtspraak zich door het feit dat in de
meegenomen voorfasen telkens een overheidsinstantie was betrokken, die invloed
kon doen gelden op de onderwerpelijke voorfase en vaak zelfs als beslissingsinstan-
tie kon optreden. Een concrete overheidshandeling ontbreekt in de door Alkema
genoemde voorbeelden. Ik vermag evenmin in te zien hoe een overheidsinstantie
invloed kan uitoefenen op de reguliere relatie consument-leverancier dan weI
verzekerde-verzekeringsmaatschappij.42

Kortom, de huidige stand van - Straatsburgse - zaken noopt mijns inziens
niet in alle facetten tot die verstrekkende conclusies over de dies a quo in
civielrechtelijke verhoudingen, zoals Alkema trekt. Op punten (onwaarschijnlijk)
vergaand of niet, met de redeneringen die Alkema ontvouwt, signaleert hij de
onmiskenbare teneur van de Europesejurisprudentie waarin 'steeds meer"pre-trial
proceedings" bij de toepassing van artikel 6 in de overwegingen [worden]
betrokken.'43 Dat is de voornaamste boodschap van zijn betoog, en een erg
waardevolle bovendien.

40          E.A.  Alkema,  'Telt de 'voorfase'  mee voor de redelijke termijn?', NJB  1994, p. 601-604 m.n.  p.
603.

41     Misschien is dit uitgangspunt afgezwakt met arresten als Vallde e.a (waarin de aanvraag tot
schadevergoeding al de relevante periode deed lopen). Zie par. 2.2.3.2, van hoofdstuk 2. Evenwel
de bijzondere context die maande tot grote spoed en het feit dat reeds enigerlei overheidshandeling
als basis voor de latere procedure was voorafgegaan, speelt daarbij een rol, neem ik aan. Ook het
gegeven dat de aanvraag een primairbesluitte nemen, in wezen als een soort aansprakelijkheidsstel-
ling is te beschouwen en bovendien een noodzakelijke stap vormt om de Franse bestuursrechter
te adieren, noopt tot voorzichtigheid bij de gevolgtrekking dat het geschilkarakter geen eis meer
is.

42 Ook Smits vindt dat Alkema in zijn NJB-bijdrage op punten wellicht iets te hard van stapel loopt.
P. Smits, Artikel 6 EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 203.

43       E.A. Alkema, 'Telt de 'voorfase' mee voor de redelijke termijn?'. NlB 1994, p. 601-604, m.n. p.
603.
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Zijn er dan binnen de Nederlandse burgerlijke rechtsvordering geen pre-
rechterlijke voorprocedures denkbaar die binnen de reikwijdte van het redelijke-
termijnvereiste zouden kunnen komen? Jawel, die bestaan.44 Zo kan men denken
aan de huurcommissie. Tegen de uitspraak waarbij de huur wordt vastgesteld, kan
in beroep worden gegaan bij de kantonrechter.45 Het betreft hier een wettelijk
voorgeschreven voorprocedure, bij een instantie met beslissingsbevoegdheid, welke
bij wet is ingesteld en als bestuursorgaan valt te betitelen. En er is zonneklaar sprake
van een geschil. De redelijke termijn lijkt mii dan ook deze procedure te beheersen,
voorafgaand aan en op te tellen bij de rechterlijke fase bij het kantongerecht. Om
binnen de sferen van huurovereenkomsten te blijven: eventueel kan worden gedacht
aan de formaliteiten waarmee een huuropzegging is gelardeerd. Alvorens te kunnen
procederen bij de rechter dienen deze formaliteiten, op straffe van nietigheid, in
acht te zijn genomen.46 Alleen al omdat er geen overheidshandeling of fase bij

een orgaan van de overheid voorligt, is mijn conclusie dateen dergelijk voortraject
buiten de werkingssfeer van artikel 6 EVRM blijft.

Conform hetgeen het EHRM uitmaakte in de zaak Lithgow47 zal binnen het
Nederlandse civiele rechtsstelsel niet gauw een (buitengerechtelijke) onderhande-
lingsfase bij de in aanmerking te nemen periode worden betrokken.48 Er zijn
plaatsen in de regelgeving aan te duiden waar de wetgever onderhandelingen in
de betekenis van overleg verplicht stelt. Met name wijs ik op artikel 6:240, vierde
lid, BW. Een procedure tot aanvechting van algemene voorwaarden door
belangenorganisaties kan pas worden ingezet nadat, vrij vertaald, nader overleg
heeft plaatsgevonden. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de belangenorgani-
satie als eiser de wederpartij (d.i. de gebruiker van algemene voorwaarden of de
vereniging bedoeld in artikel 1003 Rv.) gelegenheid bieden in onderling overleg
de bezwaren weg te doen nemen om zo de grond aan de vordering te laten ontvallen.
Een termijn van zes maanden na de schriftelijke kennisgeving van de bezwaren
volstaat in elk geval. Mogelijk kan een dergelijke verplichte voorfase alvorens
het geding bij de rechter aanhangig te maken binnen de spanwijdte van het
redelijke-termijnvereiste worden gebracht.49 Ik ben daar uiterst voorzichtig in.
Weliswaar schrijft de wetgever hier overleg uitdrukkelijk voor, maar andere

44 Voorbeelden deels ontleend aan P. Smits, Anikel6 EVRMende civieleprocedure (diss. Rotterdam),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p 200 en 201.

45 Vgl. artikel 27 Huurprijzenwet.
46      Zie art. 7A:1623b en 7A:1623c BW.
47       EHRM 8 juli 1986, Lithgow e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk, Series A, vol.  102.
48          P. Smits, A rtikel 6 EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink

1996, p. 210; A-G Asser in zijn conclusie bij HR 29 juni 1990, NJ 1991, 337
49      Vgl. ook de gedwongen voorfase als neergelegd in art. 3:305a, tweede lid, BW. Een stichting of

vereniging kan een vordering ter bescherming van belangen van anderen (welke belangen zij
krachtens haar statuten behartigt), eerst aan de rechter voorieggen nadat overleg met gedaagde is
gevoerd om het gevorderde te bereiken, en wei op straffe van niet-ontvankelijkheid.
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elementen die terugkeren in de Straatsburgse rechtspraak ontbreken. Zo komt er
geen overheidsinstantie aan te pas, zomin als deze een mogelijk bindende beslissing
kan geven. Ook ontbeert het overleg het karakter van een geschil. Ofschoon noch
op Nederlands niveau noch op Straatsburgs platform de rechter zich hierover heeft
uitgelaten, kom ik tot de gevolgtrekking dat de bescherming van de redelijke-
termijneis zich niet over deze voorfasen uitstrekt.

Een uitstapje naar het echtscheidingsrecht makend, wijs ik tot slot nog op
een suggestie die Lenters doet. Zij stelt voor in echtscheidingsprocedures de
rechterlijke tussenkomst te vervangen door een bestuurlijke procedure ten overstaan
van een ambtenaar van de burgerlijke stand.50 Indien daarna alsnog de rechter wordt
betrokken, lijkt mij dit nu w61 een voorbeeld waarin de dies a quo is te situeren

bij de aanvang van die bestuurlijke procedure.

3.2.2.3    Balans ter zake van de dies a quo

Met de start van de rechterlijke procedure begint de redelijke termijn sowieso te

lopen, zo vat ik dehoofdregel samen. Bij gebreke aan hardejurisprudentiele lijnen
is het enigszins dubieus of de dies a quo kan liggen bij een andere actie dan het

aanleggen bij de burgerlijke rechter. De jurisprudentie van het EHRM heeft hier
als toetsingskaderen inspiratiebron te dienen. Buiten kijf staatdat ook hetnationale
recht in zaken die uitmonden in een procedure bij de civiele rechter, procedurevor-
men kent die preluderen op het beroep op de rechter. Naast de bestuursrechtelijke
voortrajecten zijn dat voorgeschakelde trajecten, die zich, de wettelijke voorschrif-
ten incluis, afspelen binnen het authentieke civiele recht. Met name de verplichte
komen in aanmerking om te worden meegenomen bij de overall-termijn en vormen
daarvan het beginpunt. Het uitvouwen van de duimstok om de start van de relevante

periode te berekenen naar acties v66rde rechterlijke fase, is niet zelden gekoppeld
aan geschillen waarin de overheid betrokken is. Meer precies, voor het bepalen
van het beginpunt in civielrechtelijke verhoudingen, 66rder dan het aanhangig
maken bij de civiele rechter geldt het volgende:
•          Verondersteld mag worden dat sprake moet zijn van een geschil, van enigerlei

vorm van twist;
•         voorts dient een overheidsinstantie te worden ingeschakeld met de actie, Of

een overheidshandeling plaats te vinden om de dies a quo te markeren;
•     ontbreken het geschil-karakter en de overheidsbetrokkenheid dan wet de

overheidshandeling, dan blijft het voortraject buiten bereik van het redelijke
termijnvereiste en ligt bijgevolg de dies a quo niet in die fase, zelfs niet als
de voorfase een verplichte toegangspoort tot de rechter is (zie bijvoorbeeld

50       H. knters, De rot van de rechter in de echtscheidingsprocedure (diss. Leiden), Arnhem: Gouda
Quint 1993, p. 275 e.v.
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vormen van overleg tussen partijen, wettelijk voorgeschreven om daarna de
civiele rechtsgang te bewandelen).

De geschillen die aan de eerste twee voorwaarden voldoen, leunen sterk aan tegen
'echte' bestuursrechtelijke procedures:' In die hoge graad van verwantschap kan
een verklaring schuilen voor de mogelijkerwijs vroeg(erdan eerst bij hetbetrekken
van de rechter) gesitueerde dies a quo. Daarnaast bestaat nog een categorie twisten

waarbij determijn zich mogelijk uitspanttot fasen die liggen voorde civielrechter-
lijke. Ik denk met name aan de door mij verkende schadevergoedingsprocedures,
die zijn gericht tegen de overheid.

3.3 Dies ad quem

3.3.1 Inteiding

Het is zinvol nog even terug te grijpen op het doel van het redelijke-termijnvereiste:
voorkomen dat een burger langer dan nodig in het ongewisse verkeert over diens

rechtspositie; ergo: zekerheid verschaffen. Aangenomen wordt dat daaruit
voortvloeit dat het eindpunt van de procedures die binnen redelijke termijn moeten
worden afgedaan, wordt gevormd door het moment waarop de rechter de
onzekerheid omtrent betrokkenes rechtspositie beffindigt.52 Aan de onzekerheid
omtrent een rechterlijke beslissing dient een einde te zijn gemaakt; pas dan zet

de bescherming van het recht de procedure binnen redelijke tijd af te wikkelen
zichzelf stop.53 Zekerheid moet dus zijn verkregen voor de betrokkene over diens

burgerlijke rechten en verplichtingen. Ik wijs nog op dit punt: de rechterlijke
uitspraak kan er weliswaar al zijn, de datum van inschrijving of het verstrijken
van de beroepstermijn - normaliter enkele weken of maanden later - verstrekt de
betrokkene eerst definitieve zekerheid.54 De paraplu van de redelijke-termijngarantie
biedt protectie tot en met dit laatste tijdstip van definitieve zekerheid.

Het voorleggen aan de rechter, het afhandelen van het geding, het wachten

op het oordeel na alle conclusies, allemaal valt het binnen de gelding van de
redelijke-termijnwaarborg. Eerst met de (gemotiveerde)55 uitspraak van de rechter
komt het einde van de procedure echt in zicht. Het uitstellen van het wijzen van

51     Tot de zgn. 'echte' bestuursrechtelijke procedures reken ik in elk geval procedures waarin de
bestuursrechter bevoegd is.

52          Vgl. o.a. P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, Theory andpractice Ofthe European convention on human
rights, The Hague: Kluwer Law International 1998, p. 445.

53          P. Smits, Artikel 6 EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 193.

54 Zie hoofdstuk 2.
55      Zie P. Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk

Willink 1996, p. 228
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een vonnis kan op gespannen voet met artikel 6 EVRM komen te staan. Ook Ten

Berg-Koolen geeft tekennen dat de geheleprocedure inclusiefde beslissing binnen

redelijke termijn moet worden afgewikkeld. De redelijke termijn betreft dus niet
alleen het tijdsverloop tussen de beBindiging van het debat en behandeling en de
beslissing.

56

Normaliter geeft de definitieve rechterlijke uitspraak (die in kracht van
gewijsde is gegaan) de dies ad quem. Niet per se echter; een procedure kan ook
zijn einde nemen met het bereiken van een schikking in plaats van een rechterlijke
uitspraak die het geschil de wereld uithelpt. Een andere mogelijkheid daartoe is

de intrekking van de vordering. Indien een procedure die onder het bereik van
het redelijke-termijnvereiste valt, is voorgeschakeld, kan ook daar al het eindpunt
liggen (als niet verder wordt geprocedeerd).

De gehele rechtsgang, eventueel in meer instanties, tot aan de definitieve
geschilbeslechting moet in aanmerking worden genomen. Procedures voorhogere
instanties dan die in eerste aanleg, met inbegrip van die volgend op cassatie en

verwijzing, vallen binnen de redelijke-termijntoets mits in die eerdere instanties
nog geen zekerheid is verkregen.57 Uit signalen die de Nederlandse literatuur
afgeeft, blijkt dat wordt onderkend dat hoger beroep en cassatie (dus niet slechts

de rechtsgang in eerste aanleg) bij de te beoordelen periode behoren. Volgens Smits

overigens 'is de Nederlandse civiele rechtsgang in nleerdere instanties [curs.:
AMLJ] met het oog op de redelijke termijn zeker voor verbetering vatbaar. ,58

Daarmee hebben we de hoofdregel en de voornaamste mogelijke adders onder
het gras wel gehad, waar het de dies ad quem betreft. De resterende complicatie,
over de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken, behandel ik hieronder in
paragraaf 3.3.2.

3.3.2 Procedures ter tenuitvoerlegging uitspraken?

In deze paragraaf tracht ik te achterhalen of de civielrechtelijke rechtspraak en
literatuur iets doet met de tendens van het EHRM om executie- en schadestaat-

procedures binnen de scope van een en hetzelfde termijnvereiste te brengen. Een

56      J. ten Berg-Koolen, 'De goede procesorde in het burgerlijk-procesrecht'. NJB 1986, p 113-119,
m.n. p.  1 15. Zij adstrueert haar stelling nog met het pre-advies van E.J. Dommering, 'Het grondrecht
op behoorlijke rechtspraak in het Nederlandse civiele recht', in: Handelingen 1983 derNederlandse
Juristen-Vereniging deel 1, tweede stuk, Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink 1983, p. 155-239.

57         P. Smits,Artikel6EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdarn), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 197 en p. 204. Al schrijft Smits dat met Straatsburgse onderbouwing en ondersteuning
zoekend bij literatuur dienaangaande. Is een opvolgende instantie niet relevant voor het uiteindelijke
resultaat in het geschil (denk aan cassatie in het belang der wet), dan blijft die buiten het bereik
van garantie van de redelijke termijn.

58          P. Smits, Artikel6 EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjecnk Willink
1996, p. 225.
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recente ontwikkeling in de rechtspraak van het EHRM is dat de in acht te nemen

periode ookdeprocedures omvat welkedienen tot tenuitvoerlegging van vonnissen.
Zowel de executieprocedure op zichzelf als, en dat mag het meest opzien baren,
de opeenvolgende procedures (bodemprocedure en executieprocedure) als 66n
geheel moeten binnen redelijke termijn worden afgewikkeld.

Wordt de Straatsburgse lijn in ons land correct toegepast? Dat is vooralsnog
de vraag; Smits geeft wel alvast te kennen het eens te zijn met de door het EHRM
ingeslagen weg.59 De rechtzoekende wordt niet verder geholpen indien de
effectuering van 'definitief' vastgestelde rechten niet evenzeer binnen redelijke
termijn wordt bewerkstelligd, zo begrijp ik hem. Hij merkt overigens nog op dat
de uitbreiding tot opvolgende executieprocedures redelijk is, hoewel dit volgens
hem op gespannen voet staat met de letter van artikel 6 EVRM. Over dit laatste
valt te twisten: het EVRM is een 'living instrument' en de bedoeling is niet dat

Verdrag als statisch te zien of eng te interpreteren. In elk geval het meenemen van
de schadestaatprocedure kan op Smits' instemming rekenen.60 Deze procedure
is te beschouwen als een tenuitvoerlegging van het vonnis in de hoofdzaak
houdende veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat en derhalve
een tenuitvoerlegging waardoor de instantie wordt voortgezet.

61

Alkema daarentegen toont zich weinig ingenomen met bedoelde ont-
wikkeling.62 Hij wijst erop dat niet duidelijk is wat precies onder een executie-

geschil dient te worden verstaan. Als een voorbeeld van onduidelijkheid voert hij
de faillissementsaanvraag op die door de schuldeiser na de schadestaatprocedure
wordt ingesteld. Daarbij, verdedigt Alkema, vindt pas de vaststelling van de omvang
van zijn burgerlijke recht definitief plaats. Ik ben het met Smits eens die van mening
is dat dat verband te ver verwijderd is en die de met de faillissementsaanvraag
uit het voorbeeld gemoeide tijd dan ook niet meerekent.63 Het gaat om inhoudelijk
heel andere geschilpunten. Een cumulatieve benadering lijkt mij hier niet
aangewezen. Hoe de Nederlandse rechter het probleem weet te tackelen staat bij
gebrek aan rechtspraak over een en ander nog open. Wordt het starten van de

executieprocedure geheel afhankelijk gesteld van de aanlegger, en deze talmt daar

lange tijd mee, dan wringt het als dat talmen de staat wordt aangerekend. Die kan

59       P Smits, Anikel 6 EVRMen de civiele procedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 198 en 199.

60      Indien de partij die de schadestaatprocedure entameert dat niet doet binnen redelijke termijn na
het vonnisindehoofdzaak, komtzulks nietten laste van derechterlijkeinstanties volgens P. Smits,
Artikel 6 EVRM en de civiele procedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996,
P. 199.

61          P. Smits,Artikel 6 EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 199, noot 36.

62          Noot onder EHRM  23  maart  1994,  Silva Pontes  tegen Portugal, Series A,vol. 286-A, NJ 1994,

506.

63          P Smits, Artikel 6 EVRMen de civie/eprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E J. Tjeenk Willink
1996, p  199 en noot 36.
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daar tenslotte geen invloed op uitoefenen. Hiermee vat ik een belangrijk punt van
kritiek van Alkema samen. Ik kan mij in die kritiek slechts tot op zekere hoogte
vinden. Bij de optelsom van de oorspronkelijke procedure en deexecutieprocedure
wordt dat zoeven bedoelde talmen de aanlegger als kwalijk stilzitten aangerekend
naar maatstaven van het EHRM.64 De tijdspanne die de klager wacht met indiening
van zijn vordering, draagt niet bij aan de vertraging waarvoor de staat verantwoor-
delijk kan worden gehouden.65 Met als gevolg dat de termijn eerder nog redelijk
wordt bevonden. In dezen ligt bovendien een mogelijke taak voor de wetgever
door zo nauwkeurig mogelijk aan te geven binnen welke termijn een executieproce-
dure aanhangig dient te worden gemaakt.

Daar komt bij dat het in een sluitend systeem past om het meenemen van
wettelijk voorgeschreven voorfasen vergezeld te doen gaan van het meetellen van
bij wet verplicht te doorlopen 'nafasen', bij de in aanmerking te nemen periode.
Met andere woorden, het zou van consistentie getuigen zowel verplichte pre-
rechterlijke fasen (voorfasen) als ook verplichte post-rechterlijke fasen (door mij
als nafasen betiteld) mee te wegen.

3.4 Vergelijkend slot

Bij gebrek aan jurisprudentie laat de Nederlandse civiele rechtspleging zich op
een aantal fronten lastig vergelijken met de Straatsburgse jurisprudentiele lijnen.
In hoeverre de rechter bijvoorbeeld invulling geeft aan het meetellen van
executieprocedures bij het bepalen van de in aanmerking te nemen periode, blijft
vooralsnog onbeantwoord. Hiernaast doet zich het'probleem' voor dat'civil rights
and obligations' en nationaalrechtelijkecivielrechtelijke geschillen geen equivalente
grootheden vormen. De beslissingen van de ECRM en de arresten van het EHRM
kunnen niet eenvoudigweg als een sjabloon worden gelegd op de Nederlandse
rechtspraak, onder meer daar een substantieel deel van de belangwekkende
Straatsburgse overwegingen niet die naarnationaal recht civielrechtelijke geschillen
als onderwerp hebben.66 Dat gezegd hebbende kunnen desalniettemin enkele
vergelijkingen worden opgetekend.

Ook in Nederland geldt als punt waarop de redelijke termijn gaat lopen
doorgaans het moment van instellen van de actie voor de rechter. Dat wil zeggen,

64     Zie § 2.3.2.3.
65       EHRM 1 juli 1997, Torri tegen Italie, RJ&D 1997-IV, p 1171-1181. De tijd dat klager wachtte

tussen het strafgeding waarin hij zich had gevoegd en de civiele procedure om schadevergoeding
te krijgen, bleef buiten beschouwing.

66        De algemene beperkingen waar een vergelijkende toets aan Straatsburgse uitspraken per se mee
te kampen heeft doen natuurlijk ook hieropgeld: het casuistischevan elke uitspraak en het gegeven
dat de meeste uitspraken andere lid-staten betreffen met meestal net iets andere rechtsstelsels
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wanneer het inleidend stuk bij de rechterlijke instantie wordt ingediend. Op dit
punt bestaat kenbare overeenstemming met de Straatsburgse rechtspraak. De
Nederlandse rechtspraak is erniet heel duidelijk over ofookbij eerder te markeren
acties het beginpunt kan liggen. Op basis van enkele uitspraken en literatuur kan
gesteld worden dat in Nederland wordt erkend dat de redelijke terrnijn al wel eerder

een aanvang kan nemen. Dat is het geval indien:
•           aan het voorleggen van het geschil aan die rechterlijke instantie een (wettelijk)

voorgeschreven procedure voorafgaat;
•     sprake is van een geschil, en
•      een van de betrokkenen bij het geschil een orgaan van de overheid is.
Dan wordt echter veelal het terrein van het civiel recht in de klassieke zin verlaten
en wordt het terrein van het (grensgebied van civiel- en) administratief recht
betreden. Daarnaast zouden bestuursrechtelijke en civielrechtelijke schadevergoe-
dingsprocedures naar aanleiding van een en hetzelfde onrechtmatige besluit
cumulatief moeten worden benaderd in het licht van de redelijke termijn.
Rechtspraak ontbreekt hier nog.

Wanneer we kijken naar het moment dat als eindpunt van de periode wordt
beschouwd, dient hetoordeel daaroverprimairte worden gebaseerd op de literatuur.
Hoewel daarin weinig op de dies ad quem in civiele procedures wordt ingegaan,
lijkt nauwelijks bestreden dat dat einde bij het verkrijgen van definitieve zekerheid
over de uitkomst van het geschilligt. Dat is normaliter de in kracht van gewijsde
gegane rechterlijke beslissing die de partij bekend wordt. Ik heb tot slot nog enkele
situaties gegeven, ontleend aan de arresten van het EHRM omtrent het'meetellen'
van executieprocedures. De Nederlandse rechter heeft zich daar bij mijn weten

nog niet over uitgelaten. Ik bepleit een conformering aan de jurisprudentie van
het EHRM. Aangetekend zij dat ik bij deze afsluitende opmerkingen het oog heb
op civiel recht in de meer klassieke betekenis. Rechtspraak van de bestuursrechter
wordt in hoofdstuk 5 besproken. Daarvoor volgt echter een weergave van de
omgang op het strafrechtelijk terrein met de dies a quo en ad quem.
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Periode strafrecht

4.1 Vooraf

Net als het civiele recht kent het strafprocesrecht een aantal bepalingen die zien
op een vlotte voortgang van de procedure. Ik stip er een paar aan. De officier als
normadressaat duikt op in artikel 244, eerste lid, Wetboek van Strafvordering
(hierna veelal: WvSv) dat een termijnstelling behelst na een gerechtelijk
vooronderzoek. De in artike1245 WvSv geregelde termijn na voorlopige hechtenis
richt zich in het eerste lid tot de officier van justitie en in het tweede lid tot de
rechtbank. Artikel 253 WvSv heeft zowel de officier als de rechter op het oog
(aangaande de termijn na kennisgeving van verdere vervolging).' Enkele andere

bepalingen waarin tot spoed wordt gemaand zijn: artikel 167 ('zo spoedig mogelijk'
met het openbaar ministerie als adressaat), artikel 180 (waken tegen onnodige
vertraging), artikel 267 (de officier van justitie moet tempo betrachten), artikel
409 ('zo spoedig mogelijk') en artike1434, eerste lid, (zo spoedig mogelijke zending
van stukken) wvsv.2 Gelegd naast de bepalingen van burgerlijke rechtsvordering,
valt direct al op dat de (voornaamste) strafvorderlijke bepalingen niet louter zien
op het handelen van de strafrechter. Meer dan eens is de vervolgende instantie
adressaat.

Vooraf verder nog: tegenover de enorme bulk aan rechterlijke uitspraken
staat dat de Hoge Raad de vraag of sprake is van onredelijke vertraging als sterk
feitelijk ziet. Daarmee is een handicap gegeven bij interpretatie van dejurispruden-
tie.3 Verweven als het vaststellen van de termijn met de feitelijke aard van de zaak
is, beperkt de Hoge Raad zich in principe tot het oordeel of de overwegingen van
het hof niet onbegrijpelijk zijn of van een onjuiste rechtsopvatting blijk geven.
Nader onderzoek in cassatie volgt niet. De Hoge Raad is tenslotte cassatierechter,

1        Ik wijs nog op de niet malse gevolgen van verzuim: verval van het recht van vervolging (artikel
255, vierde lid, WvSv). Voor de gevolgen van schending van art. 6 EVRM zie hoofdstuk 11.

2             M.E.W. Muskens, 'Undue delay: tussen onwenselijkheid en onmenselijkheid', DD 1987, p. 238-256,
m.n. p. 239. Zieook J.A.W. knsing&G.E. Mulder, Hoofdbeginselenvanstrafprocesrecht,Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 232-233.

3             Vgl. G.J.M. Corstens, Het Nedertands strah,rocesrecht, Deventer: GoudaQuint 1999, p. 491; A.J.A.
van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 174 en 176 en A.E.
Harteveld, B.F. Keulen & H.G.M. Krabbe, Het EVRM en het Neder/andse strafprocesrecht,
Groningen: Wolters-Noordhoff 1996,  p.  84 en  99.
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geen feitenrechter.4 De regel pleegt uitzondering te lijden wanneerde termijnover-
schrijding heeft plaatsgevonden tussen de laatste feitelijke instantie en het geding
in cassatie:

De aanpak van dit hoofdstuk is in grote lijnen gestoeld op de voorgaande
hoofdstukken. De dies a quo wordt het eerst aan een analyse onderworpen.
Vervolgens neem ik de dies ad quem onder de loep. Ten slotte trek ik conclusies.
Reeds onderweg leg ik dwarsverbanden met de Straatsburgse hoofdlijnen.

4.2 Dies a quo

4.2.1 In abstracto

4.2.1.1 Een stukje rechtshistorie

In de paragraaf hierboven liet ik al doorschemeren dat niet slechts de rechterlijke
procedure zonder onredelijke vertraging dient te worden afgewerkt. De vraag is
vanaf welk moment de verdachte onder de protectie valt van artikel 6 EVRM en,
in spiegelbeeld, op welke handelingen van de justitiale organen de plicht drukt
ze binnen redelijke termijn te verrichten.

De lijn in de jurisprudentie van de nationale strafrechter over het beginpunt
van de redelijke termijn van artikel 6 EVRM6 heeft zich in een betrekkelijk klein
aantal jaren door middel van een vrij groot aantal uitspraken gevestigd. Het eerste
arrest  waarin de Hoge Raad een overweging wijdt aan het beginpunt van de
redelijke termijn van artikel 6 EVRM in strafzaken dateert van 22 mei 1979.8 De

Hoge Raad oordeelt dat 'criminal charge' nieteen formele inbeschuldigingstelling

4 Deze handicap laat zich fraai illustreren aan de hand van HR 9 maart 1982, Nl 1982, 572 (zie ook
hierna) waarin zeersubtiel te werk moet worden gegaan om de visie van de Hoge Raad te vermoeden.
Zie ook HR 6 mei 1986, NJ 1987, 26: 'hetoordeel(...) [of]de verdachte(...)heeftkunnenopmaken
dat het OM het ernstige voornemen heeft tegen hem een strafvervolging in te stellen, is afhankelijk
van feiten en omstandigheden, waarvan de waardering in belangrijke mate is voorbehouden aan
de rechter die overde feiten oordeelt' en 'dit oordeel [overde onredelijke vertraging] kan in cassatie
slechts in beperkte mate worden getoetst, aangezien het mede afhankelijk is van de waardering
van de vorenbedoelde feitelijke omstandigheden'. 'Van onbegrijpelijkheid zal overigens niet licht
sprake zijn omdateen dergelijk oordeel sterk verweven pleegt te zijn met waarderingen van feitelijke
aard die zich onttrekken aan een beoordeling door de cassatierechter', aldus HR 3 oktober 2000,
nr. 00775/99.

5        Vgl. HR 25 april 1989, NJ 1989,705; HR 25 maart 1988, NJ 1988, 813 en Van Veens annotatie
daaronder. Zie ook J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken (diss. Groningen), Arnhem:
Gouda Quint 1989, p. 241-245 en G.J.M. Corstens, Het Nederlands sirafprocesrecht, Deventer:
Gouda Quint 1999, p. 491. Ook zo HR 3 oktober 2000, nr. 00775/99.

6           In de strafrechtelijke literatuurenjurisprudentie nogal eens in een adem genoemd met het IVBPR-
equivalent: art. 14, derde lid, sub c.

7       De uitspraken van de Hoge Raad zijn overigens niet steeds arresten, soms ook beschikkingen,
8        HR 22 mei 1979, NJ 1979, 301. Het arrest is ook weI bekend als het 'tweede-Mentenarrest'.
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vereist. Het draait om het moment dat vanwege de staat jegens de betrokkene een

handeling is verricht waaruit deze heeft opgemaakt dat het openbaar ministerie
het ernstige voornemen heeft een strafvervolging tegen hem in te stellen als gevolg
waarvan diens positie in belangrijke mate wordt beYnvloed. De Hoge Raad had
daarbij een vordering toteen gerechtelijk vooronderzoek of bewaring in gedachten.
Later voegt de Hoge Raad het vereiste toe, dat de betrokkene ook in redelijkheid
heeft kunnen opmaken dat het openbaar ministerie dat ernstige voomemen had.9
Een en ander mondde uit in een standaardcriterium, dat tot februari 1987 luidde
dat het beginpunt van de redelijke termijn lag bij het moment:

'waarop vanwege de staat jegens de betrokkene een handeling is verricht waaruit
deze heeft opgemaakt - en in redelijkheid heeft kunnen opmaken - dat het OM het
ernstige voornemen heeft een strafvervolging tegen hem in te stellen. ,10

Later is die standaardformulering enigszins gewijzigd. Volgens het huidige
standaardcriterium begint de redelijke termijn te lopen op:

'het moment dat vanwege de Staat jegens de betrokkene een handeling is verricht
waaraan deze de verwachting heeft ontleend - en in redelijkheid ookde verwachting
heeft kunnen ontlenen - dat het OM een strafvervolging tegen hem zal instellen.' "

Om de dies a quo te bepalen geldt deze omschrijving als standaard. I 2

Hoewel de formulering intact is gebleven, duikt een heel enkele keer een

variant op van de omschrijving en spreekt de Hoge Raad van: 'een handeling
tegenover de betrokkene waaraan deze in redelijkheid de gevolgtrekking heeft
kunnen verbinden dat hij wordt beschuldigd van een strafbaar feit.' 13 Een vordering
tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek die de officier indient bij de
rechter-commissaris vormt geen handelingjegens de betrokkene. En dat is wel
een strikte voorwaarde voor de dies aquo. Hoe het ook zij, het'ernstig voornemen'
is verdwenen en de verdachte hoeft niet meer 'te hebben opgemaakt' dat het
openbaar ministerie een strafvervolging zal instellen maar moet 'de verwachting
hebben ontleend'. Daarmee lijkt de Hoge Raad voor een iets ruimere definitie te
hebben geopteerd, die deklok van determijnverplichting al eerderkan laten tikken.

9       HR 6 januari 1981, NJ 1981, 207 m.nt. ThWvV.
10 Zie bijvoorbeeld HR 27 oktober 1981, NJ 1982, 81 m.nt. ThWvV; HR 2 februari 1982, NJ 1982,

424 en 475 en HR 10 september 1985, NJ 1986, 494 m.nt. 't Hart.
11      HR 17 februari 1987, NJ 1987,951.
12       Zie voor een aantal arresten van na HR 17 februari 1987, NJ 1987, 951 waarin de Hoge Raad het

sedertdien geldende criterium bezigt bijvoorbeeld: HR 24 november 1987, NJ 1988, 617; HR 2
juni 1987,N./ 1988,266; HR 24 november 1987, NJ 1988, 563; HR 22 maart 1988, NJ 1988, 861 ;

HR 19 april 1988,N./ 1988,879; HR 31 oktober 1989, NJ 1990, 200, in welk laatstearrest Advocaat-
Generaal Leijten nog de oude formulering met het vereiste van een ernstig voornemen hanteert

13       HR 11 mei 1993, NJ 1994, 142 m.nt. Sch.
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Van een 'verwachting' kan bij de verdachte eerder sprake zijn vergeleken met
daadwerkelijk ergens uit'opmaken' dateen strafvervolging tegen hem zal worden
ingesteld. Daarnaast is volgens hetnu geldendecriteriumniet 'slechts' een ernstig
voornemen tot strafvervolging aan de zijde van het openbaar ministerie vereist,
maar tevens dat van het openbaar ministerie verwacht mag worden dat het tot
vervolging zal overgaan. Via de objectivering door middel van de redelijkheids-
clausule '... en in redelijkheid ook de verwachting heeft kunnen ontlenen ...', zal
in de praktijk weinig verschil bestaan tussen het criterium van voor 1987 en het
huidige standaardcriterium. Met de objectivering krijgt zowel het openbaar
ministerie als de rechter een instrument om beroepen op heel vroeg in de
vervolgings- of zelfs opsporingsfase gesitueerde beginpunten, te pareren.

4.2.1.2 Een vergelijking van twee abstracte formuleringen

Wanneer de gebruikelijke omschrijving van het moment van aanvang van de
redelijke-termijngarantie van de Hoge Raad wordt gelegd naast die van het EHRM,
is enig verschil te constateren. In de omschrijving van het EHRM, zoals onder
meer gegeven in de arresten Foti en Corigliano, gaat het om '(...) the official
notification (...) that he has committed a criminal offence', maarkan het ook andere

maatregelen betreffen '(...) which carry the implication of such an allegation and
which likewise substantially affect the situation of the suspect'. Anders dan het
EHRM vereist de Hoge Raad dat, in de beleving van de verdachte, is te verwachten
dat het openbaar ministerie een strafvervolging zal instellen.

Corstens en Viering menen dat de formulering van het EHRM meer ruimte
laat voor de perceptie van de verdachte vergeleken met de Nederlandse omschrij-
ving. 14 Inderdaad  valt te verdedigen, dat  door de objectivering  via de redelijk-
heidsclausule de omschrijving van de Hoge Raad minder ruimte laat voor de
beleving van de verdachte van bepaalde van overheidswege getroffen maatregelen.
Daar staat tegenover, dat het EHRM verlangt dat de situatie van de verdachte

14 G.J.M. Corstens, 'De rol van de tijdsfactor in het strafrecht', RMThemis 1986, p. 438-457 G.J.M.
Corstens, m.n. p. 446 en M.L.W.M. Viering, De redelijke termijn van art. 6 lid 1 EVRM; een
grensoverschrijdende inventarisatie, RMThemis 1987, p. 214. Zie in dezelfde zin de bijdrage van
M.L.W.M. Viering, 'Van vrijheidsberoving, vervolging en vergoeding van schade', in: L. Heyde
e.a. (red.), Begrensde vri)heid(Scheltens-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989, p. 279-287,
m n. p. 286. Zie verderoverhet verwachtings-en banvloedingscriterium P.M. Van Russen Groen,
Rechtsbescherming in het bestuursstrafrecht (diss. Rotterdam), Arnhem: Gouda Quint  1998, p.
162 en, verder terug in de tijd, T.M Schalken, 'Jeugdstrafrecht tussen welzijn en de eis van een
behoorlijke rechtspleging', FJR 1983, p. 233-262, p. 242; G.P. Klein & M. Kroes, Mensenrechten
in de Nedertandse rechtspraktijk. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986, p. 191. Ook nog hierover
Schalken in zijn annotatie onder HR  11  mei  1993, NJ 1994,  142. Ik wils er volledigheidshalve
nog op dat Van Dijk meer in het algemeen terughoudendheid bepleit met het toelaten van elementen
van subjectieve beleving bij het redelijke-termijnvereiste. P. van Dijk, 'De houding van de Hoge
Raad jegens de verdragen inzake de rechten van de mens', in: De plaats van de Hoge Raad in het
huidige staatsbestel, Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink 1988, p. 173-209.
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'likewise' is beYnvloed. De Hoge Raad objectiveert derhalve de belevingswereld
van de verdachte door middel van de redelijkheidstoets ('in redelijkheid de
verwachting heeft kunnen ontlenen'), zodat volgens de huidige omschrijving van
de Hoge Raad weinig materieel verschil meer lijkt te bestaan tussen enerzijds zijn
formulering en anderzijds de standaardconstructie die het EHRM hanteert. 15

Later komt Corstens nog terug op een en ander. Voorzichtigheid betrachtend
('verdedigd kan worden') stelt hij dat het criterium van het EHRM mogelijk ruimer
is dan dat van de Hoge Raad, doordat de objectiveringsclausule ontbreekt en het
Hof niet verwijst naar het risico van vervolging. Het door het EHRM gehanteerde
criterium laat meer ruimte voor subjectivering, aldus Corstens, omdat het erdaarbij
om gaat of bij de verdachte onzekerheid is ontstaan als gevolg van strafvorderlijk
optreden, ongeacht of dat berust op een verkeerde taxatie van het vervolgingsrisi-
Co.16 Naarmijnideelaathet nationaalrechtelijke criterium niet per definitie minder
ruimte voor subjectivering, nu ook de door de Hoge Raad gebezigde omschrijving
die ruimte voor de beleving van de verdachte niet uitsluit (met de in redelijkheid
te ontlenen verwachting dat het openbaar ministerie zal vervolgen: het behoeft
niet per se tot vervolging te komen). Overtuigender acht ik Corstens' opvatting
dat de Straatsburgse definitie beter recht doet aan situaties waarin strafvervolging 17

helemaal niet in de lijn der verwachtingen ligt, zoals bij transacties. 18

Op de achtergrond speelt nog de discussie over het vermeende onderscheid
tussen 'beYnvloeding' ('substantially affected'; EHRM) en ' verwachting' (Hoge
Raad). DeHoge Raad zou met zijn verwachtingscriteriumeen formelebenadering
kiezen, het EHRM met het beYnvloedingscriterium een materiele. Volgens Schalken
zou in de Straatsburgse benadering onderzoek dat buiten de verdachte om wordt
verricht zijn situatie zo kunnen beYnvloeden dat de dies a quo ermee is gegeven.
Hij voertals voorbeelden op: buiten de betrokkene ombewijs tegen hem verzamelen
of dwangmiddelen inzetten, zoals een huiszoeking bij derden. Schalken noemt
geen arresten van het EHRMP Volgens mijn analyse verlangt ook het EHRM
in beginsel dat de verdachte op de hoogte is van de opsporende of vervolgende
handeling, wil de garantie van de redelijke termijn in het vizier komen. De
Straatsburgse'wezenlijke beYnvloeding' behoeft ook eenhandeling van de overheid

15         Ik wijs op de overeenkomst met de invulling van een ander beginsel van art. 6 EVRM: onpartijdig-
heid. Ook daar zien we 'de schijn voor partijdigheid', de 'vrees' bij de betrokkene terug. En ook
datelement wordt geobjectiveerd. Beslissend is: 'whetherthis fear can be held objectivelyjustified'
EHRM 24 mei 1989, Hauschildt tegen Denemarken, Series A, vol.  154. Zie ook al EHRM 1  oktober
1982, Piersack tegen Belgie, SeriesA, vol. 53 en EHRM 26 oktober 1984, De Cubber tegen Belgie,
Series A, vol. 86.

16 G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 492.
17          Waarbij de term strafvervolging als element het openigerlei wijze betrekken van een rechterherbergt.
18 G.J.M. Corstens, Het Nedertands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 492.
19          Annotatieonder HR l i mei  1993, NJ 1994,142. Zieook P.M. van Russen Groen, Rechtsbeschenning

in het bestuursstrafrecht (diss. Rotterdam), Arnhem: Gouda Quint1998, p. 162.
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jegens betrokkene, naar mijn mening. Ik wijs op het arrest D.B. tegen Nederland.
De klaagster stelde dat de dies a quo lag bij de belastende verklaring van een
familielid jegens de politie. 'Subsidiair' ging zij voor het anker liggen dat het
beginpunt was gesitueerd bij de datum van aangifte van fraude door de verzeke-

ringsmaatschappij, bij de politie. Beide pogingen voor zo'n vroege dies a quo
strandden. Pas van de datum van verhoor van de betrokkene begint de relevante
termijn te lopen.20 Ofschoon mijns inziens weinig verschil bestaat, zie ik niet in
waarom de Nederlandse strafrechter niet elk restje twijfel zou kunnen opruimen
door volledig, liefst woordelijk, aan te haken bij de vaste rechtspraak van EHRM.
De strafrechtspleging is niet gediend met eigen invullingen die mogelijk doch
onnodig afwijken van prima bruikbare Straatsburgse aanwijzingen. Vrees voor
onaanvaardbare oprekking van de bescherming van de redelijke-termijn-garantie
door gebruik te maken van het criterium van het EHRM is ongegrond. Getuige
het arrest D.B. tegen Nederland biedt de Straatsburgse formule voldoende
flexibiliteit om extreem vroege dies a quo af te houden.

Hieronder laat ik een serie concrete handelingen de revue passeren, steeds

in perspectief van de vraag of de actie de start van de relevante periode markeert.

De volgorde van presentatie van de justitiale activiteit correspondeert met een
tijdstip dat gaandeweg vroeger ligt in de 'rechtsgang', namelijk van vervolging

tot opsporing.

4.2.2 In concreto

4.2.2.1 Vooraf verwachting veronderstelt kennis

De idee achter het vereiste van de redelijke termijn in het strafrecht is dat de
verdachtenietlangerdannodig inonzekerheid enonderdruk mag verkeren. Voor
die onzekerheid en druk is dus vereist dat de verdachte uberhaupt weet heeft van
een actie jegens hem. Muskens stelt dan ook terecht centraal dat de verdachte in
ieder geval op de hoogte moet zijn van een bepaalde tegen hem ondernomen

justitiele activiteit. Ondersteuning daarvoor is te vinden in het NJV-preadvies van
Von Brucken Fock uit 1983 en in de jurisprudentie.21 Muskens verduidelijkt dat
nog door op te merken dat bij de verdachte de indruk moet zijn gewekt dat het

20     EHRM 8 december 1998, B.D. tegen Nederland, RJ&D 1998, NJB 1999, p. 650-651. Vgl. ook
EHRM 22 mei  1998, Hozee tegen Nederland, RJ&D 1998-III, p. 1091-1104, JB 1998/160 m.nt
AWH, NJCM-bulletin 1998,622 mnt. EM.

21         E.P. von Brucken Fock, 'Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de beginselen van
behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het Europese verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aanleiding te geven?', in: Handelingen 1983
der Nederlandse Juristen-Vereniging deet 1, eerste stuk, Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink 1983,
p.  149-263, i h.b. p.  160 en de door hem genoemde rechtspraak aldaar. Zie bijv. ook HR 11  mei
1993. NJ 1994,142. m.nt. Sch.
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openbaar ministerie een standpunt omtrent een in te stellen vervolging heeft
ingenomen.22 Kortom, als uitgangspunt kan gelden dat de verdachte op de hoogte

moet zijn van de vervolging (of andersoortige handeling, zie hieronder) die
redelijkerwijs bij de verdachte de idee doetpostvatten dathij zal worden vervolgd.23

4.2.2.2 Vervolgen

Aan het Nederlandse begrip strafvervolging kan men als inhoud geven: het door
het openbaar ministerie betrekken van de rechter in de zaak met het oog op een
doordeze te geven beslissing.24 Bij een dergelijke invulling zal een strafvervolging
zonder meer binnen redelijke termijn dienen plaats te hebben. Artikel 6 EVRM
is immers primair geschreven voorprocedures waarbij een rechter is ingeschakeld.
Echter, wordt die enge inhoud aan vervolging gegeven, dan resteert een aantal
acties die buiten het bestek vallen van de redelijke-termijngarantie terwijl die naar
Straatsburgse maatstaven wel degelijk aan de verdragsrechtelijke snelheidseisen
dienen te voldoen.25 De zoeven gegeven definitie van strafvervolging dient ook
weer niet z6 eng te worden geYnterpreteerd dat slechts bij de procedure ten
overstaan van de rechter, vanaf aanvang van de eerste terechtzitting de redelijke
termijn in beeld komt. De vergelijking tussen Straatsburg en Nederland zou dan
bepaald mank gaan. Zo ver laat de vaderlandse strafrechtspraak het evenwel niet
komen.

Wordt aangeknoopt bij de inhoud van artike172 WvSR, dan valt te verdedigen
onder daad van vervolging te verstaan: elke formele handeling van vervolgende
en berechtende instanties, gericht op afronding van de strafzaak.26 Dat is mogelijk
ruimer dan de hierboven gegeven omschrijving van strafvervolging. Zo wringt
het niet om daden van het openbaar ministerie als het dagvaarden, het vorderen
van een gerechtelijk vooronderzoek en de vordering tot voorlopige hechtenis
daaronder te begrijpen.

Van Veen schrijft  in   1982  dat het duidelijk  is  dat  het  om een eenmaal
begonnen vervolging gaat.27 Dat past niet meer helemaal in de heden ten dage

22 M.E.W. Muskens, 'Undue delay: tussen onwenselijkheiden onmenselijkheid', DD 1987, p. 238-256,
m.n. p. 242.

23    Idem A.E., B.F. Keulen & H.G.M. Krabbe, Het EVRM en het Nederlandse strafprocesrecht,
Groningen: Wolters-Noordhoff 1996, p. 100.

24          Zie o.m. J.M. Sj8crona. 'Van onwenselijk naar onredelijk; overrechtvaardiging van de vervolgings-
duur', DD 1986, p. 238-257, i.h.b. p. 239.

25     Denk aan de door het EHRM (in arresten Foti en Corigliano en daarna in vele andere zaken)
genoemde 'other measures', concreet bijvoorbeeld aan  'the date of arrest'.

26          A.E. Harteveld, B.F. Keulen & H.G.M. Krabbe, Het EVRM en het Nederlandse strafprocesrecht,
Groningen: Wolters-Noordhoff 1996,  p.  85.

27      Th.W. van Veen, 'lets over undue delay en verjaring', in: Andrd de la Porte e.a. (red.), Bij deze
stand van zaken (Melai-bundel), Amhem 1983, p. 536.
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vigerende omschrijving van het startsein van de termijn.28 Daarbij gaathet immers
om de verwachting dat het openbaar ministerie een strafvervolging zal instellen.
Misschien bedoelt Van Veen dat wel waar hij opmerkt dat de Hoge Raad niet een
aparte daad van vervolging eist en legt hij de term vervolging niet strikt uit.

Dat met het uitbrengen van de dagvaarding de relevante tijdsspanne in ieder
geval gaat lopen, wordt niet in twij fel getrokken.29 Laat de dies aquo zich wellicht
al eerder situeren bij de vervolging? Bevestigende beantwoording is hier op zijn
plaats. Zo valt te denken aan het vorderen van een bevel tot voorlopige hechtenis30

en het vorderen van een gerechtelijk vooronderzoek.31

4.2.2.3 Opsporen

Intei(ling
Als dediesaquo kan samenvallen met eerder optreden (dan vervolging) vanwege
een autoriteit, waaraan dient dan te worden gedacht? In het bijzonder aan opsporing.
Daden van opsporing zijn te onderscheiden van daden van vervolging.32 Opsporing

gaat normaliter vooraf aan de vervolging. Al onder de vigeur van de oude
omschrijving van de dies a quo sluit de Hoge Raad niet uit dat een daad van
opsporing onder bepaalde omstandigheden bij de betrokkene de verwachting van
vervolging opwekt, zodat deze aanspraak kan maken op een afhandeling binnen
redelijke termijn van(af) die opsporingsdaad. 33

Of we het opmaken van een proces-verbaal door een politieambtenaar na
constatering van een strafbaar feit reeds als 'charge' mogen beschouwen, is
twijfelachtig.34 Mij lijkt dat in veel gevallen het louter opmaken van een proces-

28     Het past overigens evenmin in de voorheen geldende definitie met daarin de elementen dat de
verdachte opmaakte dat het OM voornemens was een vervolging in te stellen.

29        O.a. annotatie Van Veen onderHR 6januari 1981, NJ 1981,207; annotatie Melai onder HR 9 maart
1982, Nl 1982,409; M.E.W. Muskens, 'Undue delay: tussen onwenselijkheid en onmenselijkheid',
DD 1987, p. 238-256, m.n. p. 242.

30 M.E.W Muskens, 'Undue delay: tussen onwenselijkheiden onmenselijkheid', DD 1987, p. 238-256,
i.h.b. p. 242, en de door haar genoemde jurisprudentie in noot 17.

31     Aldus de Hoge Raad reeds in HR 22 mei 1979, NJ 1979, 301. Zo ook J.M. Sjbcrona, 'Van
onwenselijk naaronredelijk; overrechtvaardiging van de vervolgingsduur', DD 1986, p. 238-257,
i.h.b. p. 240 en M.E.W. Muskens, 'Undue delay: tussen onwenselijkheiden onmenselijkheid', DD
1987, p. 238-256, m.n. p. 242.

32 Als daden van opsporing noemen A.E. Harteveld, B.F. Keulen & H.G.M. Krabbe, Het EVRM en
het Nederlandse strafprocesrecht, Groningen:  Wolters-Noordhoff  1996,  p.  85:  aanhouding,  in
verzekeringstelling en verhoor.

33          HR 6 januari 1981 , NJ 1981, 207.
34          Anders J.M. Sjocrona, 'Van onwenselijk naaronredelijk; over rechtvaardiging van de vervolgings-

duur', DD 1986, p. 238-257, m.n. p. 245-246, die vrij stellig is in zijn mening dat er dan al een
'charge' isende bescherming van de waarborg van de redelijke termijn in werking treedt. Hij baseert

zijn visie op een arrest van de Hoge Raad waarin deze in het midden laat of de kantonrechter er
een onjuiste rechtsopvatting op na hield dooronderandere te stellen datde termijn tussen afstuiting
proces-verbad en uitreiking dagvaarding niet onredelijk lang was.
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verbaal door een opsporingsambtenaar naar aanleiding van een strafbaar feit, nog
niet de verwachting rechtvaardigt dat het openbaar ministerie tot vervolging
overgaat. Het louter opmaken van een proces-verbaal door een opsporingsambtenaar
doet op zichzelf nog niet meteen gerechtvaardigd vermoeden dat een vervolging
dreigt.

Ommisverstanden dienaangaandeuitde wereld te helpen: hetfeitelijkplegen
vanhet delict dient men niet als beginpunt van de redelijke termijn aan te merken.
Van een handeling vanwege de staat is dan immers nog geen sprake.35 Voornamelijk
lagere rechtspraak waarin nog wel eens de indruk wordt gewekt dat het moment

van plegen sec zelfstandige betekenis toekomt, strookt niet met de algemene
omschrijving, noch met die van de Hoge Raad noch met die van het EHRM.36

Dergelijke rechtspraak dient dan ook te worden afgewezen.
37

Wat nog resteert is een tweetal veel voorkomende strafprocessuele figuren:
een inverzekeringstelling en -nog een stapje vroeger in de procedure- een verhoor.

Inverzekeringstelling
Al begin jaren tachtig liet de Hoge Raad doorschemeren akkoord te gaan met de
gedachte dat een 'criminal charge' zich manifesteert met de inverzekeringstelling.
Ik spreek van 'doorschemeren', daar deHoge Raad oordeelde dat het hofhet recht
niet had geschonden waar datzelfde hof was uitgegaan (overigens zonder tot
schending te concluderen) van de inverzekeringstelling als beginpunt.38 De Hoge
Raad laat zich niet uit over de vraag welke omstandigheden dat kunnen zijn. Dat
acht hij een zaak van de feitenrechter.

Inmiddels wordt de inverzekeringstelling van de verdachte vaak aangewezen
als de dies aquo. Vanaf mediojaren tachtig heeft deHoge Raad zijn terughoudend-
heid dienaangaande laten varen en tamelijk onomwonden gesteld dat

'de eerste daad van vervolging waaruit de verdachte in redelijkheid heeft kunnen

opmaken dat het Openbaar Ministerie voornemens was tegen hem een strafvervol-

35          Zie ook HR 13 november 1984, NJ 1985, 218. Zie hierovereveneens J.M. Sjocrona, 'Van onwenselijk
naar onredelijk; over rechtvaardiging van de vervolgingsduur', DD 1986, p. 238-257, m.n. p. 243.

36 Zie bijvoorbeeld NJCM-bulletin 1981, p. 11, genoemd doorG.P. Klein & M. Kroes, Mensenrechten
in de Nederlandse rechtspraktijk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986,195. Vgl. ook de in noot
28, p. 247 doorM.E.W. Muskens, 'Undue delay: tussen onwenselijkheid en onmenselijkheid', DD
1987, p. 238-256, genoemde rechtspraak. Ik vermag niet in te zien dat loutere aanwezigheid van
richtlijnen, ook als daarin exact is voorgeschreven wanneer tot vervolging dient te worden
overgegaan, daaraan afdoet. Vgl. Muskens, a.w., p. 246.

37          Zie ook A.E. Harteveld, B.F. Keulen & H.G.M. Krabbe, HetEVRMen hetNederlandsestrakroces-
recht, Groningen: Wolters-Noordhoff 1996, p. 84 die schrijven datduidelijk is dat geen zelfstandige
betekenis toekomt aan de dag waarop het feit is gepleegd, daarbij verwijzend naar HR 13 november
1984, NJ 1985,218.

38     HR 9 maart 1982, NJ 1982, 572.
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ging in te stellen (...) [samenvalt met: AMIJ] de dag waarop de verdachte in
verzekering is gesteld.

,39

SjOcrona toont aan dat het in verzekering stellen een handeling (jegens de
betrokkene: AMLI)betreft, verricht door daartoe bevoegde personen (zoals (hulp-)
officieren van justitie) die optreden vanwege de staat, waaruit de in verzekering
gestelde in redelijkheid mocht opmaken dat het openbaar ministerie het ernstige
voornemen had tot strafvervolging over te gaan.40 Van zijn uitvoerige uitwerking
van dat laatste aspect, ligt de crux naar mijn mening in het volgende: inverzeke-
ringstelling is alleen dan toegestaan indien het een delict betreft waarvoor
voorlopige hechtenis is toegelaten. Dat vormt een sterke indicatie voor de ernst
van het delict, wat op zijn beurt weereen aanwijzing is dat het openbaar ministerie
een vervolging zal inzetten:1 Inverzekeringstelling is gereserveerd voordeernstiger
delicten. Maarniet bij elk daarvoorgeschikt delict wordt de inverzekeringstelling
toegepast. Ergo, als inverzekeringstelling w61 wordt toegepast, dan vormt die
omstandigheid zelf de sterkste aanwijzing dat het het openbaar ministerie ernst
is, en dat vermoedelijk zal vervolgen.

Niet altijd luidt de inverzekeringstelling het beginpunt in. Of dat het geval
is,  is  'afhankelijk  van de ernst  van  het feit en andere omstandigheden', aldus
Corstens.42 Hij werkt dat niet verder uit maar ik neem aan dat hiermee met name
beoogd wordt te correleren met de omschrijving van het beginpunt in abstracto,
in het bijzonder de -redelijke- verwachting dat het openbaar ministerie gaat
vervolgen. Een ernstig feit en bepaalde omstandigheden zullen een vervolgingsver-
wachting bij de betrokkene rechtvaardigen. Alsdan zal de inverzekeringstelling
het beginpunt markeren, zo stelik mij voor. We zagen dat net bij mijn op SjOcrona
voortbordurende verklaring van inverzekeringstelling als dies aquo. Een voorbeeld
waarin de inverzekeringstelling niet de in artike16 EVRM bedoelde termijn deed
aanvangen:43 verdachteH.S. werd op 4 oktober 1994 in verzekering gesteld, doch
de officier van justitie seponeerde. Eerst naar aanleiding van een klacht ex artikel
12 WvSv beval de officiereen strafvervolging in te stellenjegens H.S. Datgebeurde

meer dan een jaar na dato inverzekeringstelling, op 23 november  1995 en nadat

39     Vgl. o.m. HR 19 februari 1985, NJ 1985,581, m.nt. ThWvV; HR 19 april 1988, NJ 1988, 879.

Ook zo bijv. A-G Machielse bij HR 2 december 1997, NJ 1998,289 en G.J.M Corstens, Het
Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 492.

40       De omschrijving die thans opgeld doet ('in redelijkheid de verwachting kunnen ontlenen aan een
handeling dat het OM een vervolging zal instellen'), maakt mijns inziens voor deze analyse geen
wezenlijk verschil.

41 E.e.a. volgt uit artikel 58 jo. 67 WvSv. Zie ook Rb. Breda 20 september 1984, NJ 1985, 185. De
inverzekeringstelling grijpt dusdanig in, datde verdachte die gebeurtenis als een daad van vervolging
kan beschouwen en diens behoefte om (tijdig) zekerheid te verkrijgen gerechtvaardigd is, zo
parafraseer ik.

42 G.J.M. Corstens.  Het  Nederiands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p 492
43     HR 2 december 1997, NJ 1998, 289.
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het hof (waarbij een klacht ex artikel 12 WvSv wordt aangebracht) de officier van
justitie had bevolen een strafvervolging in te stellen. De handeling waaraan de
verdachte redelijkerwijs de verwachting kon ontlenen dat het openbaar ministerie
tot vervolging zou overgaan, was de beslissing van het hofvan 23 november 1995.
Dat hield stand in cassatie. 44

Het ene verhoor is het andere niet45

Sjdcrona stelt dat de Nederlandse rechter huiver vertoont om stadia die los staan
van een vrijheidsbenemende of -beperkende maatregel mee te nemen.46 Daarbij
valt met name te denken aan aanhouding47 ten behoeve van een verhoor. Dat de
Nederlandse strafrechter inmiddels bereid is om een verhoor als dies a quo te
accepteren, is in de literatuur wel positief ontvangen.

48

Dat het ene verhoor het andere niet is, kan ik aan de hand van voorbeelden
aantonen. Een door politieambtenaren afgenomen verhoor levert nog geen begin
van vervolging op aldus de Hoge Raad in 1981.49 Enkelejaren laterbeslist de Hoge
Raad dat een verhoor wel de termijnstart impliceert,50 om vervolgens weer uit te
spreken dat niet elk verhoor als beginpunt valt aan te merken. 51

Hoe nu deze op een eerste gezicht tegengestelde manoeuvres te verklaren?
Het bekennen van het strafbaar feit (in HR 10 september 1985: uitkeringsfraude)
tijdens het verhoor bij de politie, is van belang.52 Ik neem aan dat wordt bedoeld
dat de bekentenis van een delict de verwachting rechtvaardigt dat het openbaar
ministerie tot vervolging overgaat. Die verwachting wordt nog meer gerechtvaar-

44     Vgl. ook HR 7 februari 1982, NJ 1982, 383 en HR 2 januari 1982, NJ 1982,353. Twee jaar na

seponering gelastte het hof alsnog vervolging. Niet het sepot, doch in casu de dagvaarding naar
aanleiding van hofs beslissing ex artikel 12 WvSv luidde de periode in. (Volgens de huidige
maatstaven zou trouwens al voor de dagvaarding meest waarschijnlijk de dies a quo liggen, mits
de verdachte daarvan op de hoogte raakt. Geraakt de verdachte eerst via de dagvaarding op de hoogte
van het alsnog vervolgen, dan lijkterhet meest voor te zeggen dat die dagvaarding als begin geldt.)

45      De Hoge Raad formuleert het zo: 'Anders dan wel wordt aangenomen, dwingt art. 6 EVRM niet
totdeopvattingdatheteersteverhoorvandeverdachtedoordepolitiesteedsalszodanigehandeling
heeft te gelden. HR 3 oklober 2000, nr 00775/99.

46       J.M. Sjocrona, 'Van onwenselijk naar onredelijk; over rechtvaardiging van de vervolgingsduur',
DD 1986, p. 238-257, i.h.b. p. 245. In de kantlijn: een vordering toteen gerechtelijk vooronderzoek
werd evenwel al snel onderkend als de introductie van de relevante termijn. Misschien acht hij
het gerechtelijk vooronderzoek echter niet geheel losstaand van een vrijheidsbenemende maatregel
die daarop kan volgen.

47          In HR 23 juni  1987, DD 87.494 sanctioneert de Hoge Raad het oordeel van het hof dat de in artikel
6 EVRM bedoelde termijn aanving op het moment van verdachtes aanhouding. De poging van de
raadsman de start te leggen bij het tijdstip waarop het mogelijk zou zijn geweest de verdachte te
horen, wijst de Hoge Raad resoluut af.

48         J.M. Sjdcrona, 'Van onwenselijk naar onredelijk; over rechtvaardiging van de vervolgingsduur',
DD 1986, p. 238-257, m.n. p. 244-245.

49     HR 6 januari 1981, NJ 1981,207.
50     HR 10 september 1985, NJ 1986, 494 m.nt. 't H.
51       HR 24 november 1987, NJ 1988, 563 en -minder expliciet- HR 6 mei 1986, NJ 1987, 26.
52 G.J.M. Corstens, HetNederlands strakrocesrecht. Deventer: GoudaQuint 1999, p. 492. en A.J.A.

van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink  1998, p.  176.
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digd, indien het om een ernstig delict gaat. De Hoge Raad hield in zijn arrest van

6 januari  1981  de boot af, hetgeen goed verklaarbaar is uit de aard van het delict.
Het ging om rijden onderinvloed, sen dan is veeleerdan het verhoorde mededeling
van de uitslag van het bloedpromillage de handeling 'die de verdachte de schrik
om het hart kan doen slaan als hij aan de strafrechtelijke consequenties denkt'.54
En waar een verdachte zes maal eerder voor een vergelijkbaar feit was verhoord
en telkens ook was vervolgd, lijkt ook dat als omstandigheid te typeren waardoor
een politieverhoor al binnen de reikwijdte van de termijnverplichting valt. 55

Verdachtes verwachting dat ook nu wel weer zal worden vervolgd, komt niet
onredelijk over. Indien de verdachte bij het politieverhoor al te verstaan krijgt dat
hij zal worden vervolgd, mag worden aangenomen dat vanaf dat tijdstip de
bescherming van de redelijke termijnwaarborg geldt. 56

In Straatsburg neigen het Comit6 en het Hof er sterk naar het bereik van de
eis van de redelijke termijn naar voren uit te breiden tot en met een verhoor.57 Ook
deze instanties koppelen de concrete handeling - hier: het verhoor - aan de algemene
omschrijving van de dies a quo. Zij lijken daarbij de eis te stellen dat door het
verhoor de betrokkene mag vermoeden dat hem een vervolging boven het hoofd
hangt. Even daargelaten de betrekkelijk marginale verschillen tussen de omschrij-
vingen van deNederlandse rechteren van hetEHRM, stemmen degrondgedachte
en de uitgevoerde toets overeen bij de beantwoording van de vraag of een verhoor
reeds het omineuzeteken geeft, vanaf welk moment traag optreden strijd met artikel
6 EVRM kan opleveren.

4.2.3 Resumi dies a quo

In het civiele recht vormt het voorleggen van het geschil door de burger aan de
rechter, waardoor de beslissingsbevoegde autoriteit wordt betrokken, doorgaans
de noodzakelijke voorbode voor de activering van het redelijke-termijnvereiste.
Anders dan bij geschillen naar burgerlijk recht, zet in strafvorderlijke settings niet
een handeling van de betrokkene de (overheids)machinerie in werking.
•          Een handeling vanwege de smatis doorslaggevend. Het initiatief ligtelders,

te weten bij een orgaan van de staat in plaats van bij de betrokken burger.
•   Ook binnen de strafrechtelijke context is de betrokkenheid van een

overheidsinstantie derhalve essentieel. Rechterlijke betrokkenheid vormt

53      Overtreding van art. 26, tweede lid, Wegenverkeerswet (oud).
54 Het citaat is van E.P. von Brucken Fock & A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Zwolle: W.E.J.

Tjeenk Willink 1993, p  144.
55          HR 17 februari  1987,  NJ  1987,  951.
56     J.A.W. knsing & G.E. Mulder, Hoofdbeginselenvan strafprocesrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk

Willink 1994, p. 234.
57     Zie § 2.2.4.3.

88



Periode strafrecht

zonder meer een aanwijzing dat een stadium is bereikt dat binnen bereik van
het vereiste van het redelijke termijn valt. In het strafrecht is het uitgangspunt
dat het redelijke-termijnvereiste zich enkel uitstrekt tot het begin van de
rechterlijke procedure, niet goed te handhaven. Zeker, de procedure voor
de rechter dient ook binnen redelijke tijd te worden afgerond. Maar fasen
daaraan voorafgaand in welke de vervolgende instantie handelingen verricht,
vallen eveneens onder het verbod van onredelijke vertraging.

• Voorts geldt als voorwaarde dat de daad van opsporing of vervolgingjegens
de betrokkene geschiedt.

•      Er is bij het bepalen van het moment waarop de bescherming van artikel 6
EVRM wordt geactiveerd plaats voor een element van subjectiviteit. Dreiging,
druk en onzekerheid. Deze zijn de sleutelbegrippen die de basis vormen voor
de (in de literatuur nauwelijks omstreden) keuze van de strafrechter. Niet
slechts de rechterlijke bemoeienis wordt genomen als start van het verbod
op onredelijke traagheid maar ook de dreiging van een strafvervolging.De
verwachting die ontstaat door de handeling vanwege de staat, is mede
doorslaggevend. Deperceptievan de betrokken burger weegt dus mee. Deze
beleving van de betrokkene wordt echter geobjectiveerd: kan hij de
verwachting in redelijkheid aan de daad van overheidswege ontlenen?

Waar precies de cesuur ligt tussen opsporing en vervolging en het zoeken naar
sluitende definities van die begrippen is 66n. Interessanter is om te bezien welke
concrete vervolgings- en zelfs opsporingshandelingen - in ieder geval handelingen
vanwege de staat -al de werking van het redelijke-termijnvereiste in gang zetten.
Het algemene criterium dat de Hoge Raad daarvoor hanteert luidt: het moment
dat vanwege de staat een handeling is verricht jegens de betrokkene waaraan deze
de verwachting heeft ontleend - en dat in redelijkheid ook kon - dat het openbaar
ministerie een strafvervolging tegen hem zal instellen.

Concreetkan datcriterium ertoe leiden datnaasthetdagvaarden, een vordering
gerechtelijk vooronderzoek ofvoorlopige hechtenis, (dikwijls) een inverzekering-
stelling, de datum van arrest en onder omstandigheden een verhoor als concrete
dies aquo kunnen gelden. Telkens zal een dergelijkconcrete actie dienen te worden

getoetst aan de cruciale bestanddelen uit de gegeven algemene omschrijving.
Daarbij geldt dat de verwachting dat het openbaar ministerie zal vervolgen, ook
kan worden gewekt door een opsporingsambtenaar. Een handeling 'vanwege de
staat' hoeft niet synoniem te zijn aan een handeling van het openbaar ministerie. 58

58        Zie de boven behandelde jurisprudentie en voorts o.a. M.E.W. Muskens, 'Undue delay: tussen
onwenselijkheid en onmenselijkheid', DD 1987, p 238-256, m.n. p. 244.
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4.3 Eindpunt

4.3.1 Algemeen

De protectie die de waarborg van de redelijke termijn biedt, houdt ooit op. Wanneer
komt nu het eindpunt in het vizier? Deze kwestie is eenvoudiger dan bij de dies
a quo en zo goed als identiek aan de wijze van het bepalen van het eindpunt in
civielrechtelijke geschillen. Bovendien stemt de Nederlandse dies ad quem sterk
overeen met de Straatsburgse jurisprudentiele lijnen. 59

Al snel liet de Nederlandse rechter er geen twijfel over bestaan dat artikel
6 EVRM op de gehele rechtsgang betrekking heeft en niet alleen op die in eerste
aanleg.60 De strekking van de waarborg van de redelijke termijn is het voorkomen
van onnodig lange strafdreiging. Het bereik van de termijneis strekt zich uit tot
en met het vonnis in hoogste instantie, dat onaantastbaar is geworden (kracht van
gewijsde), ofwel het moment waarop het aanwenden van gewone rechtsmiddelen
niet meer mogelijk is.

61

Vanaf het moment dat de finale rechterlijke uitspraak kracht van gewijsde62

heeft gekregen, komt aan de onzekerheid een einde en bijgevolg aan het in
aanmerking te nemen tijdvak. 'Vanaf dat laatste moment zal de verdachte niet
langer in onzekerheid klinnen verkeren over de uitkomst van de tegen hem
aangespannen strafzaak', in de woorden van Sjverona.63 Algemener maar tege-
lijkertijd zuiverder is de stelling: de termijn eindigt wanneer over het geschil in
kwestie - d.i. de gegrondheid van de ingestelde strafvervolging - onherroepelijk
is beslist.64 De strafprocedure hoeft tenslotte niet per se eerst in een rechterlijke
beslissing te eindigen. De afloop ervan kan gegeven zijn met een andere beslissing
dan die van een rechter, te weten 6dn van het openbaar ministerie. Het gegeven
dat de rechtsgang tot en met de hoogste instantie zonder onredelijke vertraging
dient te worden afgewikkeld, kan - ten onrechte - licht afteiden van het feit dat
ook eerder al het eindpunt kan zijn bereikt. De dies ad quem ligt niet altijd in een

59 Evenzobijv.G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p
493.

60      HR 23 september 1980, NJ 1981, 116 Verder ook bijv. HR 19 februari 1985, NJ 1985, 581.
61           Zie o.a. H.M. Maathuis en W.E.C.A. Valkenburg, Besmur/ijke boeten in heffiscale recht, Deventer:

Fed 1995, p 208.
62          J.M. Sjocrona, 'Van onwenselijk naar onredelijk; over rechtvaardiging van de vervolgingsduur',

DD 1986, p. 238-257  i.h.b. p. 246.
63          J.M. Sjocrona,  'Van onwenselijk naar onredelijk; over rechtvaardiging van de vervolgingsduur',

DD 1986, p. 238-257, m.n. p. 246.
64        E.P. von Brucken Fock, 'Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de beginselen van

behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het Europese verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aanleiding te geven?', in: Handelingen 1983
der  Nederlandse  Juristen-Vereniging  deel  1,  eerste stuk, Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink 1983,
p. 149-263, i.h.b. p. 197.
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fase waar de rechter bij is betrokken. Zo maakt de aanvaarding van een transactie-
aanbod al in een vroeg stadium een eind aan de procedure. Voorts kan een zaak
eindigen door een kennisgeving van niet-verdere vervolging,65 een verklaring dat
de zaak is getindigd en een sepot.66 Tevens meen ik dat een verklaring dat de zaak

is beeindigd ex artikel 36 WvSv de dies ad quem vormt. 67

Ook na beroep in eerste aanleg kan men zich beroepen op de garantie van
de redelijke termijn. Tussen het vonnis in eerste aanleg en de behandeling in hoger
beroep mag niet meer dan een redelijke tijd zitten.68 Hetzelfde gaat, mutatis
mutandis, op voorde fase tussen het instellen van cassatie en de terechtzitting voor
de Hoge Raad.69 Ook de betekening van de uitspraak van de rechter is onderworpen
aan het redelijke-termijnvereiste.70 Dat ook voor zulke opvolgende stadia de
verplichting van redelijke voortvarendheid geldt, ontslaat niet alle betrokken
justitiele autoriteiten van de verplichting om ook de gehele behandeling van begin
tot en met de onherroepelijke uitspraak in hoogste instantie zonder onredelijke
vertraging af te ronden. Het eindpunt valt bij 'criminal charges' samen met het
moment dat een definitieve beslissing valt over de gegrondheid van de vervolging,
zowel bij wijze van vrijspraak als bij een veroordeling.

Terzijde: dat hoger beroep, cassatie, terugwijzing et cetera meegenomen
dienen te worden bij de redelijke termijn, laat onverlet dat geoordeeld kan worden
dat slechts zo'n part van de gehele rechtsgang onredelijk lang duurt, ofwel omdat
alleen daarover wordt geklaagd ofwel omdat de overheidsinstanties voor het overige
voldoende voortvarendheid hebben betracht.71 Bijgevolg valt het eindpunt van
debeoordeelde periode niet noodzakelijkerwijs samen methet mogelijk laatstgele-
gen eindpunt.

72

4.3.2 Onderbrekingen

Na afsluiting van het onderzoek kunnen nieuwe bezwaren bekend worden bij de

justitiele autoriteiten. Heropening van het eerder afgesloten onderzoek is in zo'n
situatie denkbaar. Het juiste uitgangspunt lijkt mij dan te zijn dat een nieuwe termijn
gaat lopen. Ingeval van een klacht over niet-vervolgen nadat is getransigeerd, zal

65      Art. 266, derde lid, WvSv.
66          Vgl. ook A.E. Harteveld, B.F. Keulen & H.G.M. Krabbe, Het EVRMen heINedertandsestra#roces-

recht. Groningen:  Wolters-Noordhoff 1996,  p.  86.
67      In dezelfde richting G.J.M. Corstens,  Het  Nederlands  strafprocesrecht. Deventer: Gouda Quint

1999, p. 496 en M.E.W. Muskens, 'Undue delay: tussen onwenselijkheid en onmenselijkheid',
DD 1987, p. 238-256, m.n. p. 240.

68     HR 23 september 1980, NJ 1981,116 m.nt. GEM ('Redelijke termijn I').
69          HR 27 september  1983,  NJ 1984,115. Daarna vele malen bevestigd.
70 Zulks volgt uit HR 8 oktober 1991, NJ 1992,157 en HR 20 december 1994, NJ 1995,471.

71        Zie bijv. HR 11 mei 1993, NJB-kafern 1993, nr. 148, p. 327.
72 Vgl. bijvoorbeeld HR 19 februari 1985, NJ 1985, 581 (het hof had volgens de Hoge Raad moeten

onderzoeken of 'tot dan toe' de behandelingstermijn nog binnen de perken was gebleven).
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het probleem zich niet snel meer voordoen nu dat - kort gezegd - binnen drie
maanden na de transactie moet geschieden.73 Is de verdachte in de overtuiging
dat de procedures zijn afgesloten, dan verkeert hij niet langer meer in onzekerheid.
Bovendien is na de eerste afsluiting van de procedure (via transactie, afsluiting
onderzoek of anderszins) het openbaar ministerie niet meer aan het vervolgen.
Daarbij ligt het meest voor de hand dat het openbaar ministerie ook geen termijn
in acht hoeft te nemen.74 Mijn conclusies liggen in het verlengde van wat het EHRM
en vooral de ECRM hierover hebben beslist. 75

Een andere zaak is dat schorsingen als bedoeld in artikel 14 WvSv76 mijns
inziens niet stuiten. Schorst de strafrechter de vervolging omdateen uitspraak van
de burgerlijke rechter wordt afgewacht, dan tikt de klok gewoon door. De verdachte
verkeert dan niet in de veronderstelling dat de zaak is afgerond en de aan hem
knagende onzekerheid verdwijnt evenmin.

Een dergelijke druk verdwijnt ook niet in de fase tussen een uitspraak en het
aanwenden van een rechtsmiddel. Daarom is er veel voor te zeggen ook deze fase
mee te rekenen bij het bepalen van de termijn. Het ziet er inmiddels naar uit dat

ook de Hoge Raad dit standpunt inneemt. 77

4.3.3 Opvolgende samenhangende procedures

Het strafrecht kent enkele buitengewone rechtsmiddelen zoals cassatie in het belang
der wet en herziening, ook wel revisie genoemd. Het buitengewone ervan is gelegen
in het feit, dat zij slechts kunnen worden ingesteld tegen rechterlijke beslissingen
die in kracht van gewijsde zijn gegaan en waartegen gewone rechtsmiddelen dus
niet meer open staan.

Noch herziening noch cassatie in het belang der wet moeten bij de voorafgaan-
de procedure(s) worden meegerekend. Het instellen van herziening is niet aan een
termijn gebonden. Zou die procedure worden meegerekend bij de totale te
beoordelen periode, dan zou zulks een eeuwigdurende rechtsonzekerheid met zich

73        Art.  12k WvSv; ingeval van een transactie naar aanleiding van een overtreding is beklag in het
geheel niet mogelijk, art. 121 WvSv.

74 Vgl ookM.EW. Muskens, 'Unduedelay: tussen onwenselijkheidenonmenselijkheid', DD 1987,
p. 238-256, i.h.b. p. 245.

75     Het EHRM heeft in een aantal arresten aangegeven de mee te nemen periode al te onderbreken
vanwege een vlucht van de verdachte, zie hoofdstuk 2. De ECRM rekende een termijn waarin was
medegedeeld dat niet zou worden vervolgd, niet mee (terwijl later alsnog tot vervolging werd
overgegaan). Zie ook, stellig, Van Dijk en Van Hoof, a.w., 1998, p. 444.

76    Vgl. ook de schorsingsvariant neergelegd in art. 143 WvSv (schorsing in zaken betreffende
minderjarigen in verband met ontzetting en ontheffing uit de ouderlijke macht).

77 Hier zwalkte de Hoge Raad enigszins; aanvankelijk voelde hij er meer voor de termijn buiten
beschouwingte laten bij deberekening, later wijzigthij zijn rechtspraakinderichting van hetdoor
mij geopperde, zie respectievelijk HR 23 december 1986, NJ 1987, 773 (en HR 3 maart 1987, NJ
1988, 298 m.nt. C.) en HR 1 mei 1990, NJ 1990, 641 (en HR 23 maart 1993, NJ 1993,660 m nt.
ThWvV).
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brengen, hetgeen niet strookt met het karakter van de waarborg van de redelijke
termijn. Ten aanzien van cassatie in het belang der wet is vooral relevant dat
daaraan geen gevolgen voor partijen zijn verbonden. Partijen weten al waar zij
aan toe zijn, wat hun rechtspositie is.

In de voorgaande hoofdstukken is uitgebreid aan de orde geweest dat
schadestaat- en executieprocedures onderdeel uitmaken van een en dezelfde

procedure in het licht van de redelijke-termijneis van artikel 6 EVRM. Derhalve
dienen dat soort opvolgende samenhangende procedures te worden opgeteld voor
de beoordeling van de gehele periode op EVRM-conformiteit. Kunnen nu
repercussies verbonden zijn aan die oprekking van de reikwijdte van de redelijke-
termijneis voor de Nederlandse strafrechtspleging? Hoewel het in de Straatsburgse
arresten ter zake onmiskenbaar ging om de vaststelling van 'civil rights and
obligations', zet die rechtspraak aan het denken, ook voor het strafprocesrecht.
In zeker opzicht zijn strafrechtelijke schadestaatprocedures (te denken valt aan

de Pluk-ze-wetgeving) als onderdeel van de strafzaak te beschouwen. De
schadestaatprocedure vertoont zowel materieel als formeel verbondenheid met
de oorspronkelijke commune strafprocedure. Zo is voor de onderwerpelijke
betalingsplicht de veroordeling in de strafzaak noodzakelijke voorwaardeen dient
de officier van justitie in zijn requisitoir (ofeerder) in deeigenlijke strafprocedure
al aan te kondigen dat 'geplukt' gaat worden bij de verdachte.78 Toch behoren

dergelijke procedures naar mijn mening niet als onderdeel van de aanvankelijke
strafprocedure te worden beschouwd. De regering is van mening dat 'artikel 6
EVRM van toepassing is te achten op de (beklag)procedures met betrekking tot
inbeslaggenomen voorwerpen, de verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan
het verkeer hiervan, op executie-geschillen omtrent het verhaal van geldboetes

79

en de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel,80 alsmede op

schadevergoedingsacties. Dit zelfde geldt ten aanzien van de bezwaarschriftproce-

78 Vgl. annotator Knigge bij EHRM 22 februari 1994, Raimondo tegen Italie, NJ 1995,  166 en A.E
Harteveld, B.F. Keulen & H.G.M. Krabbe, Het EVRM en het Nederlandse strafprocesrecht,
Groningen: Wolters-Noordhoff 1996,  p.  87.

79         A.E. Harteveld, B.F. Keulen & H.G.M Krabbe, Het EVRM en het Nederlandse strafprocesrecht,
Groningen: Wolters-Noordhoff 1996, p. 87.

80         Er is enige discussie over het karakter van de ontnemingsprocedure. A-G Keijzer verdedigt in zijn
Conclusiebij HR 23 februari 1999,N/ 1999,345 dat leedtoevoeging aan de orde is. Hij beschouwt
de onmemingsprocedure als onderdeel van de eigenlijke strafvervolging en is van mening dat de
voor art  6 EVRM relevante periode aan 66n stuk doorloopt. Zie ook Schalken in zijn noot onder
HR  5  december  1995,  NJ  1996,  411.  Ik  ben  met de opstellers  van de memorie van toelichting
(Kamerstukken 11 1989/90,21504, nr. 3, p. 8) en de P.-G. Groos van mening dat het reparatoire
karakter voorop staat. Het betreft de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen in plaats
van een strafvervolging. In die richting, al is het terughoudend, begrijp ik tevens D.R. Doorenbos,
NJB 2000, p. 1541 (hij constateert samenhang 'met de eigenlijke strafzaak' maar wijst erop dat
de ontnemingsprocedure een 'daarvan afgezonderd traject' betreft met een 'apart rechtsregime').
Zie  ik  het goed  dan  komt hij daarmee enigszins terug  van zijn kroniek van  1999,  NJB  1999,  p
1467-1468

93



Hoofdstuk 4

dure met betrekking tot de invordering van het rijbewijs en procedures aangaande
voorlopige maatregelen op grond van de Wet economische delicten. '9 Deze
raadkamerprocedures merkt de regering aan als civielrechtelijke procedures in
de zin van artikel 6 EVRM. Cruciaal is, meen ik, dat het in het oorspronkelijke
geschil om het bepalen van een strafvervolging gaat, en vervolgens om iets heel
anders: de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen. Dit zijn gescheiden
procedurele circuits. De analyse van de rechtspraak van het EVRM levert ook het
beeld op dat bij de cumulerende tendenties van het EHRM voor wat betreft
redelijke-termijnzaken, het telkens om doorlopende vaststelling van 'civil rights
and obligations' gaat. Dat sterkt mij in mijn overtuiging beide procedures
afzonderlijk te benaderen als het aankomt op het 'berekenen' van de redelijke
termijn. Dezeconclusie inhoudende een strikte scheidslijn van de entrees van artikel
6 EVRM kan worden verzacht. In de elkaar opvolgende procedures kan bij de
tweede rekening worden gehouden met de lengte van de eerste. Zulk verdisconteren
is ook een methode die het EHRM hanteert bij het beantwoorden van de vraag
of rechtsbescherming nog binnen 'reasonable time' is genoten. Zie hierover
hoofdstuk 2.

Verder kan de door het EHRM aangenomen uitbreiding van de werking van
de termijngarantie van artike16 EVRM tot stadia van tenuitvoerlegging, implicaties
hebben voor de tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf.82 De

vordering van het openbaar ministerie om de rechter te laten bepalen dat
bij voorbeeld de straf alsnog wordt tenuitvoergelegd, zal aanleiding geven tot een
nieuwe procedure. Niet valt uit te sluiten dat in een dergelijk geval de termijn wordt
geacht te zijn doorgelopen.83 Noch de Hoge Raad noch het EHRM hebben hier
uitdrukkelijk over beslist. Ik houd het erop dat de dies ad quem niet wordt verlengd
met de vordering van het OM. Het gaat om niet-naleving van de veroordeelde van
een bij uitspraak gestelde voorwaarde. Wat zijn precieze straf is, daarvan heeft
de verdachte reeds kennis genomen. De zekerheid is voor hem bereikt. Dat
vervolgens hijzelf een omstandigheid cretert waardoor mogelijk aan die bereikte
duidelijkheid gemorreld gaat worden door een vordering van het OM, is geheel
en al aan hem te wijten. Hij bewerkstelligt zelf opheffing van eerder bereikte
zekerheid. De vergelijking met het plegen van een nieuw delict en een daarop
gerichte vervolging gaat op; ook dan start een nieuwe relevante periode.

Wij hebben gezien dat een strafrechtelijke vervolging kan leiden tot een daarop
voortbordurende civielrechtelijke procedure. Tegen 'doorlopen' spreekt dat het
geschil in een andere rechtskolom (namelijk die van deciviele rechter) plaatsvindt

81      Memorie van toelichting bij wet van 8 november 1993, Stb. 591, Kamerstukken H 1991/92, 22
584, nr. 3, p. 17.

82          Art.   14g WvSr.
83 Zie hierover ook Alkema die de problematiek aanstipt in zijn noot bij EHRM 23 maart 1994, Silva

Pontes tegen Portugal, Series A, vo\. 286-A, NJ 1994, 506.
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en dat er een andere wederpartij betrokken is. Het is ook een ander onderwerp
van geschil. De druk en onzekerheid uit de strafrechtelijke sfeer is bovendien
verdwenen. De onzekerheid die in de daaropvolgende procedure ontstaat, betreft
iemands burgerl(ike rechten en verplichtingen. Dat noopt er mijns inziens toe een
scheiding aan te brengen in procedures en termijnen. Ik zou willen bepleiten dat

dergelijke gefaseerde procedurevoering beide afzonderlijk onder de reikwijdte
van artike16 EVRM komen. Zedienen separaat aan detoets van hetrechtoptijdige
rechtspraak te worden onderworpen.

4.3.4 Resumd dies ad quem

Het moment waarop de bescherming van het vereiste van de redelijke termijn
ophoudt, wordt gegeven met het bereiken van zekerheid omtrent betrokkenes

strafoplegging. Die definitieve zekerheid maakt een einde aan de druk waaraan
de verdachte bloot stond, doordat voor hem een - mogelijke - strafoplegging
dreigde.
•          Het instellen van hoger beroep en cassatie doet de dies ad quem verschuiven:

de relevante periode blijft doorlopen.
•      De instelling van buitengewone rechtsmiddelen als herziening en cassatie

in het belang der wet hebben geen oprekkende invloed op het recht op
berechting binnen redelijke termijn. De dies ad quem wordt er niet mee
verplaatst.

•          Niet wordt 'doorgeteld' als een voor'civil rights and obligations' bepalende
vervolgprocedure wordt aangevangen na het strafgeding. Te denken valt aan

procedures overbeklag inzake inbeslaggenomen voorwerpen, verbeurdverkla-

ring, onttrekking aan het verkeer, executie omtrent boete-verhaal, schadever-

goeding (anders dan schadevergoedingsprocedures van slachtoffers, die zich
hebben gevoegd in de strafprocedure en latercivielrechtelijk doorprocederen;
dan gaat het van meet af aan om burgerlijke rechten84). Wel kan de voorge-
schiedenis en derhalve de duur van de oorspronkelijke strafvordering worden
verdisconteerd in de vervolgprocedure. Dat komt al snel neer op het betrachten
van extra snelheid in het vervolgtraject. Ik merk nog op dat het EHRM zich
over deze vormen van gestapelde procedurevorming nog niet heeft uitgelaten.

•        Als laatste van mijn resumerende opmerkingen wijd ik aandacht aan artikel
14g WvSr: het OM kan uitvoering van een voorwaardelijke straf vorderen.
De nieuwe onzekerheid of, beternog: de opheffing van doorde rechterreeds
verschafte zekerheid, wordt veroorzaakt door de veroordeelde betrokkene.
Het eindpunt wordt er naar mijn mening niet mee opgeschoven.

84 Zie hoofdstuk 2, met name EHRM 1 juli 1997, Torri tegen Italie, RJ&D 1997-IV, p  1171-1181.
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Naast rechtspraak dienen handelingen van het openbaar ministerie binnen redelijke
termijn te geschieden. Dat is niet verwonderlijk gezien de aanname datniet slechts
rechterlijke instanties adressaat zijn van de plicht binnen redelijke termijn op te
treden.85 Ook andere organen van de staat moeten dat. Het openbaar ministerie
bezit de bevoegdheid via seponering, transacties en andere afdoeningsmodaliteiten
het geschil te beeindigen. De parallel met 'andere bestuursorganen is snel,86

getrokken: ook bij die instanties ligt het binnen de competentiesfeer om een
bindende beslissing te nemen. Met die constatering is de opmaat gegeven voor
het volgende hoofdstuk, waar ik inga op de vraag naar de relevante periode in het
bestuursrecht.

85      Dat alle organen van de staat aan de redelijke-termijnverplichting moeten voldoen, blijkt uit de
rechtspraak  van  het EHRM.  Zie o.a.  EHRM  23 juni  1993,  Ruiz Mateos tegen Spanje, Series A,
vol. 262, (NJ 1995, 397 m.nt. EJD), par. 36 en de daar genoemde jurisprudentie; EHRM 23 juni
1993, Ruiz Mateos tegen Spanje, Series A, vol. 262, (NJ 1995, 397 m.nt. EJD), par. 44; EHRM
19 maart  1997, Hornsby tegen Griekenland, RJ&D 1997-II, p. 495-513, JB 1997/98 m.nt. AWH,
SEW 1997, p. 339-342 m.nt. R.A. Lawson, par. 40 en 41  (zie ook de concurring opinion van
Morenilla). Voor meer gegevens zie hoofdstuk 2.

86          Dan  gaat het vaak om de vaststelling van 'civil rights and obligations'.
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Periode bestuursrecht

5.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken is ingegaan op de door de Straatsburgse instanties en
de Nederlandse strafrechteren civiele rechter als beginpunten eindpunt aangeduide
momenten. In dit hoofdstuk ga ik in op het bestuursrecht.

Voor de aanpak haak ik gedeeltelijk aan bij de onderverdeling zoals - wat

onvriendelijk geformuleerd - artikel 6 EVRM die aan ons opdringt. Ik breng een
splitsing aan tussen bestuursrechtelijke procedures die 'civil rights and obligations'
vaststellen en procedures die bepalend  zijn  voor een 'criminal charge'.  Het
gemengde karakter van het bestuursrecht brengt met zich dat de ene keer 'civil
rights and obligations' en de andere keer 'criminal charges' onderwerp van een
bestuursrechtelijk geschil zijn. De uitdrukkelijk gescheiden behandeling voer ik
doorbij het bepalen van dediesaquo. Voordedies adquem maakthet veel minder
verschil of de bewandelde rechtsgang nu een 'criminal charge' bepaalt of 'civil
rights and obligations' vastlegt. Nog maar eens ter repetitie: de grond van de

redelijke-termijn-garantie bij de vaststelling van 'civil rights' is het garanderen
dat een burger niet langer dan nodig in het ongewisse verkeert over diens

rechtspositie. Ingeval van een 'charge' strekt de waarborg er toe onnodig lange
strafdreiging te voorkomen.' De methode en criteria om de voor de relevante

periode in aanmerking te nemen fasen te bepalen zijn niet identiek, zo is in de voor-
gaande hoofdstukken gebleken.

Er bestaat weinig twijfel over de periode dat een geschil onder de rechter
ligt; in dat stadium dient de termijngarantie zonder meer te worden nageleefd.
Daarom zal mijn aandacht zich concentreren op de vraag of de redelijke termijn
al in een eerder stadium een aanvang kan nemen. Bij de analyse van de dies ad
quem ligt het accent op de vraag ofde rechterlijke uitspraak de verlangde zekerheid

bewerkstelligt, of dat fasen daarna nog mede relevant zijn, door mij in hoofdstuk
2 aangeduid als 'gerechtelijke' of 'bestuurlijke nafasen'.

1             Vil.ookBW.N. deWaaId,Beginselen vanbehoortijkerechtspleging,met name inhetadministratief
procesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willlink 1987, p. 225.
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5.1.1 Zoveel rechters, zoveel meningen

Het bestuursrechtelijk landschap kenmerkt zich nog steeds door pluriformiteit van
bestuursrechters. Van (zowel de vroegere Afdelingen geschillen en rechtspraak
als de huidige Afdeling bestuursrechtspraak van) de Raad van State is vrij weinig
gepubliceerde jurisprudentie voorhanden waarin hij zich uitlaat over begin- en
eindpunt van de redelijke-termijnverplichting van artike16 EVRM.2 De belasting-
rechter is daarentegen goed vertegenwoordigd. Het belastingrecht kent de
zogenaamde verhogingen, die de belastingkamer van de Hoge Raad sedert 1985 -
terecht - als 'criminal charges' aanduidt: De belasting(boete)betaler heeft de weg
naar de rechter weten te vinden. De Centrale Raad van Beroep bevindt zich naar
mijn inschatting ergens tussen de belastingrechteren de Raad van State in. Anders
dan in fiscalibus, komen daarbij zowel vaststellingen van 'civil rights and obligati-
ons' als van een 'criminalcharge' kijken. Het College van Beroep voorhet bedrijfs-
leven en zeker het College van beroep studiefinanciering hebben zich spaarzaam
over dies a quo en ad quem gebogen, als ik afga op de gepubliceerde rechtspraak.
De rechtbanken, tenslotte, beginnen goed vertegenwoordigd te raken.

5.1.2 Begrippenkader

Een kenmerk van het bestuursprocesrecht is dat een bezwaarschriftprocedure of
een andere bestuurlijke fase aan het beroep op de rechter is voorgeschakeld.

Als verzamelbegrip voor bestuurlijke stadia, in alle soorten en maten, hanteer
ik de term bestuurlijke fase. Daarmee heb ik die fase op het oog waarbij het
bestuursorgaan als beslissende instantie is betrokken en nog geen rechter. Hieronder
schaar ik derhalve diverse stadia: aanvraagfasen, voorbereidingsprocedures (non-
contentieuze fasen) en bezwaaren administratiefberoep (contentieuze bestuurlijke
fasen). Onder het genus bestuurlijke fase ressorteert de species bestuurlijke
voorprocedure. Daaronder begrijp ik bezwaar en administratief beroep.4

2        Als de Afdeling rechtspraak zich er al over uitliet, dan dikwijls in termen die erop neerkwamen
dat het niet om de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen ging en artikel 6 EVRM
geen toepassing vond. Zie o.a. Afdeling rechtspraak 31 januari 1984, AB 1984,439 m.nt. R. Fernhout
onder nr. 440, inwelk geschil appellant onder meer klaagde over de ruim tweeenhalfjaar (ondanks
drie aanmaningen door de Voorzitter van de Afdeling rechtspraak) die de Staatssecretaris nodig
had voor het indienen van een verweerschrift.

3 (Zwartrijder-arrest)HR 19juni 1985, NJ 1986, 104 m. nt. EAA, BNB 1985/29 m.nt. J.P. Scheltens,
AA 1986, p. 623, FED 1985, 644 m.nt. Ch.J. Langereis, C.P.M. Cleiren en G. Oosterhof, NJCM-
bulletin 1986, p. 62-73, P.J. Wattel, NJCM-bulletin 1986, p. 222-236. Zie ook EHRM 24 februari
1994, Bendenoun tegen Frankrijk, Series A, vol. 284, NJ 1994, 496 m.nt. EAA, A.J.C. deMoor-van
Vugt, 'Hoge bestuurlijke boetes niet in strijd met artikel 6 EVRM', in: L.J.A. Damen e.a. (red.),
Rechtspraak  bestuursrecht  1994-1995.  De  annotaties, 's-Gravenhage VUGA  1995, p.  11-26.

4        Idem Van W. Konijnenbelt & R.M. van Male, H.D. van WOk Hoofdstukken van bestuursrecht,
Den Haag: Elsevier 1999, p. 525 en p 606 e.v.
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5.2 Dies a quo

5.2.1       Onder de rechter

Het primaire vertrekpunt van artikel 6 EVRM geldt ook voor het vereiste van de
redelijke termijn; bij de werking van de verdragsbepaling staat het proces bij de

rechterlijke instanties voorop. De rechter is gehouden binnen een redelijke termijn
uitspraak te doen. Dat geldt zonder onderscheid: zowel procedures die bepalend
zijn voor burgerlijke rechten en verplichtingen als die waarbij van een 'criminal
charge' sprake is:

In de vorige twee hoofdstukken hebben wij ons voor een eerste orientatie
gericht op de (belangrijkste) procesrechtelijke bepalingen. Laten we dat nu ook
eens voor het bestuursprocesrecht doen. Artikel 6:12 Awb is in samenhang met
artike16:2, aanhefen subb, Awb ontworpen omhetbestuurnieteen carteblanche
te geven om beslistermijnen te overschrijden. In artikel 7: 10 en 7:24 Awb heeft

de wetgever bepaald dat wederom het bestuur niet achteloos de contentieuze

besluitvorming mag uitstellen. In de fase bij de rechter beland, richt artikel 8:42
Awb zich tot het bestuur, maar laat het aan de rechtbank om te beslissen over
verlenging van leveringstermijnen van verweerschrift en stukken en eventuele

sancties. Uit het bepaalde in artikel 8:45 Awb volgt dat het de rechter is die de

termijnen dicteert voor inlichtingen die partijen en anderen moeten verschaffen:
Een aantal keren richt de Awb-wetgever zich tot het bestuur, enkele malen is ook
de rechter adressaat van bepalingen die op tijdigheid zien. Artikel 8:66 Awb richt
zich tot de rechter. Hij moet eigenlijk uitspraak doen binnen zes weken na de
sluiting van het onderzoek. De termijn is van orde, er is geen sanctie aan gekoppeld.

In elk geval vanaf de dag dat een beroepschrift (de griffie van) de rechtbank
bereikt, beheerst artikel 6 EVRM de handelingen van de competente autoriteit:
de bestuursrechter. Dat doet nog sterk denken aan de burgerlijke rechtsvordering,
waar in het leeuwendeel der geschillen de rechterlijke bemoeienis de dies a quo
inluidde. Maar'anders dan men op basis van de tekst van artike16 EVRM wellicht
zou denken is dit [het beginpunt van het vereiste van de redelijke termijn: AMIJ]
maar zelden het tijdstip waarop de rechter wordt benaderd (...)'.7 De liaison met
het bestuursorgaan die de burger door de wetgever opgelegd krijgt, waarbij de

5         Vgl. bijvoorbeeld CRvB 4 mei 1995, RAwb 1995,90 m.a. A.J. Bok; CRvB 13 maart 1997, RAwb
1997, 121 m.a. Widdershoven; CRvB 24 december 1997, RAwb 1998,96 m.a. A.M.L. Jansen;
AB 1998, 110 m.nt. FP (telkens 'civil rights and obligations').

6             Een paar zeer specifieke en voor beperkte situaties geschreven bepalingen, laat ik nog ongenoemd
in de tekst, zoals artikel 8:18 (verzoek om wraking zo spoedig mogelijk behandelen) en artikel 8:20
(idem, maar dan ten aanzien van een verschoningsverzoek) Awb.

7         R.J.G.M. Widdershoven & A.J. Bok, 'Snelheid van rechtspraak', in: J. Baerte.a. (red.), Snelheid
en kwaliteitvan rechtspraakin Beigu en Nederiand, Utrecht: Instituutvoor Staats-en Bestuursrecht
1998, p. 57-78, i.h.b. p. 58.
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eerste de bevoegdheid geattribueerd krijgt om over het geschil een bindende
uitspraak te doen, duidt reeds op iets speciaals, in het bijzonder vergeleken met
het civiel procesrecht. Ditbijzondere is dat ook bepaald bestuurlijk handelen (en -
cynischer - nalaten) onder omstandigheden (ik druk mij voorzichtig uit; verderop
zullen wij zien of ik een stuk van die voorzichtigheid kan laten varen) binnen

redelijke termijn moet gebeuren. De onderkenning datook op het bestuurde plicht
kan rusten binnen een redelijke tijd tot besluitvorming te komen, mag er niet van
afleiden dat daarmee de rechter niet is ontslagen a) zelf binnen redelijke termijn
te handelen en b) die bestuurlijke fase mede in ogenschouw te nemen als hij
geadieerd wordt en een oordeel moet vellen over de met de gehele geschilbe-
handeling gemoeide tijdsspanne:

5.2.2 Burgerlijke rechten en verplichtingen

5.2.2.1      Bezwaar en administratief beroep

In de Straatsburgse rechtspraak is al vanaf de jaren zeventig' het standpunt
ingenomen dat met de behandeling van bezwaar de dies a quo is gegeven. In de
jaren negentig is dat -juist Nederland - nog eens heel duidelijk gemaakt met onder
meer het arrest Meldrum en Schouten.10 Het arrest onderstreept   dat   een
bezwaarschriftprocedure (of een evenbeeld ervan) onder het regime valt van het
verdragsrechtelijke voortvarendheidsgebod. Wil de Nederlandse bestuurs-

rechtspraak perfect blijven sporen met Straatsburgse ontwikkelingen, dan zal zij
het beginpunt op zijn laatst moeten laten samenvallen met het moment dat een

belanghebbende van de bestuurlijke voorprocedure gebruik maakt." Dat gebeurt
ook.

In slechts enkele uitspraken leek, dikwijls nogal impliciet, de Afdeling
rechtspraak het beginpunt te leggen bij aanvang van de bestuurlijke voorprocedure
(bezwaar of administratief beroep).12 Toch mag wel worden aangenomen dat zij

van mening is dat de bezwaarschriftfase binnen redelijke termijn dient te worden

8           HR (belastingkamer) 13 november 1991, FED 1991,938, genoemd door C J. Kleijs-Wijnnobel,
'Bestuurs- en  strafsancties; een  lat-relatie',  in:  C.P.J.  Goorden e.a. (red.), Kroniek van het

bestuursrecht 1987-1992,Zwolle 1993, p. 37-54, m.n. p. 52. Ziebijv  ook CRvB 4 mei 1995, RAwb
1995,90 m.a. A.J. Bok.

9         Zie o.a. EHRM 28 juni 1978, Konig tegen Duitsland, Series  A, vol. 21, NJ 1980,54.
10     EHRM 9 december 1994, JB 1995/49 m.nt. A W. Heringa.
11         Idem R.J G M. Widdershoven& A.J. Bok, 'Snelheid van rechtspraak',in: J Baertea (red.), Snelheid

enkwaliteit van rechtspraakin Belgit en Nederland, Utrecht: Instituut voor Staats- en Bestuursrecht
1998, p. 57-78, m.n. p. 60-61.

12 Zie bijvoorbeeld Afdeling rechtspraak 28 februari  1986, RV 1986, nr. 4 met noot Swart.
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afgesloten:3 Ook rechtbankuitspraken tenderen - tamelijk duidelijk eigenlijk -
in die richting.

14

In wat oudere jurisprudentie stelde de Centrale Raad van Beroep zich in
sociale-zekerheidsgeschillen afwijzend op tegenover de toepasselijkheid van het
vereiste van de redelijke termijn op bestuurlijke voorprocedures. Het sociale-zeker-
heidsrecht kende voorheen de zogenaamde aanvraag van een voor beroep vatbare

beslissing (vbvb) als vereiste alvorens de rechter zich over de zaak kon buigen.
Deze voorfase laat zich vergelijken met de bezwaarschriftprocedure, al was het
vragen omeen vbvb meer een formaliteitdie moest worden vervuld dan een heuse

proceduren, met allerlei processuele eisen zoals de bezwaarschriftprocedure. Toch
lijken de twee in zoverre op elkaar dat de eerste beslissing van het bestuur pas

de metamorfose van bij de rechter aanvechtbaar besluit onderging, nadat een vbvb

was gevraagd tn afgegeven. Daarom wordt de met de vbvb gemoeide fase hier
behandeld al ontbeert hij enkele met name 'procedurele' eigenschappen, gelegd
naast de bezwaarschriftfase. Ik wil hier niet nodeloos uitweiden over alle ins and
outs van de vbvb, en de door mij opgelichte verschillen met de reguliere
bezwaarfase zoals neergelegd in hoofdstukken 6 en 7 Awb. Ik merk wel op dat
men kan stellen dat ze gemeenschappelijk hebben dat het echte procederen bij
de rechter eerst kan beginnen nadat de vbvb respectievelijk de beslissing op bezwaar

is afgegeven. Op de verschillen doorredenerend kan men beweren dat de fase van
de vbvb ergens het midden houdt tussen bezwaarfase (waarmee een werkelijk
'geschil' is ingezet) en de fase van het nemen van een primair besluit. In ieder

geval is de vraag of al wel van een geschil in de zin van artikel 6 EVRM sprake
is gedurende de tijd v66rdat het bestuur tot afgite van een vbvb overgaat. Een
opvatting is denkbaar waarin de vbvb-fase niet zozeer het equivalent c.q. een
uitgeklede variant is van de bezwaarfase. De vbvb-fase zou dan als een bestuurlijke
fase zijn te kwalificeren, die dicht aanschurkt tegen de aanvraagfase van een besluit
in primo, geregeerd door afdeling 4.1.3 Awb.15 Ikzelf voel het meest voor de
vergelijking met de bezwaarfase, onder respectering van de aangewezen punten
van verschil tussen beide 'procedures'. Als ik het arrest Schouten en Meldrum
goed lees, zie ik accentuering van het element dat de vbvb een bij wet verplichte
stap vormt, alvorens richting bestuursrechter te tijgen. De aanvraag van een vbvb
is ook pas aan de orde na een eerdere beslissing, waarin een naar het mij voorkomt

13      ABRS 14 september 1997, RAwb 1998, 23 m.a. Widdershoven.
14        Zieo.a. Rb Breda 26juli 1996,1B 1996/221 m.nt. A.W. Heringa. (Opgronden metnamegebaseerd

op het aan de overschrijding verbonden gevolg, hield de uitspraak geen stand in hoger beroep, zie
ABRS 14 september 1997, RAwb 1998,23); Rb Roermond 9 februari 1996, RAwb 1996,66 m.a.
Widdershoven.

15      E.A. Alkema lijkt gevoelig voor dem invalshoek, getuige zijn: 'Telt de 'voorfase' mee voor de
redelijke termijn?', NJB 1994, p. 601-604.
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wezenlijk onderscheid is gelegen in vergelijking met de aanvraag van een primair
besluit als bedoeld in art. 4:13 Awb.

Als gezegd, de Centrale Raad van Beroep beslistebij herhaling dat de bepaling
dat het recht dat iemand heeft op berechting binnen een redelijke termijn gddn
betrekking heeft op een aan de beroepsprocedure ingevolge de Beroepswet voor-
afgaande fase: 6 Onder meer in een uitspraak waarin de hoofdelijke aansprakelijk-
stelling van artikel 16a Coordinatiewet Sociale Verzekering aanleiding voor het
geschil vormde, bevestigde de Centrale Raad van Beroep zijn opvatting. Opnieuw
leidde de lange tijd die gemoeid was met de afgifte van een voor beroep vatbare
beslissing tot behandeling van het geschil voor de Centrale Raad. De Raad
overweegt:

'Daargelaten dat de klacht die eiseres geformuleerd heeft ten aanzien van de late
afgifte van een voorberoep vatbarebeslissingzietopdebestuurlijke voorprocedure
en niet op de rechtsgang voor een rechter als bedoeld in artikel 6 EVRM, heeft
de Raad eerder geoordeeld dat primair een toetsing aan het zorgvuldigheidsbeginsel
dient plaats te vinden. ,17

Onze hoogste sociale-verzekeringsrechtergrijpt het zorgvuldigheidsbeginsel aan
om de met vertraagde afgifte van een vbvb gemoeide bestuurlijke fase te toetsen.

Artikel 6 EVRM laat hij in bereik nog beperkt tot de - rechterlijke - beroepsproce-
dure.

Hoewel door een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur als toetsingskader
aan te wenden de rechtsbescherming geen ernstige aantasting ondervond, is wel
kritiek hierop geuit.18 De Centrale Raad liep immers uit de pas met het EHRM.
Het EHRM schaarde in het meergenoemde arrest Schouten en Meldrum de
bestuurlijke fase van de vbvb wet onder artikel 6 EVRM, ten aanzien van het
element van de redelijke termijn althans. Te wijzen valt toch op een uitspraak van
29 juni  1989 van de Centrale Raad van Beroep.19 In dit geschil verzond de be-
drijfsvereniging de voorberoep vatbarebeslissing eerst 19 maanden nadat het pri-
maire besluit was genomen. Hoewel de Raad niet van de verlangde doorbetaling
van de AAW/WAO-uitkering wil weten, sluiten zijn overwegingen ter zake toepas-
selijkheid van het redelijke-termijnvereiste niet uit:

'De Raad stelt voorop het laakbaar te achten indien een uitvoeringsorgaan (...)
nalatig blijft met de afgifte van een voor beroep vatbare beslissing, zeker in gevallen

16        Centrale Raad van Beroep 9 oktober 1990, AB 1991, 224; RSV 1991, 8. De Raad voegt daar ove-
rigens aan toe dat in voorkomende gevallen het talmen van een uitvoeringsorgaan weI tot gevolg
kan hebben dat een betrokkene belemmerd wordt in zijn toegang tot de rechter.

17       CRvB 7 juli 1993. AB-kort 1993, nr. 922. Zie ook al CRvB 3 oktober 1989, AB 1990, 470.
18      Zie o.m. A.M.L. Jansen, 'Moet de CRvB een beetje om?', NJB 1995, p. 796.
19       CRvB 29 juni 1989, RSV 1990, 58; AB 1990, 180 m.nt. WASD.
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waarin deze nalatigheid zich, zoals in casu, uitstrekt over een aanzienlijke periode
(...)'.

In 1994 zette de Centrale Raad de deur naar toepasselijkheid op de bestuurlijke
voorprocedure al verder open.20 Inmiddels is hij volledig overstag:

'Onder verwijzing naar het arrest van het EHRM van 9 december 1994 (Schouten
en Meldrum; JB 1995/49) is de Raad verder van oordeel dat, wat betreft de pro-
cedure bij het uitvoeringsorgaan, de op de redelijkheid te beoordelen termijn als
bedoeldin artikel 6 EVRM aanvangt op het moment waarop de voor beroep vatbare

beslissing is aangevraagd.
,21

De switch in de benadering van de Centrale Raad van Beroep is daarmee een feit
en ondertussen kan van een bestendige lijn in dejurisprudentie worden gesproken.

22

Een schrijnend voorbeeld: 'besluitvorming' van vier-en-half-jaar om een voor
beroep vatbare beslissing af te geven vindt geen genade in het licht van de redelijke
termijn.

23

5.2.2.2 Bestuurlijk optreden v66r fasen van bezwaar of administratief beroep

De analyse van de jurisprudentie van het EHRM heeft laten zien dat onder

bijzondere omstandigheden bestuurlijke fasen gelegen nog v66rdat de burger de
bezwaarfase ingaat, onder de hoede van de redelijke-termijnverplichting vallen. 24

Is binnen de Nederlandse bestuursrechtspleging een soortgelijke variant denk-
baar? Is ereen bestuurlijk stadiumaanwijsbaar dat op een tijdsbalk genoteerd 66rder

dan bezwaar ligt en waarop reeds het verbod van onredelijke vertraging rust? In
hoofdstuk 2 heb ik uiteengezet dat de Straatsburgse rechtspraak niet uitsluit dat
het redelijke-termijnvereiste zich mede uitstrekt tot en met non-contentieuze be-
stuurlijke voorfasen.25 Wel bleek bij het doorgronden van die jurisprudentie van
een aantal voorwaarden. Bovendien kwam naar voren dat het veelal nogal

20       CRvB 22 juni  1994, AB 1995, 63.
21         CRvB 4 mei 1995, RAwb 1995,90. Annotator Bok zoekt de directe aansluiting vooral bij de term

geschil in de zin van artikel 6 EVRM.
22      CRvB 10 mei 1995, RAwb 1996,7 m.a. A.J. Bok. Bok legt wederom de nadruk op het moment

dat er van een geschil sprake is.
23        CRvB 3 april 1997, RAwb 146, m.a. A.M.L. Jansen; AB 1997, 240 m.nt. HBr. Overde lange duur

van sommige bezwaarschriftprocedures: K.H. Sanders, De heroverweging getoetst(diss. Groningen),
Deventer: Kluwer 1999. Bestuursorganen falen op alleriei beleidsterreinen om beslistermijnen in
bezwaarfasen te halen.

24     EHRM 26 april 1994, Vallie tegen Frankrijk, Series A, vol. 289-A; EHRM 26 augustus 1994,
Karakaya tegen Frankrijk, Series  A.  vol.   289.   EHRM 8 februari 1996, Feldskov e.a. tegen
Denemarken, RJ&D 1996-1, p. 85 e.v., NJ 1997, 286 etc.

25         Zie ook E.A. Alkema, 'Jurisprudentie Europees verdrag voorde rechten van de mens. 1990-1995',
Bestuurswetenschappen 1995, p. 224-242, m.n. p. 231.
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bijzondere casus met speciale context betrof. Heel in het kort nog even: met HIV
besmette hemofiliepatienten stelden via de Minister van Volksgezondheid de staat
aansprakelijk.26 Terwijl zij erronduitberoerd aan toe waren en hun levensverwach-
ting kort was, nam de rechter alle tijd. Reeds de aanvraag aan het bestuur (de
Minister) voor financiele compensatie levert de dies a quo. Bestanddelen die ik
uit de arresten heb kunnen afleiden zijn: de beslissing van het bestuur was
noodzakelijk voor toegang tot de rechter; de verplichting tot de bestuurlijke
voorfase volgt uit het systeem van de wet; een eerdere handeling van of namens

de overheid heeft plaatsgehad; welke overheidshandeling de burger onwelgevallig
is en zijn positie aantast, zodat er wellicht nog niet formeel maar materieel wel
sprake van een geschil is. Mogelijk speelt ook een rol dat de overheidsinstantie
een (bindende) beslissing kan nemen, die het 'geschil' uit de wereld helpt. De
bijzondere context bestaat in de genoemde ernstige ziekte van appellerende burgers
en voorts wellicht in het Franse systeem van bestuurlijk schadevergoedingsrecht,
met zijn voorgeschreven ddcision prtalable.

27De uniforme openbare voorbereidingsprocedure
In het voorgaande zagen wij dat de bestuursrechter tegenwoordig aangeeft dat
de bezwaarschriftprocedure binnen redelijke termijn afgehandeld moet zijn. Met
artikel 7:lisde bezwaarschriftprocedure algemeen verplicht gesteld als voorportaal
van beroep op de rechter. De bepaling geeft echter tevens een, ook voor de praktijk,
belangrijke uitzondering op de hoofdregel. Wordt door bestuur of wetgever een
uniforme openbare voorbereidingsprocedure gekozen, dan komt de bezwaarschrift-
procedure te vervallen (artikel 7: 1, eerste lid, onderdeel d, Awb).

Toepassing van de nieuwe afdeling 3.4 vormt een alternatief voor de
bezwaarschrift- (of administratief beroeps)procedure, welke doorde garantie van
de redelijke termijn wordt bestreken. Het is bovendien een wettelijk geregelde en
vervangend verplichte procedure om in het vervolg in de procedure bij de rechter
te participeren. Stuk voor stuk redenen om te concluderen dat indien de uniforme

26       Alleen de zaak Cazenave de la Roche tegen Frankrijk kende niet de bijzondere HIV-achtergrond.
27         Tot 1 januari 2001 bestonden een openbare en een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure

naast elkaar (respectievelijk  afd.   3.4  en  3.5  Awb).   Dem  zijn  met  de Wet uniforme openbare
voorbereidingsprocedure Awb, Kamerstukken Il  1999-2000,21 023, samengevoegd, mede met
het oog op versnelling. De tot 1 januari 2001 geldende afdeling 3.4 (openbare voorbereidingsprocedu-
re) kan worden toegepast bij ontwerp-besluiten, waarover zienswijzen naar voren kunnen worden
gebracht Daarna wordt, bij onenigheid, de bezwaarschriftprocedure gevolgd. Nu het hier een
ontwerp-besluit betreft, waarbij het karakter van een geschil ontbreekt en waarbij de ingebrachte
zienswijzen niet in de plants treden van bezwaar, lijkt mij er het meest voor te zeggen deze
voorbereidingsprocedure niet in rekening te brengen bij het bepalen van de voorde redelijke termijn
relevante periode. De tot 1 januari 2001 bestaande afdeling 3.5 (uitgebreide openbare voorbereidings-
procedure) acht ik wel onder het bereik van de redelijke-termijnwaarborg te scharen. Hier dienen
bedenkingen te worden ingebracht, waarmee het karakter van een geschil is gegeven. Bovenal,
de toepassing van deze afdeling 3.5 doet de bezwaarschriftprocedure vervallen.
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openbare voorbereidingsprocedure wordt gevolgd in plaats van bezwaar, de
verplichting voor het bestuur binnen een redelijke termijn af te ronden, geldend
procesrecht is. Ik voeg daar nog aan toe dat bij het inbrengen van 'bezwaren' die
door de wetgever'zienswijzen' worden genoemd, era) reeds een ontwerp-besluit
van hetbestuurligten b) er in het inbrengen van die zienswijzen een geschilachtig
element verscholen ligt. Enig knelpuntje kan nog schuilen in de idee dat het een
minder contentieuze fase is dan de bezwaarschriftprocedure, maar dat acht ik niet
opwegen tegen de hiervoor opgesomde elementen. Dat de wetgever voor de term
met neutrale klank'zienswijzen' heeft gekozen (boven 'bedenkingen' bijvoorbeeld)
doet niet af aan het materieel bezwaar- c.q. bedenkingen-karakter. Na afweging
van argumenten pro en contra pleit ik er voor de nieuwe afdeling 3.4 Awb onder
de reikwijdte van het redelijke-termijnvereiste te brengen. 28

Resteert nog de vraag ofbelastende beschikkingen die geen 'criminal charge'
betreffen en ambtshalve worden genomen, toteen v66rde bezwaarfase gesitueerde
dies a quo aanleiding kunnen geven. Dat is onzeker. Bij beschikkingen met zeer
sterk het karakter van een geschil, zoals bestuursdwang en ongewenstverklaring,
acht ik dat verdedigbaar. Zij zijn 'geschilachtig', en evident is de overheidsbetrok-
kenheid via een handeling van het bestuursorgaan die de positie van de burger
raakt, zodat ik hier de dies a quo zou willen plaatsen, nog voordat de bezwaar-
schriftprocedure een aanvang neemt, en wel vanafhet moment datdebeschikking
de burger bekend wordt gemaakt. Een ondersteuning voor deze visie biedt de reeds
genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 7 juni 2000.29 Daarin
geeft de Centrale Raad een omschrijving die daarvoor opening biedt (kortweg:
er dient een kenbaar standpunt van het bestuursorgaan te zijn waarvan aannemelijk
is dat de burger het in rechte wil aanvechten) en attendeert hij zelf ook erop dat
het om een belastende beschikking gaat. In casu, zo voegt de Centrale Raad toe,
had het bevoegde orgaan nog geen enkel standpunt ingenomen. Dat biedt ruimte
naar mijn mening voor de stelling dat als er w61 een 'standpunt' lag, de dies a quo
gegeven zou zijn.

5.2.2.3    Vddr het besluit in primo

Een volgende kwestie is of fasen v66r hetbesluit in primo reeds onder de termijneis
van artikel 6 EVRM kunnen geraken, naast die speciale procedure van afdeling
3.4. Ingeval afdeling 3.4 wordttoegepast, ligter weliswaar geen echt besluit maar
toch ook weer niet niets: een ontwerp-besluit is reeds geconcipieerd. Nu ga ik de
fasen doorlichten, waarin ernog geen besluit ligt, zelfs geen ontwerp-besluit. Zijn

28          Zie ook H.J. Simon, 'Bestuursrecht en mensenrechten Top-down of bottom-up?',  NJB  1999,  p.
1187-1193, i.h.b. p. 1190.

29 RAwb 2000,  139 m.a. AML Jansen; JB 2000/229 m.nt. AWH.
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er in de Nederlandse rechtspraktijk aanknopingspunten voorhanden, die erop duiden
dat zelfs dergelijke bestuurlijke fasen door de uitdijende reikwijdte van het
voortvarendheidsgebod van artikel 6 EVRM worden bestreken? In het bijzonder
dient daarbij aan de met de aanvraag van een besluit gemoeide tijdsspanne te
worden gedacht. Naar aanleiding van de arresten Schouten en Meldrum is vooral

wezenlijk dat een beslissing in de bestuurlijke fase het visum is om het territorium
van de rechter te betreden. Oponthoud in het eerste stadium impliceert een
hinderpaal om het volgende stadium, bij de rechter, te bereiken. Verdedigd zou
kunnen worden datooktijdens de aanvraagfase van artike14:13 en volgende. Awb
op het bestuursorgaan de verplichting rust binnen redelijke termijn te beslissen.
En dan niet binnen de redelijke termijn waar artikel 4:13 Awb over rept, maar de
redelijke termijn waarover artikel 6 EVRM het heeft. 30 Het arrest Schouten en
Meldrum van het EHRM geeft wel een richting aan van uitdijende spanwijdte van
de redelijke-termijneis,31 maar rechtvaardigt naar mijn mening niet die
gevolgtrekking. In de zaak Schouten en Meldrum liep het spaak bij de afgifte van
een voor beroep vatbare beslissing. Dat tijdvak bevindt zich ergens nadat al een
beslissing in primo voorhanden is.32 Als een basis in de Straatsburgse rechtspraak

zou zijn te vinden voor een dergelijk buitengewoon ver voorwaarts uitrekken van

de spanwijdte van artikel 6 EVRM tot fasen v66r het primaire besluit, dan lijkt
me dat vooral de Vallde-c.s.-jurisprudentie te moeten zijn. Ik verwijs naar wat ik
zojuist hierboven (§ 5.2.2.2) daaromtrent betoogde.

Het is naar mijn mening gezien de Straatsburgse eisen al met al niet
waarschijnlijk dat al vanaf de reguliere aanvraag voor een primair besluit het
mechanisme van de redelijke-termijnbescherming in werking wordt gezet. De
aanvraagprocedure is weliswaar een wettelijk geregeld en soms verplicht traject
dat moet worden doorlopen alvorens de rechtertekunnen adieren. Van een geschil
in de zin van artike16 EVRM is echter nog geen sprake. En dat mag toch nog steeds

als primair uitgangspunt voor toepasselijkheid van artikel 6 EVRM worden
aangenomen.33 Hetbestuursorgaan is weliswaar eveneens bevoegd een bindende
beslissing op een aanvraag te nemen. Maar is een burger het daar mee oneens,
dan kan hij daarin berusten, welke berusting impliceert dat nog steeds geen geschil
ontstaat. Pas met het indienen van een bezwaarschrift (of het instellen van

30       In die richting, als gezegd, E.A. Alkema, 'Telt de 'voorfase' mee voor de redelijke termijn?', NJB
1994, p. 601-604.

31         En het is een belangrijke verdienste van Alkema dat zo nadrukkelijk onder de aandacht te hebben

gebracht , vide diens NJB-hoofdartikel, 1994, a.w,

32 Zie nader hoofdstuk 2.
33 EHRM, betrekkelijk willekeurig gekozen: 10juli 1984, Guincho tegen Portugal, Series A, vol. 81 ;

23 april 1987, Erkneren Hofauer tegen Oostenrijk, Series A, vol. 117; 21 februari 1997, Guillemin
tegen Frankrijk, RJ&D 1997-IV en 8 juni 2000, Oliveira Modestoe.a. tegen Portugal, par. 21. Het
moet   gaan   om een 'dispute'/'contestation'. In dezelfde zin rechtspraak van Nederlandse
bestuursrechter, zie hieronder, noot 37.
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administratief beroep) is daarvan sprake en begint de relevante termijn te lopen.
In mijn opvatting, sterk ondersteund door exegese van EHRM-arresten, kan als
hoofdregel worden geacht te gelden dat perioden tot het besluit in primo uit handen
blijven van de garantie van de redelijke termijn.

Zijn er aanvraagsituaties denkbaar waarbij al wel de aanvraag bij het
bestuursorgaan de dies a quo vormt? De grootste kansen liggen hiervoor bij de
aanvraag van een zelfstandig schadebesluit en verzoeken om bestuurscompensatie.

34

Uitspraken over het zelfstandig schadebesluit zijn volop voorradig, maar niet in
deze context van de redelijke termijn. Overeenstemmend met de Straatsburgse
zaken is: een eerdere overheidshandeling is vooraf gegaan; er is een meningsver-
schil over te vergoeden schade ligt; het verzoek is een noodzakelijke hobbel om
de zaak aan de rechter voor te leggen en het verzoek is ingegeven door het stelsel
van bestuursrechtelijke rechtsbescherming, al volgt het dan misschien enigszins
onrechtstreeks uit de wet. 35

Het is interessant wat een zoektocht door de rechtspraak aan praktijkvoorbeel-
den oplevert. Voorop staat voor wat betreft bestuursrechtelijke procedures die'civil
rights and obligations' vast kunnen stellen dat erenigerlei geschil moet zijn tussen

burger en bestuur.

'Om het tijdsverloop in verband met bestuurshandelen bij de redelijke termijn van
geschilbeslechting als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM te betrekken,
dient er sprake te zijn van een geschil, dat wil zeggen dat - tenminste - een standpunt
van, in casu, het bestuursorgaan kenbaar is, terzake waarvan mag worden
aangenomen, of duidelijk is gemaakt, dat de wederpartij het daarmee niet eens is
en zich daartegen in rechte wil verzetten. ,36

Ook rechtbanken onderkennen dat er in principe een geschil moet liggen, wil de
burger zich met succes beroepen op de waarborg van de redelijke termijn.
Gesproken wordt over'een concreet op het individuele geval toegesneden geschil'
dat 'bestaat tussen het bestuursorgaan  en de betrokkene'.  Of: het besluit  (tot
oplegging van een zogenaamde malus)levert de actie vanafwelke'de termijn gaat
lopen; eerst dan vanaf die datum is er een geschil (...)'.37 Het uitgangspunt komt
er derhalve op neer dat aangesloten wordt bij de basisnotie: er dient een (vorm
van) geschil aanwijsbaar te zijn.

34        Ook zo: R.J.G.M. Widdershoven, 'Tijdigheid in het bestuursprocesrecht', in: G.R. Rutgers & H.E.
Broring (red.), Rechtspraak op tijd, Den Haag: Boom 1999, p. 75-85, m.n. p. 77.

35 Vgl. hoofdstuk 2.
36      CRvB 7 juni 2000, NJB 2000, RAwb 2000, 139 m.a. A.M.L. Jansen; JB 2000/229 m.nt. AWH.
37          Respectievelijk Rb Amsterdam 19 december  1997, AB  1998,  101  en Rb Dordrecht 5 december

1997, AB 1998, 100 m.nt. HBr. Ook nog Rb 's-Hertogenbosch 27 februari 1998, JB 1998/120.
Vaak met verwijzing naar CRvB 29 april  1995, RSV 1995/255.
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Een tamelijk bijzondere situatie deed zich al wat langer geleden voor in een
tweetal uitspraken omtrent de intrekking van een vestigingsvergunning van een
vreemdeling. Appellant, vreemdeling in de zin van de Vreemdelingenwet, was
bij arrest van  18 mei  1981  door het Hof te Arnhem tot drie jaar gevangenisstraf

veroordeeld. Op  13 mei  1982 trok de Staatssecretaris van Justitie appellants ves-
tigingsvergunning in en verklaarde hij deze op grond van de Vreemdelingenwet
ongewenst. Betoogd werd dat de Staatssecretaris niet binnen redelijke tijd tot de
ongewenstverklaring en de intrekking was overgegaan. Tevergeefs.

'kan niet worden staande gehouden dat verweerder na het onherroepelijk worden
van het arrest van  18 mei 1981 onredelijk lang heeft gewacht alvorens zijn bij de
bestreden beslissing gehandhaafde beschikking van 13 mei 1982 te nemen. ,38

In dezelfde zin besliste de Afdeling in een uitspraak daterend uit 1991. Appellant
was veroordeeld wegens een misdrijf bij vonnis van 9 december 1987. Dat leidde
ertoe dat de Staatssecretaris van Justitie appellants vestigingsvergunning introk.
Die intrekking geschiedde eerst op 2 januari 1989. Opnieuw luidde de klacht dat
de Staatssecretaris na het strafrechtelijk vonnis onredelijk lang heeft gewacht met
het nemen van zijn beslissing tot intrekking. Daarmee betrof de klacht wederom
in wezen het onredelijk lang uitblijven van de primaire beslissing. De Raad van
State overwoog:

'lndien al moet worden aangenomen dat de bestreden beslissing ziet op burgerlijke
rechten en verplichtingen (...), dan nog kan naar het oordeel van de Afdeling niet
worden staande gehouden dat verweerder na het onherroepelijk worden van het
vonnis van 9 december 1987 onredelijk lang heeft gewacht alvorens zijn bij de
bestreden beslissing gehandhaafde beschikking van 2 januari  1989 te nemen. ,39

De overwegingen van de Afdeling komen er uiteindelijk op neer dat als artikel
6 EVRM al van toepassing is, geen onredelijke termijn is vergleden. Minstens
zo interessant is dat de Afdeling rechtspraak kennelijk niet bij voorbaat uitsluit
dat de aanspraak op een beslissing binnen een redelijke termijn op een fase vooraf-

gaand aan het nemen van de primaire beslissing betrekking kan hebben. Wat kan

de verklaring zijn voor deze mogelijk geboden opening? Het betreft een sanctie

als reactie op een eerdere gebeurtenis. En die gebeurtenis geeft hier de vervulling
van de voorwaarde van een voorafgaande handeling van overheidswege. Ook ademt
de relatie tussen partij en bestuursorgaan de sfeer van geschil.

38 Afdeling rechtspraak Raad van State 5 december 1985, AB 1986, 502 m.nt. RF.
39 Afdeling rechtspraak 18 april 1991, tB/S 1991, nr. 56 met aantekening W.L.J. Voogt. Voogt sug-

gereert dat de intrekking van de vergunning veeleer een criminal charge betreft dan civil rights
and obligations. Hoewel zo'n intrekkingssanctie weI trekken van een criminal charge vertoont,
twijfel ik aan de juistheid van Voogts opvatting.
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In een ander geval reikte de Staatssecretaris van Justitie een op 12 februari
1986 gedateerde beschikking tot ongewenstverklaring eerst op 22 september 1988
aan appellant uit. Appellant klaagde erover dat ten tijde van de uitreiking van de
primaire beslissing de redelijke termijn was verstreken. De Afdeling beziet of

'verweerder door de beslissing van 12 februari 1986 eerst tweeenhalfjaar later
uit te reiken aan appellant zodanig nadeel heeft toegebracht, dat de ongewenstver-
klaring niet had dienen te worden gehandhaafd zonderdat verweerder aan appellant
op enigerlei manier een vergoeding of tegemoetkoming had aangeboden.

,40

Met andere woorden, de Afdeling zoekt de oplossing in een variant van
bestuurscompensatie. Daarmee lijkt zij niet uit te sluiten dat artikel 6 EVRM op
de bestuurlijke fase van de primaire besluitvorming van toepassing is. Niet uit-
gesloten mag worden dat deze uitspraak op zichzelf staat41 en dat er geen al te

vergaande consequenties aan mogen worden verbonden. Een zoektocht naar uitspra-
ken die hierbij aansluiten, levert niet veel meer op dan de ontdekking dat de
Afdeling rechtspraak niet categorisch leek 2 uit te sluiten dat het nemen van het
primaire besluit de relevante periode kan doen aanvangen.43 Telkens manifesteren
zich de speciale omstandigheden als in de behandelde casus.

Enkele uitspraken van de Centrale Raad van Beroep geven voeding aan de
gedachte als zou de redelijke termijn van artike16 EVRM tevens zien op bestuurlij-
ke fasen van primaire besluitvorming.

Ofschoon artikel 6 EVRM niet wordt genoemd, is de volgende WAO-zaak
noemenswaardig. Dooreen auto-ongeluk raakt ambtenaarG. blijvend arbeidsonge-
schikt. Ontslag volgt, onder toekenning van een invaliditeitspensioen. In een brief
van 24 april 1986 verzoekt G. om toepassing van bepaalde regelingen uit het

Algemeen Rijksambtenarenreglement, omdat hetongeval in diensttijd zou hebben

plaatsgevonden. Bij besluit van  18 juli 1990 volgt het afwijzende besluit van de
Minister van Defensie. De Centrale Raad van Beroep ziet niet in waarom de

40      Gepubliceerd in NJCM-bulletin 1992, p. 766-775 met noot A.M.F. Donker en in tB/S 1991, nr.
110 met aantekening R.J.G.M. Widdershoven. Ook Widdershoven lijkt er hier van uit te gaan dat
het beginpunt van de redelijke termijn onder omstandigheden kan liggen in de bestuurlijke fase
blijkens zijn opmerking dat een burger nadeel kan ondervinden door schending van de redelijke-
termijneis in de bestuurlijke besluitvorming.

41 Een klacht met betrekking tot de termijn tussen de datum van het nemen en het uitreiken van een
besluit is bepaald niet de meest voorkomende redelijke-termijnklacht. Een tijdspanne van maar
liefst tweeenhalfjaar tussen nemen en uitreiken van het besluit is bovendien een vrij uitzondertijke
situatie.

42 'Leek', daarde Afdeling rechtspraak meestaI ofwelin het midden liet ofartike16 EVRM toepasselijk
wasofwelzichhethoofdnietbrakoverdetebeoordelenperiodeomdathetdoorappellantgevraagde
gevolg onmogelijk werd geacht. Zie bijvoorbeeld Afdeling rechtspraak Raad van State 22 oktober
1986, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1986,17, waarin de Afdeling overweegt: 'Al aangenomen
dat de onderhavige zaak mede betrekking heeft op de vaststelling van burgerlijke rechten en
verplichtingen (...)'.

43 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van 22 oktober 1990, AB-kort 1990, nr. 1133.
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Minister niet binnen redelijke termijn heeft gereageerd.44 Ik merk op dat ook hier
weer een eerdere handeling van het bestuursorgaan was gepasseerd. Bovendien
kwamen de partijen niet pas met het primaire besluit in een verhouding tot elkaar
te staan; een verhouding daarenboven waarin niet alles pais en vree was.

5.2.2.4 Resumt

Ter afronding het volgende samenvattende overzicht van dies a quo in
bestuursrechtelijke geschillen, waarbij burgerlijke rechten en verplichtingen worden

bepaald. Is een zaak onder de rechter, dan is de eis van de redelijke termijn in
werking getreden. Bestuurlijke voorprocedures zoals bezwaar dienen ook zonder

onredelijk talmen van overheidswege te worden afgewikkeld. Hybride voorprocedu-
res als de nieuwe afdeling 3.4-procedure en de ouderwetse vbvb vallen ook onder

de expansie van de termijnwaarborg van het EVRM. Voor zover het afdeling 3.4
Awb betreft baseer ik dat louter op argumenten, nog niet op rechtspraak. Of ook
eerdere bestuurlijke fasen vallen onder de bestuurlijke plicht ingevolge artikel
6 EVRM tempo te betrachten, is dubieus. Als globaal uitgangspunt kan de vraag
ontkennend worden beantwoord. Zo oordeelt de CRvB regelmatig dat niet de
indiening van de aanvraag maar pas het bezwaarschrift de dies a quo geeft.

45

Bijzondere omstandigheden kunnen sommige prille bestuurlijke fasen al onder

de paraplu van de redelijke-termijneis brengen, waarbij vooral aan voorafgegane
handelingen van overheidszijde en een 'geschil-achtige' aard van de betrekking
tussen burger en bestuur kan worden gedacht. 46

5.2.3 'Criminal charge'

5.2.3.1 Pre-rechterlijke fasen?

Handhaving door middel van bestuurlijke boeten en eventueel andere sancties is
sterk in opmars. Bij dergelijke punitieve besluiten is het uitgangspunt dat de dies
a quo wordtbepaald aan de hand van de 'charge'.47 Bezwaar- en beroepschriftpro-

44      CRvB 30 december 1993, TAR 1994,52.
45      CRvB 6 april 1996, RAwb 1996, 98 m.a. A.M.L. Jansen onder nr. 121.
46          In overeenstemming hiermee bijvoorbeeld Rb Dordrecht 5 december  1997, AB  1998,100  m.nt.

HBr: een geschil, in ieder geval enigerlei overheidshandeling moet voorliggen.
47         Aldus ook R.J.G.M. Widdershoven & A.J. Bok, 'Snelheid van rechtspraak', in: J. Baerte.a. (red.),

Snetheid en kwaliteit van rechtspraak in Beigit en Nederland, Utrecht: Instituut voor Staats- en
Bestuursrecht 1998, p. 57-78, i.h.b p. 59; A.P. Klap & R.J.G.M. Widdershoven, 'Snelheid van
rechtspraak als mensenrecht', in: P.M. Langbroek, K. Lahuis & J.B.J.M. ten Berge (red.), Kwaliteit
van rechtspraak op de weegschaal, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 191-200, m.n. p. 193;
R.J.G.M. Widdershoven, 'Tijdigheidinhetbestuursprocesrecht', in: G.R. Rutgers &H.E. Brering
(red.). Rechtspraak op tijd,Den Haag: Boom 1999, p. 75-85, i.h.b. p. 77; M.W.C. Feteris, Fiscale
administratievesanctiesen hetrechtop eenbehoortijkproces (diss. UvA), Deventer: Kluwer 1993,
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cedures vallen onder de invloedssfeer van het gebod van de redelijke termijn.
Immers, bezwaar wordt eerst gemaakt na en tegen een oplegging van een boete
of andersoortige 'criminal charge'.48

De belastingrechter laat er geen twij fel over bestaan dat de redelijke-termijneis
van artikel 6 EVRM ook op de bezwaarfase betrekking heeft.

'Bij de beoordeling of het tijdsverloop sedert de oplegging van de verhoging nog
als een redelijke termijn is aan te merken, dient het Hof niet alleen te letten op de
verschillende sedertdien doorlopen fasen van de procesgang afzonderlijk - de
bezwaarfase daaronder begrepen (curs. AMLJ) - maar ook op die procesgang in
haar geheel (...)'.49

In een uitspraak van 19 februari 1996 sluit de CRvB met zoveel woorden aan bij
deze vaste rechtspraak van de fiscalerechter.50 Hij merkt wel op dat de wijze waar-

op het bestuursorgaan de zaak heeftbehandeld mede bepalend is voor het antwoord
op de vraag of de redelijke termijn is overschreden.

Soms kan een pre-rechterlijke fase bestaan in een rechtsgang bij de
tuchtrechter. Met name het CBb treedt nogal eens op als onafhankelijke rechter
na een tuchtrechtelijke procedure. De periode voordat het CBb is geadieerd wordt
bestreken door het beginsel van de redelijke termijn. 51

Bestuurlijke voorprocedures als bezwaar (en administratief beroep) worden
pas ingeluid nadater al een sanctionerend besluit aan de burger is bekendgemaakt.
Op het moment dat de burger bezwaar maakt tegen dat besluit, is al van een 'charge'
sprake, indien de sanctie als punitiefen afschrikwekkend is te kwalificeren. Open
staat nog de vraag wanneer dan verder voorwaarts in de procedure van sanctie-

oplegging artikel 6 EVRM richtinggevend wordt. Sluit de bestuursrechtspraak
aan bij de strafrechter?

5.2.3.2    Fasen voor de bestuurlijke voorprocedure

In een uitspraak waarin deCentraleRaad van Beroep als ambtenarenrechteroptrad,
was de redelijke termijn aan de orde bij de toepassing van een tuchtrechtelijke
procedure na een strafrechtelijke.52 Een tuchtrechtelijke procedure tegen een

hulpofficier van justitie werd lang uitgesteld. Gewacht werd door het bestuursor-

p. 297-304.
48          Idem R.J.G.M. Widdershoven & A.J. Bok, 'Snelheid van rechtspraak', in: J. Baerte.a. (red.), Snemeid

en kwaliteit van rechtspraakin Belgit en Nederland, Utrecht: Instituut voor Staats- en Bestuursrecht
1998, p. 57-78, i.h.b. p. 59-60.

49        HR 26 oktober 1988, Nl 1989, 243; BNB 1989/16. Zie ook HR 30 september 1992, NJ 1994,495
m.nt. EAA en 20 november 1991, BNB 1992/28.

50      CRvB 19 februari 1996, RAwb 1996,70 m.a Widdershoven.
51      CBb 28 maart 1995, AB 1995, 513 m.nt. Viering.
52      Centrale Raad van Beroep 14 maart 1989, TAR 1989, 102 m.nt. HH. AB 1990,453.
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gaan in kwestie (de burgemeester van de gemeente Den Haag) op de afloop van
de ook aanhangige strafrechtelijke procedure tegen betrokkene. Zoals indertijd
nog als welhaast te doen gebruikelijk - we schrijven  1989, de zuinige jaren voor
wat betreft de toepassing van artikel 6 EVRM - wijst de Centrale Raad eerst op
de terughoudendheid die moet worden betracht bij de vraag naar de toepasselijkheid
van artikel 6 EVRM (en artikel 14, derde lid, IVBPR). Het is in ieder geval wel:

'een algemeen rechtsbeginsel dat voorkomen dient te worden dat een persoon langer
dan redelijk is onder de dreiging van een strafoplegging zou moeten leven (..)'

Dat is een evidente aansluiting bij de ratio van de redelijke-termijneis uit het
strafrecht. In de strafrechtelijke formule van de dies a quo neemt de periode een
aanvang ver voordat een rechter zich met de zaak bemoeit en niet zelden ook
voordat de betrokkene officieel de dagvaarding53 ontvangt. Misschien is daarin
een verklaring gelegen dat de Centrale Raad van Beroep de mogelijkheid open
laat dat de redelijke termijn op de bestuurlijke fase ziet. In casu zelfs op een fase
die ligt nog v66rdat het primaire besluit genomen is. De Centrale Raad toetst

namelijk de periode die is verstreken alvorens het besluit inhoudendeeen discipli-
naire straf, werd genomen. Dat is onder meer af te leiden uit de volgende passage:

'Dit algemeen rechtsbeginsel, dat ook ten grondslag ligt aan de art. 6 EVRM en
14 lid 31VBP is (...) mutatis mutandis evenzeer van toepassing in een geval als
het onderhavige waarbij een overheidsorgaan de bevoegdheid heeft om naar
aanleiding van verwijtbare gedragingen van een ambtenaar soms zeer vergaande
maatregelen te nemen.'

5.2.3.3 Een algemene formule voor de dies a quo?

Het jiscale recht als voorbeeld?
De enkelvoudige, normale belastingheffing wordt geacht noch langs de pijler van
'civil rights and obligations' noch langs de pijler van de 'criminal charge' onder
artikel 6 EVRM te vallen.54 Vanaf 1985 wordt aangenomen dat het opleggen van
een fiscale boete als een 'criminal charge' is te kwalificeren. De Hoge Raad
overweegt in het 'Zwartrijder-arrest' dat

53          Men zou de procedure waarbij het OM overweegt te dagvaarden kunnen vergelijken met bestuurlijke
faseWvoorprocedures.

54 Vaste rechtspraak van zowel de Nederlandserechterlijke instanties (zie bijv. het arrest van de Hoge
Raad van 26 oktober 1988, N./ 1989,243) als de ECRM. Zie voorhet standpunt van de Europese
Commissie P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, Theory and practice of the  European convention on
human rights, The Hague: Kluwer Law International 1998, p. 336 en noot 489.
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'Verhogingen die worden opgelegd op de voet van art. 18, lid 1 en art. 21, lid 1
eerste volzin Algemene Wet inzake rijksbelastingen of, zoals de onderwerpelijke
verhoging, op de voet van art. 16 lid 1 onder a Wet op de motorrijtuigenbelasting
1966 (...) moeten worden aangemerkt als het instellen van een strafvervolging in
de zin van art 6 lid 1 Verdrag'.55

De opvatting dat een fiscale boete als een 'criminal charge' is aan te merken heeft
ook in Straatsburg bevestiging gekregen.

56

Als standaardarrest met betrekking tot de dies a quo gold enige tijd het arrest
van de Hoge Raad van 26 oktober 1988.57 De Hoge Raad besliste dat een nahef-
fingsaanslag op grond  van  de Wet  op de motorrijtuigenbelasting  1966 als een
'criminal charge' dient te worden aangemerkt en dat het opleggen van de admini-
stratieve boete het moment aangeeft waarop de termijn begint te lopen.58 Regelmatig
koos de Hoge Raad voorhet opleggen van de fiscale boete als beslissend tijdstip. 59

Het opleggen van de verhogingsaanslag komt overeen met 'the official
notification' van het Europese Hof.60 In de literatuur werd bij herhaling op de di-
vergentie met Straatsburgsejurisprudentie gewezen: hetbeginpunt zou eerderkun-
nen liggen dan op het tijdstip van het opleggen van de aanslag.61 Die gedachte
werd metnamegebaseerd op dejurisprudentie van het EHRM en van denationale

55       HR 19 juni 1985, NJ 1986, 104 m.nt. EAA, BNB 1986/29 m.nt. J.P. Scheltens, AA 1986, p. 623,
FED 1985, 644 m.nt. Ch.J. Langereis, C.P.M. Cleiren en G. Oosterhof, NJCM-bulletin 1986, p
62-73, P.J. Wattel,NJCM-bulletin 1986, p 222-236. Sedertdien vasterechtspraak. Die 'omstandighe-
den' behelzen trouwens niets meer dan toepasselijkheid van de Oztiirk-criteria: het betreft een
algemeen verbindend voorschrift, met een preventief en bestraffend karakter en het is aan het
nationale strafrechtelijke systeem onttrokken op doelmatigheidsoverwegingen en niet vanwege
een oordeel omtrent de strafwaardigheid van het vergrijp.

56         EHRM 24 februari 1994, Bendenoun tegen Frankrijk, Series A, vol. 284, NJ 1994, 496 m.nt. EAA,
A.J.C. de Moor-van Vugt, 'Hoge bestuurlijke boetes niet in strijd met artikel 6 EVRM: in: in: L.J.A.
Damen e.a. (red.), Rechtspraak bestuursrecht  1994-1995.  De  annotaties. 's-Gravenhage. VUGA
1995, p. 11-26.

57      NJ 1989, 243 m.nt. C, AB 1989, 20 m.nt. F.H. van der Burg, BNB 1989/16 m.nt. J.P. Scheltens.
58 Niet uitgesloten is dat een verklaring voor de door de Hoge Raad gekozen dies a quo is dat slechts

over de trage afdoening vanafdat opleggen werd geklaagd of dat Hoge Raad weI naareerdere fasen
had gekeken doch daar geen strijd met deredelijke-termijnplicht van artikel 6 EVRM constateerde

59 Zieonder meer HR 23 mei  1990, BNB 1990/240, HR 6juni 1990, FED 1990, 531  m.nt. J.A. Smit,
HR 24januari 1990, BNB 1990/287 m.nt. H.J. Hofstra; HR 20 november 1991, BNB 1992/28(ook:
VN 1992, p. 803, pt. 5 m.nt.); HR 2 september 1992, VN 1992, p. 2774, pt. 7, m.nt. ; HR 21 oktober
1992, VN 1992, p. 3403, pt. 8, m.nt. Zie ook Hoge Raad 30 september 1992, NJ 1994,495 m.nt.
EAA.

60 Het opleggen van de verhogingsaanslag komt eveneens overeen met de 'formele inbeschul-
digingstelling'  uit de jurisprudentie van de nationale strafrechter.

61 G.J.M. Corstens & P.M. Frielink. 'De Hoge Raadende fiscale boete: tweemaal in de pas, een maal
uitdepas',WFR 1989, nr. 5857, p. 216-224; P.J. Wattel, 'Fiscale boeteen artike16 ECRM', NJCM-
bulletin 1986, p. 222-236; R.F.W. van Brederode, 'De rechten van de mens in het belastingrecht',
WFR 1987, p. 749-760. Vgl. nog D. Juch in diens annotatie onder BNB 1991/239 en J.A. Smit,
aantekeningen in FED 1989, 71 ; 1990, 531 ; 1991, 938; 1992, 1. Vgl. ook C.J. Kleijs-Wijnnobel,
'Bestuurs-  en strafsancties;  een  lat-relatie',  in:  C.P.J.  Goorden e.a. (red.), Kroniek van het
bestuursrecht 1987-1992, Zwolle 1993, p. 37-54, m.n p. 50.
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strafrechter.62 Beide rechterlijke instanties gaven uitdrukkelijk aan dat het beginpunt
van een 'criminal charge' en bijgevolg van de onderwerpelijke periode al gelegen
kan zijn in 'other measures which carry the implication of such an allegation'
respectievelijk in een vanwege de staat jegens de betrokkene verrichte handeling
waaraan deze de verwachting heeft ontleend en in redelijkheid heeft kunnen
ontlenen dat het openbaar ministerie een strafvervolging tegen hem zal instellen.

Kennisgeving aan de betrokken overtreder van het voornemen tot sanctietoepassing
zou dan bijvoorbeeld de aanvang kunnen vormen. De 'charge' kan meteen eerdere
daad van staatswege worden ingezet dan het opleggen van de boete. De belas-
tingkamer van de Hoge Raad heeftzijnjurisprudentie inmiddels dan ook bijgesteld.

'Vooropgesteld moet worden dat bij de beoordeling of de behandeling der zaak
al dan niet binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, lid 1, EVRM heeft

plaatsgevonden, als aanvang van het in aanmerking te nemen tijdsverloop dient
te gelden het tijdstip waarop vanwege de belastingadministratiejegens de belasting-

plichtige een handeling is verricht, waaraan deze in redelijkheid de verwachting
heeft kunnen ontlenen dat de inspecteur een verhoging zal opleggen (...)'.63

Hiermee sluitde belastingkamer van deHogeRaadnauwer aan bij de formuleringen
die het EHRM64 en de strafrechtergebruiken. Kort samengevat: een verschuiving -

vroeger in de tijd - van het opleggen zelf naar (de gerechtvaardigde verwachting

dat de fiscus een boete) zal opleggen.
De geciteerde passage uit het arrest van 23 juni 1993 brengt overigens niet

met zich dat hettijdstip van de oplegging van de verhoging voorde redelijketermijn
van geen belang meeris. Het beginpunt kan weliswaar eerder zijn gesitueerd, maar
dat hoeft niet zo te zijn. Veelal zal de oplegging van de verhoging de dies a quo

aanduiden. Op de tweede plaats zijn naastde totale procedure ook de afzonderlijke
fasen daarbinnen aan het vereiste van de redelijke termijn onderworpen. De
oplegging van de verhoging kan de aanvang van zo'n deeltermijn markeren. 65

Daarmee samenhangend dient ook te worden gewezen op de mogelijkheid dat

62     Nu zou men kunnen tegenwerpen dat de belastingkamers van de Hoge Raad en van de hoven
inderdaad in de pas dienen te lopen met het E(C)HRM maar dat die noodzaak minder aanwezig
is ten opzichte van de strafrechter Formeel gezien moge dat juist zijn, een afstemming en zoveel
mogelijkeenovereenstemmingtussendeverschillendenationalerechters, zekeralshetomdehoogste
rechterlijke instanties gaat en al helemaal als het om slechts verschillende kamers van de Hoge
Raad gaat oordelend over gelijksoortige problematiek, is vanuit het oogpunt van rechtseenheid
weI zeer wenselijk, dunkt me.

63      Hoge Raad 23 juni 1993, BNB 1993/271 m.nt. Wattel, Fiscaal Weekblad FED 1993, 567 m.nt.
Feteris.

64 Een aardige illustratie is het arrest Ozturk, in welk arrest het EHRM aangaf dat de 'charge' in de

procedure op zijn laatst plaatshad op het moment waarop de beslissing inhoudende een boete aan
Ozturk werd medegedeeld.

65      Terzijde: daar het beginpunt v66r het moment van oplegging van de verhoging kan liggen, kan
de verhoging ook het eindpunt van een deeltermijn markeren.
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slechts de onredelijke duur van deeltermijnen vannihet opleggen van de verhoging
in geding is. 66

In concreto
Nu we voor bepaling van de dies a quo een algemene formulering hebben waarmee
de belastingrechter werkt, is de vraag hoe dat concreet uitpakt. Aan welke
handelingen moeten we zoal denken? In zijn arrest van 23juni 1993 geeft de Hoge
Raad zelf al een voorbeeld:

'Als een zodanige handeling zal in ieder geval moeten worden aangemerkt een
door de inspecteur overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen gedane mededeling van de omstandigheden die naar
zijn oordeel het opleggen van een navorderingsaanslag, met daarin begrepen een

verhoging, rechtvaardigen.'

Kunnen ook daden van opsporing in het fiscale recht al onder het verbod op
onredelijk traag handelen worden gefnstalleerd? Uit meergenoemd arrest van 23
juni  1993 is af te leiden dat niet elk verhoor per definitie de te beoordelen periode
inluidt.67 Ook daarmee loopt de belastingkamer grotendeels in de pas met de
strafkamer van de Hoge Raad.68 De belastingkamer van de Hoge Raad heeft enkele
malen geoordeeld dat een door de FIOD ingesteld strafrechtelijk onderzoek nog
geen handeling vanwege de belastingadministratie impliceertjegens belanghebben-
de, waaraan deze in redelijkheid de verwachting kon ontlenen dat de inspecteur
hem een verhoging zou opleggen. Dientengevolge is met een verhoor door
bijvoorbeeld FIOD-ambtenaren nog niet de aanvang gegeven. Een andere conclusie
ligt in de rede indien tijdens het verhoor door de FIOD wordt gezinspeeld op het
opleggen van een boete.69 Het recht op afhandeling binnen redelijke termijn kan

66          Bijvoorbeeld  HR  10 februari 1993, Vakstudienieuws 1993,822, pt. 3, m.nt.
67        De Hoge Raad overweegt dat 'de enkele omstandigheid dat de belastingplichtige wordt verhoord

door FIOD-ambtenaren niet kan worden aangemerkt :tls een handeling in vorenbedoelde zin', HR
23 juni 1993, FED 1993, 567 m.nt. Feteris, BNB 1993/271 m.nt. Wattel. Zie hoofdstuk 4.

68          Er zijn bijkomende omstandigheden nodig om een verhoor als beginpunt aan te merken. Te denken
valt aan een bekentenis (ofeen ander gegeven waaruit blijkt dat ergrond bestondom de betrokkene
als verdachte aan te merken), aan de ernst van het feit (welke ernst bij de betrokkene bij het verhoor
duidelijk moet zijn geworden), aan de mededeling dat een proces-verbaal zal worden opgemaakt,
aan het feit dat de betrokkene een soortgelijk feit eerder heeft gepleegd en daarvoor vervolgd is
Zie (strafkamer) HR 10 september 1985, Nl 1986, 494; HR 17 februari 1987, NJ 1987,951 ; HR
21 mei 1991, NJ 1992,136 m.nt. Corstens; HR 1 december 1992, NJ 1993,319. Vgl. ook M.W.C.
Feteris, Fiscale administratieve sancties en het recht op een behoortijkproces (diss.Uv A),Deventer:
Kluwer  1993,  p.  300. Bij de betrokkene moet een vermoeden (kunnen) bestaan dat er een gerede
kans is dat ereen sanctie aan zit te komen. Vgl. o.a. HR 22 maart 1988, NJ 1988, 861. Er is dus
enige plaats voorde waarderingen perceptie van de betrokkene ingeruimd. Een opsporingsambtenaar
kanderhalvealsoms het beginpunt veroorzaken, mits diens activiteit redelijkerwijs bij de betrokken
burger bedoelde verwachting genereert.

69       Bijvoorbeeld HR 23 juni 1993, BNB 1993/271 en HR 13 december 1995, BNB 1996/144 m.nt.
CH.J. Langereis
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ook aanvangen op het tijdstip dat een gerechtelijk vooronderzoek start indien het

openbaar ministerie dat in nauwe samenwerking met de belastingadministratie
doet.70

Feteris schenkt de nodige aandacht aan de fasen die voorafgaan aan de opleg-
ging van de sanctie. Hij laat welbeschouwd meteen de criteria uit het nationale
strafrecht en van het EHRM op feitencomplexen uit het fiscaal recht los. Hij trekt

de vergelijking met het vooronderzoek in strafzaken. Ook in het belastingrecht
heeft onderzoek plaats naar de achterliggende feiten en kunnen 'mededelingen
aan de betrokkene worden gedaan waaruit blijkt dat (vermoedelijk) een sanctie
zal worden opgelegd'.71 Daarmee wordt de bescherming tegen stagnerende

'vervolging' in werking gezet.
In de fiscale sfeer vormt een aan de belastingplichtige toegezonden rapport

door decontrolerend ambtenaar reeds het startpunt, als dezede belastinginspecteur
voorstelt te beboeten, ervan uitgaande dat de inspecteur dat voorstel pleegt op te
volgen.72 Uit een mededeling van een overheidsambtenaar moet een vermoeden
van boete-oplegging voortvloeien.73

Aansluiting bewerkstelligen
De fiscale rechter sluit aan bij de strafrechter. Voor het overige geeft de bestuurs-
rechter bij punitieve sancties die een 'criminal charge' betreffen, doorgaans niet
precies aan vanaf welke actie de bescherming van de termijnwaarborg is in te

roepen, in tegenstelling tot het EHRM. Zodrain andere delen van ons bestuursrecht
dan het fiscale via als 'criminal charge' aan te merken besluiten wordt gehandhaafd,
dient eenzelfde aansluiting te worden bewerkstelligd. Het zou omwille van de dui-

delijkheid en rechtszekerheid een goede zaak zijn indien elke bestuursrechter een
zo gelijkluidend mogelijke algemene omschrijving geeft van de dies a quo.

74

70          HR 6 mei  1998, BNB 1998/275 m nt. Feteris. Overigens betekent dit niet dat in de spiegelbeeldige
situatie van een boete-oplegging door de belastinginspecteur, meteen ook de 'charge' en dus dies
a quo is gegeven voor een (latere) strafrechtelijke  vervolging.  EHRM  22  mei 1998, Hozee tegen
Nederland, RJ&D 1998-III, JB 1998/160 m.nt. AWH.

71          M.W.C.Fetens, Fiscate administratieve sancties enhet recht op een behoortijkproces (diss.Uy A).
Deventer: Kluwer 1993, p. 297.

-12        M.W.C.Petm, Fiscaleadministratieve sancties enhet recht opeenbehoorlijkproces (diss.UvA),
Deventer: Kluwer 1993, p. 302.Vgl. ook J. Wortel, Vervolgen in belastingzaken (diss. Nijmegen),
Deventer: Kluwer 1991, p. 192.

73          Net als het in het strafrecht niet per se meer het openbaar ministerie moet zijn dat het voornemen
vertoont te gaan vervolgen.  Vgl. HR 23 juni  1993, FED  1993, 567, BNB 1993/271 m.nt. Wattel.

74      Aan mijn wens van een rechtszekerheid en eenduidigheid bevorderende algemene formulering,
komt het Voorontwerp voor de vierde tranche al behoorlijk tegemoet. Al is het met het oog op het
nemo teneturbeginsel, in artikel 5.0.11 is een formulering gegeven vanaf wanneer het zwijgrecht
geldt. Degene die aan een handeling van een bestuursorgaan redelijkerwijs de gevolgtrekking kan
verbinden dat hem een punitieve sanctie zal worden opgelegd, is niet langer verplicht inlichtingen
te verstrekken omtrent de overtreding. Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht,
Vooronme,p Algemene wet bestuursrecht. Werde tranche, Sdu Den Haag 1999. Hoewel ik in de
toelichting op artikel 5.0.11 daar niets over terug vind, lijkt de bepaling enigszins afgekeken van
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5.2.3.4     Naar een algemene omschrijving

De door het EHRM gegeven algemene omschrijving van de dies aquo bij 'criminal
charges' kan mijns inziens uitstekend op nationaal niveau van bestuursrecht dienst
doen. Feteris komt met een met Straatsburgse aanwijzingen corresponderende
definitie van het begin van een 'charge'.75 Zijn omschrijving luidt: de werking
van het gebod binnen redelijke tijd te acteren treedt in vanaf het moment waarop
een overheidsfunctionaris aan de overtreder laat weten dat deze een overtreding
heeft begaan, waarvoor een bestuurlijke sanctie kan worden toegepast. Op grond
van deze mededeling kan de overtreder redelijkerwijze verwachten dat de sanctie
zal worden opgelegd. Maar ook andere handelingenjegens hemdan 'laten weten'
zijn denkbaar.76 Klap en Widdershoven omschrijven de dies a quo als volgt: niet
louter een officiele kennisgeving aan de betrokkene van het gegeven dat hij een
beboetbaar feit heeft begaan, maar ook een andere handeling door de overheid
jegens hem waaraan hij in redelijkheid de verwachting heeft kunnen ontlenen dat
een boete zal worden opgelegd, doet de termijn aanvangen.77 Zij kiezen daarmee

voor aansluiting bij de formule van het EHRM. Ik, voel als aangegeven, ook het
meest vooreen dergelijke vertaling van de Straatsburgse dies aquo bij bestuurlijke
'criminal charges'. Bij de aanwakkerende handelingen kan worden gedacht aan
mededelingen, maar ook bijvoorbeeld het opvragen van bepaalde documenten sluit
nietuit datde termijnbescherming wordtopgewekt. In iedergevallevert hetmoment
waarop de betrokkene van het bestuursorgaan verneemt dat hem een sanctie is
opgelegd, de dies a quo op.

5.2.4 Balans a quo

Na het voorgaande is het tijd de balans op te maken omtrent de dies a quo in het
bestuursrecht. Op de bestuurlijke voorprocedure (doorgaans: debezwaarschriftpro-
cedure) staat evenzeer het verbod van onredelijke inertie. Dat geldt zowel voor
'criminal charges' als voor de vaststellingen van 'civil rights and obligations.'
Voor die laatste categorie geschillen kan dat worden geacht als de hoofdregel te
gelden; van bezwaar af aan komt oponthoud in het vizier van het EVRM. Daarin
verschilt het bestuursrecht van hetcommune burgerlijke recht, waarin de hoofdregel

artikel 14b Algemene bijstandswet, dat iets vergelijkbaars bepaalt indien burgerrneester en
wethouders een boete willen opleggen.

15           M.W.C.Peteris,Fiscaleadministratievesancties enhetrecht opeenbehoortijkproces (diss.UvA),
Deventer: Kluwer  1993, p.  299.

16          \Igl. M.W.C.Feteris. Fiscateadministratieve sancties enhetrecht opeenbehoortijkproces (diss.
UvA), Deventer: Kluwer 1993, p. 299.

77          A.P.  Klap  & R.J.G.M. Widdershoven. 'Snelheid van rechtspmak als mensenrecht',  in:   P.M.
Langbroek, K. Lahuis & J.B.J.M. ten Berge (red.), Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 191-200, i.h.b. p. 193.
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is dat de rechterlijke procedure binnen redelijke tijd moet worden afgerond, en
pre-rechterlijke fasen slechts bij hoge uitzondering onder de werking van de
redelijke-termijneis vallen.

De nieuwe voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb (oud:  3.5) die
in de plaats kan komen van bezwaar, dient naar mijn overtuiging ook onder de
vigeur van de termijnwaarborg van artikel 6 EVRM te worden geschaard.

De vbvb, oudgediende in het sociaal-zekerheidsrecht, valt binnen het bereik
van het verbod van onredelijk bestuurlijk talmen.

Gaat het omeen 'charge' dan is de hoofdregel dat het bezwaarschrift de dies
a quo geeft, niet goed houdbaar. Dikwijls zal een eerdere handeling van

overheidswege als beginpunt hebben te gelden. Ontstaatdooreen overheidshande-
ling bij de betrokkene het gerechtvaardigde vermoeden dat een sanctie nakende
is, dan heeft hij aanspraak op afhandeling binnen redelijke termijn.

5.3 Dies ad quem

5.3.1 De hoofdlijnen

Zoals bleek bij de behandeling van de rechtspraak van de Europese Commissie
en het Europese Hof en de Nederlandse civiele rechter en strafrechter, is het bepalen
van het eindpunt van de redelijke termijn iets eenvoudiger dan het aanduiden van
het beginpunt. De respectievelijke ratio's nog even terughalend: door middel van
een rechterlijke uitspraak een einde maken aan de onzekerheid omtrent iemands
civielrechtelijke rechtspositie of een einde maken aan de psychische druk en de
onzekerheid wegens een 'strafrechtelijke' verdenking. Ook in het bestuursrecht
zal het eindpunt pas daarkunnen liggen waar de rechtereen onherroepelijk oordeel
heeftgegeven, de mogelijkheid van hogerberoep inbegrepen.78 In dejurisprudentie
zijn weinig overwegingen te vinden waarin wordt ingegaan op wat nu als eindpunt
dient te worden aangemerkt. Dat de aanvang van de procedure voor de rechter
zelf het einde nog niet inluidt, mag geen twijfel lijden. Totdat een uitspraak is
gedaan, verkeert de burger immers nog in onzekerheid. Ook zal pas na het
verstrijken van de termijn voor het instellen van (hoger) beroep de relevante periode

78      Vgl. A.P. Klap & R.J.G.M. Widdershoven, 'Snelheid van rechtspraak als mensenrecht', in: P.M.
Langbroek, K. Lahuis & J.B.J.M. ten Berge (red.), Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 191-200, m.n. p. 193; R.J.G M. Widdershoven& A.J. Bok,
'Snelheid vanrechtspraak', in: J. Baerte.a. (red.), Snetheid en kwaliteit van rechtspraakin Belgie
en Nederland, Utrecht: Instituut voor Staats- en Bestuursrecht 1998, p. 57-78, m.n. p. 61.
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aflopen.79 Ik zou willen verdedigen dat voor de termijn van instellen van bezwaar
en administratief beroep hetzelfde geldt.

5.3.2 in concreto

Doorgaans geldt als dies ad quem het moment waarop de schriftelijke uitspraak
bij de belanghebbende arriveert.80 Het aanwenden van een rechtsmiddel rekt de
in aanmerking te nemen periode op. Voorwaarde daarbij is wel dat het rechtsmiddel
van mogelijke invloed is op de sanctie of de vaststelling van het recht c.q. de
verplichting. Onzekerheid die ten einde komt, ddt is het cruciale element bij het
bepalen van dedies ad quem. Intrekking van bezwaarofberoep beeindigtdan ook
de relevante termijn, naar het mij voorkomt. Indien het een 'criminal charge' betreft,
kan geacht worden hetzelfde op te gaan bij ongedaanmaking van de sanctie of:
opheffing van de procedure. Ook dan wordt immers een halt toegeroepen aan de
onzekerheid.81

Een uitspraak wordt onder omstandigheden mondeling gegeven. Is de
belanghebbende daarbij aanwezig, dan zou kunnen worden verdedigd dat daar
het eindpunt ligt tot welk de redelijke-termijngarantie werkt.82 Mij lijkt echter dat
het definitieve eindpunt eerst wordt bereikt met het verlopen van de beroepsmoge-
lijkheid (ergo: zes weken later), om precies te zijn. 83

De procedure van verzet84 vervangt in sommige gevallen (te weten bij de
'kennelijke' uitspraken)85 het meer reguliere hoger beroep. Net als hoger-be-

roepsprocedures, dient naar mijn mening ook de verzetsprocedure te worden

meegerekend bij de totale termijn. Definitief uitsluitsel bereiktde appellant immers
eerst na verzet.

5.3.3 Gegrondverklaring,  en dan... ?

Een complicatie is gelegen in een van de kenmerken van het bestuursprocesrecht.
De uitspraakbevoegdheden van debestuursrechterzijn beperkter dan bijvoorbeeld

19        Vil.M.W.C.Petens,Fiscaleadministratieve sancties enhetrecht opeenbehoorlijkproces (diss.
UvA), Deventer: Kluwer  1993, p. 541, verwijzend n:tar de overeenstemming met het EHRM, 24
mei 1991, Pugliese (ID, Series A, vol. 206-A.

80      Ook zo bijv. J.A. Smit, FED 1992, 859; M.W.C. Feteris, Fiscate administratieve sancties en het
recht op een behoortijkproces (diss. UvA), Deventer: Kluwer 1993, p. 541; HR 23 mei 1990, BNB
1990/240; HR 13 november 1991, BNB 1992/16.

81           In gelijke zin M.W.C. Feteris, Fiscale administratieve sancties en het recht op een behoorlijkproces
(diss. UvA), Deventer: Kluwer  1993,  p.  542.

82          MW.C.Petens,Fiscaleadministratievesancties enhetrecht opeenbehoortijkproces (diss.Uy A),
Deventer: Kluwer 1993, p. 541, noot 26.

83       Tenzij het de hoogste instantie betreft en geen gewone rechtsmiddelen meer open staan.
84     Geregeld in art. 8:55 Awb.
85      Genoemd in art. 8:54 Awb.
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die van zijn civiele collega. Naast de meer formele dicta van onbevoegd- en niet-
ontvankelijkverklaring, kan de bestuursrechter een beroep gegrond dan wel
ongegrond verklaren. Een gegrondverklaring brengt een gehele of gedeeltelijke
vernietiging van het bestreden besluit met zich. Een dergelijke uitspraak van de
bestuursrechter moet dan als het ware nog 'ten uitvoer worden gelegd' door het
bestuursorgaan door middel van het opnieuw nemen van het met succes bestreden
besluit (d.i. debeslissing op bezwaar). Blijft hetbestuursorgaan in verzuimofneemt
het een beslissing welke de belanghebbende opnieuw onwelgevallig is, dan start
het procedurele circus weer van voren af aan. 86

De bestuursrechter heeft op grond van artikel 8:72, vierde lid, Awb de
mogelijkheid om zelf in de zaak te voorzien. Dan wordt met de rechterlijke
uitspraak het geschil definitief beeindigd. Het bestuursorgaan hoeft ter zake niet
meer zelf opnieuw te besluiten. Wanneer rechtens welbeschouwd nog maar din
besluit mogelijk is, komt gebruikmaking van deze bevoegdheid in aanmerking.
Bestuursrechters betrachten de nodige terughoudendheid met het zelf in de zaak
voorzien:7 Dat maakt de vraag wanneer nu de voor de redelijke termijn relevante

periode beeindigd is des te prangender. Ligt de dies ad quem bij de uitspraak van
de bestuursrechterof loopt dezelfde termijn doortotdat hetbestuursorgaan opnieuw
heeft voorzien in een beslissing op bezwaar? Er is veel voor te zeggen om de tweede
variant voor waar te houden.88 In hetbijzondernaar aanleiding van het Straatsburgse
arrest Hornsby89 lijkt ook voor het Nederlandse bestuursrecht de conclusie geen
andere te kunnen zijn dan dat 'bestuurlijke nafasen' ter uitvoering van de
rechterlijke uitspraak bij de tijdsspanne behoren, alvorens definitieve zekerheid
omtrent iemands rechtspositie een feit is. Uit de Straatsburgse rechtspraak kwam
naar voren hoe sterk het EHRM tendeert om executie- en schadestaatprocedures
mee te nemen, voordat een recht definitief wordt vastgesteld en finale rechtszeker-
heid is verschaft. Eerst wanneer een recht 'actually effective' is, accepteert
Straatsburg de dies ad quem.*'Dat speciaal de uitspraak in de zaak Hornsby tegen

86 Daargelaten datde Awb in artikel 8:72 de rechter wel tai van instrumenten in handen geeft waarmee
dezeeen definitiefeinde van het geschil kan bevorderen, zoalseen termijnstellingen een dwangsom.
Zie overde problematiek van defollow-up van rechterlijke vernietigingen B.J. Schucler, Vernietigen
en opnieuw voorzien (diss. Utrecht), Zwolle: W.E. J. Tjeenk Willink 1994. Hij stelteen aanhouden
met een vervangend besluit voor, sprekend van prospectieve geschillenbeslechting, p. 279.

87       J.B.J.M. ten Berge, B.W.N. de Waard, R.J.G.M. Widdershoven (e.a.), Het bestuursprocesrecht,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 234-244. Deregeringhadhogergespannen verwachtingen.
Verwacht werd dat de bestuursrechter zoveel mogelijk de zaak zelf zou afdoen, in het belang van
de rechtspleging en de justitiabele. 'Daarbij zal zeker punt van overweging zijn, de noodzaak een
zaak binnen redelijke termijn af te doen', aldus de memorie van antwoord bij artikel 8:72, Pg Awb
Il, p. 417.

88      In dezelfde zin R.J.G.M. Widdershoven & A.J. Bok, 'Snelheid van rechtspraak', in: J. Baert e.a.
(red.), Snetheid en kwaliteit van rechtspraak in Be lgit en Nederland. Utrecht: Instituut voor Staats-
en Bestuursrecht 1998, p. 57-78, i.h.b. p. 193-194.

89    Zie § 2.3.2.3.
90       EHRM 23 maart 1994, Silva Pontes tegen Portugal, Series A, vol. 286, NJ 1994, 506 m.nt. EAA.
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Griekenland hier doorwerkt, is omdat het Hof daarin te kennen geeft dat
rechtsstelsels waarin een rechterlijke uitspraak niet effectief wordt gemaakt zich
niet verdragen met de  'rule of law'. Bestuursorganen die een uitspraak moeten
implementeren ter definitieve bepaling van iemands rechten en plichten, hebben
dat te doen binnen een redelijke termijn. En daarbij gaat het niet over een nieuw
gestarte periode; de klok van de 'reasonable time' is na de rechterlijke uitspraak
blijven doorlopen.91 Recentejurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep sluit
duidelijk aan bij de 'Hornsby-regel'. Na een gegrond beroep tegen een besluit tot
terugvordering neemt het bestuursorgaan een nieuw terugvorderingsbesluit.
Hiertegen wordt weer en opnieuw succesvol beroep ingesteld. Tegen het daarop
volgende besluit komt klager wederom in het geweer. Rechtbank en Centrale Raad
van Beroep toetsen de gehele periode, van de eerste terugvorderingshandeling
tot de laatste.92 Hoewel de problematiek zich met name zal voordoen bij de
vaststelling van 'civil rights and obligations', zie ik geen enkel aanknopingspunt
dat de 'Hornsby-regel'  niet ook opgeld doet bij een 'criminal charge'.

In het licht van de Straatsburgsejurisprudentie93 dient de schadestaatprocedure
ex artikel 8:73, tweede lid, Awb meegenomen te worden bij het bepalen van de
redelijke termijn. De definitieve vaststelling van het recht en de hoogte van het

bedrag, vinden plaats na de nadere uitspraak.
Een lastig vraagstuk is ofeen procedure bij de civiele rechternade 'afronding'

van de zaak bij de bestuursrechter, deel uit maakt van dezelfde totale periode. Ik
verwijs naar wat ik daarover schreef in hoofdstuk 3 (in het bijzonder § 3.2.2.2).
Kern van mijn betoog stak als volgt in elkaar. Een actie bij de civiele rechter heeft
nietmeer vernietiging van een bestuursbesluittotdoel. In zoverre is ereen verschil:
het object van geschil is formeel niet volledig gelijk, naast het gegeven natuurlijk
dat een andere rechter wordt geraadpleegd. Het betreft echter een vervolgprocedure.
Bovendien is het opgemerkte onderscheid naar voorwerp van geschil maar ten
dele waar; ook in de bestuursrechtelijke rechtsgang was het appellant misschien
of zelfs waarschijnlijk mede te doen om liefst geldelijke vergoeding van opgelopen
averij. Voor vergoeding van schade is voor de burger het verkrijgen van een
uitspraak strekkende tot vernietiging cruciaal. Datnoopt hemhetbestuursrechtelijke
traject te bewandelen, alvorens de route naar de civiele rechter te nemen. En in
de kern is er 66n en dezelfde overheidshandeling die appellant tot zijn claim heeft
bewogen. Definitieve zekerheid over zijn aanspraak ontstaat pas nadat - na de
bestuursrechtelijke procedure - de civiele rechter het recht op en de hoogte van

91 Zie hoofdstuk 2, EHRM 19 maart 1997, R./&D 1997-II, p. 495-513.
92     CRvB 17 maart 1999, USZ 1999/134.
93          EHRM 23 maart 1994, Silva Pontes tegen Portugal, SeriesA, vol. 286-A, NJ 1994,506 m.nt. EAA;

EHRM 23 september 1997, Robins tegen het Verenigd Koninkrijk, R./&D 1997-V, p. 1801-1820,
NJ 1998, 310.
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de schadevergoeding heeft vastgesteld. Samenvattend gaf ik in hoofdstuk 3 deze
elementen:

•      het gaat om het verkrijgen van schadevergoeding;
•           een  overheidsentiteit als wederpartij;
•       er bestaat onverbrekelijke samenhang tussen beide procedures en
•      het is voor de burger een noodzakelijke stapeling van procedures om zijn

einddoel te bereiken (namelijk schadevergoeding vanwege een onrechtmatig
besluit).

Kortom, ik bepleit'doortellen' ten behoeve van de berekening van 66n (redelijke)
termijn, om het wat schools te formuleren. 94

5.3.4 Balans ad quem

Het bepalen van het eindpunt tot waar de verplichting binnen redelijke termijn
te handelen reikt, vertoont in het bestuursprocesrecht door de bank genomen geen
verschillen met de rest van het procesrecht. Benadering van het eindpunt voor
bestuursrechtelijke geschillen die een 'criminal charge' bepalen verschilt niet
noemenswaardig van die inzake burgerlijke rechten en plichten vaststellende
twisten. Aan de totale behandelingsduur die wordt gecontroleerd door artikel 6
EVRM komt een einde op het tijdstip dat een definitief einde aan de rechtsstrijd
komt. Dat tijdstip kan 5 liggen bij de uitspraak van de rechter, in (hoger) beroep.
Ik stel voor dat de zes weken tot het verstrijken waarvan een rechtsmiddel kan
worden ingesteld, ook in de beschouwingen behoren te worden betrokken. Het
knelpunt bij het bereiken van de definitieve zekerheid (en dus de dies ad quem)
ligt opgesloten in een karakteristiek van het bestuursprocesrecht: in de regel dient
het bestuursorgaan na gegrondverklaring een nieuw besluit te nemen. Ook over
dat bestuurlijk doen en laten strekt de (al veel eerder aangevangen) periode zich
uit. Mogelijk wordt ook tegen die besluitvorming weer door dezelfde appellant
beroep aangetekend. Alsdan blijft deklok doortikken; de ter toetsing aan hetEVRM
voorliggende tijdsspanne is nog steeds niet geeindigd. Zo kunnen in bestuursrechte-

lijke procedurevoering fasen van besluitvorming en rechterlijke stadiacumulatief
worden beoordeeld, teneinde het bereiken van het werkelijke eindpunt van het
geschil vast te stellen.

94       Nu heeft de bestuursrechter maar beperkt een boodschap aan deze overpeinzingen, aangezien het
voor hem ophoudt als hij zijn eigen werk zo voortvarend mogelijk heeft volbracht. Over het tempo
bij zijn civiele collega gaathij niet. Maardit terzijde (voorhet dagelijks werk van de bestuursrechter
zijn mijn overwegingen hopelijk van enig nut; ze zijn evenwel niet alleen voor hem bestemd).

95        'Kan', nu het zelfs denkbaar is dat al in de bestuurlijke voorprocedure het eindpunt ligt. Die fase
valt immers onder het redelijke-termijnvereiste.
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Periode

EpiIoog

Met een helicopterview het totale pakket (EHRM en Nederlandse rechtspraak)
overziend, kom ik tot een afsluiting van het eerste deel.

De eis van een proces binnen een redelijke termijn schept tweeerlei garantie.
Het behelst een recht voor de burger dat het eigenlijke proces zelf binnen een
redelijke termijn wordt afgewikkeld; het proces, het rechtspreken, mag niet te lang
in beslag nemen. Daarnaast creeert het een recht dat erop neerkomt dat er binnen
een redelijke termijn een proces komt. Niet slechts moetde rechtertijdig beslissen,
er dient ook tijdig een rechter aan te pas te komen: Ook fasen v66r het eigenlijke
proces (bij de rechter) mogen niet oneindig lang worden opgerekt. In 66n zin: een
procedure mag niette lang duren dn het starten ervan evenmin. Dit geldt onverkort
voor alle typen procedures.

Gaat het om een procedure die bepalend is voor een 'criminal charge', dan
is een handeling van overheidswege voor de dies a quo doorslaggevend. Niet het
feitelijk plegen maar wel al een daad van vervolging of zelfs al opsporing (onder
omstandigheden onder andersluidende benamingen, waarbij ik in het bestuursrecht

aan  belastingprocedures en bestuurlijke sancties denk) wekken de bescherming
van het vereiste op. Waar het de vaststelling van 'civil rights and obligations'
betreft, is het in elk geval de indiening van het inleidende stuk bij de rechter die
de verplichting activeert. Dat is in het reguliere burgerlijke recht de hoofdregel.
Soms, in het bijzonder in bestuursrechtelijke verhoudingen, kan de dies a quo eerder

gesitueerd worden. De belangrijkste voorwaarden luiden dan: er is een geschil
tussen burger en bestuur; de overheid is (derhalve) betrokken; en het betreft
wettelijk voorgeschreven voorfasen. Op de voorwaarde dat van een concreet geschil
sprake is, kan onder omstandigheden wellicht een nuancering worden aangebracht.
Alsdan geldt in ieder geval dat reeds zekere verhouding tussen de betrokkene en
de overheid bestaat, waarbij een overheidshandeling is voorafgegaan.

Waar stopt de bescherming van de redelijke-termijnwaarborg? Pas als de
burger definitieve zekerheid heeft verkregen over zijn rechtspositie, zijn aanspraken,
verplichtingen of te ondergane straf et cetera, heeft het gebod van rechtsbescher-

1            Vgl. J.B.M. Vranken die reeds iets in een dergelijke richting opmerkt in zijn annotatie bij HR  17
oktober 1986, NJ 1987, 317.
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ming binnen redelijke termijn zijn werk gedaan. Tot die tijd blijft op alle
ingeschakelde autoriteiten de verplichting rusten tijdig te handelen. Vervolgproce-
dures die nodig zijn om de gewenste finale zekerheid over de precieze afloop van
een geschil tebereiken, doen in beginsel geen nieuwe tetoetsen periode aanvangen.
Uit het principe van voortvarende'rechtspraak' van artike16 EVRM beoordeeld,
vormen zij een bestanddeel van de al veel eerder aangevangen totale periode. Voor
het bestuursrecht mag worden verondersteld dat ook 'bestuurlijke nafasen' na de
rechterlijke uitspraak als sequeel van de lopende tijdsspanne behoren te worden
gezien.

Wat wij afrondend in heel algemene termen kunnen concluderen, is dat het
vereiste van de redelijke termijn uitdijt, zowel 'voorwaarts, als 'achterwaarts'.
Zo snel als de dies a quo is bereikt, zo laat pas de dies ad quem.
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DEEL II

Criteria

Proloog

In het vorige deel (deel I, Vaststellen periode) is ingegaan op het element term(in,
zoals dat voorkomt in de probleemstelling van deze studie. Nadat eenmaal is
vastgesteld om welke termijn het gaat, rijzen nieuwe vragen. Een daarvan is die
naar de redelijkheid van de onderwerpelijke periode. Aan de hand waarvan kan
nu worden bepaald wat nog redelijk is en wanneer de bepaalde termijn niet meer
door de beugel kan? Waaraan wordt de procedurelengte in kwestie getoetst? Een
antwoord op die vraag geef ik in onderhavig deel (deel II).

'Article 6 stipulates in its first paragraph that the hearing of the case by the

court musttake place 'within a reasonable time' (...) this raises the difficult question
as to what  criteria have to be applied for the assessment of what  is reasonable
(...) [cursivering: AMLJ].' Aan het woord zijn Van Dijk en Van Hoof c.s.1

lets wat als 'difficult' wordt aangeduid prikkelt. Hoe 'difficult' is de vraag
naar de redelijkheid van de te beoordelen periode wel niet? Ik geef vast weg dat
het bij een eerste vluchtige blik op de literatuur en rechtspraak heel erg lijkt mee
te vallen. Er is - op Straatsburgse instigatie - een aantal algemene criteria
ingeburgerd aan de hand waarvan wordt vastgesteld of een met geschilafdoening
gemoeid tijdvak nog binnen de grenzen van het redelijke blijft. Ik verklap echter
al dat er meer criteria onder de zon zijn en dat de beantwoording van de vraag
naar de redelijkheid in zeker opzicht toch weer behoorlijk lastig blijkt. Gebruik
van algemene criteria, roept bovendien de vraag op naar de invulling.

Voor de beantwoording van deze vragen kies ik dan ook in eerste instantie
rechtspraak als handvat. Bij het ontleden daarvan komt eerst de Straatsburgse
rechtspraak aan de orde. Onderzocht wordt, zoals gezegd, daarbij tevens hoe de

algemeen geformuleerde criteria worden ingekleurd. Vervolgens wordt het nationaal
recht onder de loep genomen. Corresponderend met de pijlers waarop artikel 6
EVRM rust, breng ik daar waar de behandelde problematiek daartoe aanleiding
geeft een onderscheid aan tussen 'criminal charges' en 'civil rights and obligations'.

1            P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, Theory and practice of the  European convention on  human  rights,
The Hague: Kluwer Law International 1998, p. 442. Vgl. ook J. Velu & R. Ergec, 1,1 Convention
europtenne des droits de l'homme, Bruxelles: Bruylant 1990, p. 519; P. Smits, Anikel 6 EVRM
en de civiele procedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 204.
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Bij de analyse van de Nederlandse rechtspleging maak ik, net als in eerdere
hoofdstukken, een splitsing tussen de civiele rechter, de strafrechter en de bestuurs-

rechter. Ook bij de bestudering van de Nederlandse situatie zal op concretisering
en toepassing van abstracte criteria worden gelet. Daar waar zinvol wordt ook de
jurisprudentie van de bestuursrechters nog onderverdeeld en bezien op overeen-
komsten en verschillen.
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Criteria Straatsburg

6.1 Inleiding

Het onderzoek spitst zich in dit hoofdstuktoe op de kwestie of er vaste, terugkeren-
de factoren zijn te vinden in de uit Straatsburg afkomstige jurisprudentie. Nadat
die vraag bevestigend is beantwoord, wordt aangegeven welke factoren bepalend
zijn voor de redelijkheid van een rechtsgang.

Bij heel oppervlakkige lezing van de uitspraken van de Europese Commissie
en het Europese Hof zou de vraag kunnen rijzen of er eigenlijk wel bepaalde fac-
toren zijn aan de hand waarvan wordt bepaald of een termijn redelijk is. Voorop
staat keer op keer de casuYstische benadering. De ECRM en het EHRM bekijken
van geval tot geval of de redelijke termijn is overschreden. De (al dan niet)
redelijkheid wordt daarbij steeds vastgesteld, bezien naar de omstandigheden van
hetgeval. In dejurisprudentie uit die casuYstische benadering zich in standaardfor-

muleringen als:

'the reason.hieness of the length of the proceedings is to bedetermined in the light
of the particular circumstances of the case (...)' of 'The reasonableness must be
assessed (...) in each case according to its/the particular circumstances."

Dergelijke overwegingen doen op het eerste gezicht vermoeden dat de Europese
Commissieen hetHof slechts van geval totgeval oordelen, zonder algemene criteria
te hanteren. Dat is de halve waarheid. Het EHRM bekijkt en beoordeelt elk geval
inderdaad afzonderlijk. Het valt lang niet mee om scherpe grenzen te trekken in
de zin van  'dit is redelijk',  'dit mag niet',  'dit moet' en dergelijke. Toch zijn uit

1          (Onder andere) EHRM 28 juni 1978, KOnig tegen Duitsland, Series A.vol.27.(NJ 1980, 54),par.

99 en EHRM 6 mei  1981, Buchhotz tegen Duitsland, Series A, vol. 42,(NJ 1987,827 m.nt. P. van
Dijk), p. 15, par. 49 (zie vooreen Commissie-mak No. 1103/61 (ontvankelijkheidsbeslissing) tegen
Belgie. In alle, zeer talrijke, volgende arresten keert een passage van dergelijke strekking terug.
Ook in de literatuur wordt doorgaans voorop gezet dat de redelijkheid primair wordt vastgesteld
naar de omstandigheden van het geval, afhankelijk van elke individuele zaak. Zie bijvoorbeeld
P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, Theory andpractice ofthe European convention on human n'ghts,
The Hague: Kluwer Law International 1998, p. 446; J.A. Frowein & W. Peukert, Europaische
MensenRechtskonvention, EMRK-Kommentar, Kehl: Engel 1996, p. 268; D.J. Harris, M. O'Boyle
& C. Warbrick, Inw Ofthe European Convention on Human Rights, London: Butterworths 1995,
p. 223; (toegespitst op 'criminal charges') S. Stavros, The guarantees for accused persons under
Article 6 of the Convention on Human Rights, Dordrecht/Boston/London, 1993, p. 89.
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de bulk van, soms zelfs ogenschijnlijk contradictoire, overwegingen wel rode
draden te halen en gevolgtrekkingen te maken.

Het ECRM en de EHRM blijken zich van enkele criteria te bedienen, die
telkens terugkeren. Viade uitspraken in de zaken Neumeisteii en Ringeisen3 bedient
het EHRM zich sedert het arrest KOnig# zonder uitzondering van een rijtje van
drie criteria:

'(...) the Court has had regard, inter alia, to the complexity of the case, to the
applicant's conduct and to the manner in which the matter was dealt with by the
administrative and judicial authorities (...).'

Ging het in het arrest KOnig om 'civil rights and obligations',5 in het arrest Eckleb
betrof het een 'criminal charge' en werd het rijtje onder verwijzing naarhet Konig-
arrest overgenomen. Sindsdien kan zonder reserve van vaste criteria worden
gesproken,7 ongeacht of het nu om geschillen omtrent een 'criminal charge' of
omtrent 'civil rights and obligations' gaat. Steevast wijzen de Straatsburgse
instanties er dan ook op dat de redelijkheid van de procedurelengte dient te worden
bepaald 'with reference' of'having regard'  'to the criteria laid down in the Court's
case-law (...)'.8 Hieronder zullen diedoor deECRMen hetEHRM gebruiktecriteria
stuk voor stuk worden afgelopen.

De drie genoemde criteria zijn bij enigszins ingewijden bekend. Het
memoreren van de driecriteria laat het Hof doorgaans vergezeld gaan van zinsnedes

als 'with reference to the criteria laid down in the Court's case-law, in particular
(...) (curs.: AMLJ).' Het Hof geeft, alvorens aan de drie vaste criteria te toetsen,

2             EHRM  27 juni 1968, Neumeister tegen Oostenrijk, Series A, vol. 8, p. 42-43, par. 20-21.
3        EHRM 16 juli 1971, Ringeisen tegen Oostenrijk, Series A, vol.  13, p. 45, par.  110, in welk arrest

het Hof de complexiteit vanhet geschil en het processuele gedrag van de betrokkene als voornaamste
factoren naar voren schuift.

4         EHRM 28 juni 1978, Konig tegen Duitsland, Series A, vol. 27, (NJ 1980,54), p  34, par. 99. Het
EHRM verwijst in dat arrest bij het achtereen noemen van de drie criteria naar de arresten Neumeister
en Ringeisen. Zo expliciet opgesomd als in het Kilnig-arrest zijn die drie criteria daar echter niet
terug te vinden.

5             Maar wel om 'civil rights and obligations' meteen onmiskenbaar'criminal charge'-tintje; vergunnin-
gen die werden ingetrokken bij wijze van een soort sanctie.

6          EHRM  15 juli 1982, Eckle tegen Duitsland, Series A, vol. 51, p. 35, par. 80.
7             De exacte aanduiding van de begrippen verschilt soms iets, evenwel zonder verschil van betekenis.

In de Franstalige versies van de arresten bezigt het Hof vaak de frase'en regard aux crittres consacrd
(.  .)'. Ik wil niet direct beweren dat de gebruikte toetsingsmaatstaven heilig zijn maar het adjectief
'consacrds' geeft wel treffend de vastigheid van de criteria weer.

8             Uit de schieronuitputtelijkebulk noem ik in betrekkelijke willekeureen van de oudere zaken: EHRM
8 december 1983, Pretto tegen Italie, Series A, vol. 71, par. 31; en wat recentere: EHRM 21 februari
1997, Guillemin tegen Frankrijk, RJ&D 1997-IV, p. 149-166, par. 38 en EHRM 23 september 1998,
1.A. tegen Frankrijk, RJ&D 1998-VII, p. 2951-2987, par. 119.
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altijd aan dat 'the Court has regard to, amongst other things'  of 'inter alia': Dit
geeft aan dat de riedel van drie niet limitatief is bedoeld.

6.2 Facetten eigen aan de zaak: complexiteit als factor

Een eerste factor die van belang is voor een oordeel omtrent de redelijkheid en
telkens terugkeert, is de complexiteit van het geschil. In de zaak Neumeister'okwam
deze factor voor het eerst naar voren en hing het Hof zijn oordeel omtrent de
redelijkheid zelfs voornamelijk daaraan op. Wanneer heeft een geschil nu een hoge
graad van complexiteit?

Een globale onderverdeling is aan te brengen. Zo dient te worden gelet op
de ingewikkeldheid van de feiten en de ingewikkeldheid op het processuele vlak. 11

Het EHRM kijkt naar '(...) la complexitd de la cause en fait ou en droit (...)'.12
Het Hof gaat na of 'investigation into the facts' is vereist, respectievelijk of 'the
legal issues arising do (...) appear to have been of exceptional difficulty'. 13

Een geschil kan op voorhand al ingewikkeld zijn,14 zowel wat het feitencom-
plex betreft als wat de processuele aspecten betreft. Zo bezitten bepaalde delicten
op zichzelf reeds een hoge mate van complexiteit. Het Hof noemt met name
financieel-economische delicten. Die vergen sowieso al veel en zorgvuldig
onderzoek (naar bankrekeningen, wit-wastransacties, tal van relaties tussen
financiele instellingen en personen). Dergelijke delicten rechtvaardigen een langere

9          In de Franse teksten van de arresten bestaat een voorkeur om het niet-uitputtende karakter aan te
geven  met het woordje 'notamment'.

10          EHRM  27 juni 1968, Neumeister tegen Oostenrijk, Series A, vol. 8, par. 21.
11 Het onderscheid is bruikbaar en keert ook in de Straatsburgse rechtspraak terug. Tegengeworpen

kan worden dat van een heel strikte afbakening in de praktijk niet altijd sprake is. Juist omdat de
feiten moeilijk te achterhalen zijn of omdat een enorme brij van ondoorzichtige feitelijke
omstandigheden een rol speelt, kan de procesvoering bemoeilijkt worden. Zo kunnen er extra
onderzoeken vanwege de rechter noodzakelijk zijn om alle en dejuiste feiten boven waterte krijgen
of kan de ondoorzichtigheid van feitelijke omstandigheden nopen tot andere bijkomende
proceshandelingen van partijen hetgeen een vertraging van de procedure tot gevolg heeft. Ook in
de Straatsburgse jurisprudentie is daarvan iets terug te vinden; zie o.a. EHRM 13 juli 1983,
Zimmermann en Steiner tegen Zwitserland, Series A, vol. 66, p. 10, par. 25: '(...) les faits ne
n6cessitaient aucune investigation (...)'. Desalniettemin is in zijn algemeenheid een splitsing te
maken.

12          EHRM  13 juli 1983, Zimmermann en Steiner tegen Zwitserland, Series A, vol. 66, p.  10, par.  24;
EHRM 27 februari 1992, Lorenzi, Bernardini and Gritti tegen Italie, Series A, vol. 231-G, p. 75;
EHRM 27 oktober 1994, Katte Klitsche de la Grange, Series A, vol. 293-B, p. 38.

13 Zie bijvoorbeeld het arrest Zimmerman en Steiner, EHRM  13 juli 1983, Zimmermann en Steiner
tegen Zwitserland, Series A, vol. 66, p. 11, par. 25.

14 Als illustratie kan het strafprocesrecht goed dienen. Is het ene delict zo 'rond' te krijgen, bij een
ander is op voorhand bekend dat een bewezenverklaring heel wat vocten in de aarde zal hebben
Ikdenkonderandereaaningewikkeldeen grensoverschrijdendefraudezakenenmilieucriminaliteit.
Ook in civielrechtelijke constellaties kan complexiteit van meet af aan gegeven zijn, zie ook P.
Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 206 e.v,
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duur van de procedure.15 Het is ook mogelijk dat zich eerst in de loop van de
procedure onvoorziene complicaties voordoen en complexiteit de procedure
infiltreert. In het arrest Foti e.a. tegen Itali8 overweegt het Hof:

'(...) the prosecutions brought were uncomplicated as regards both the nature of
,16theirobjectand the nature of the various proceduralsteps Icurs.. AMUl taken.

om even verder te concluderen dat:

'The applicant's cases were thus not especially complex and did not become so
during the course  of the proceedings [curs.: AMLJ].'17

6.2.1 Concretisering

Sinds eind jaren tachtig heeft het EHRM, met name'dankzij' Italie, 18 de indicator
'complexiteit' verduidelijkt. Bij de concretisering valtbijvoorbeeld te denken aan
de noodzaak om deskundigen-rapporten te verkrijgen," aan het feit dat het om
zeer omvangrijke dossiers gaat,20 aan afhankelijkheid van informatie van externe
instanties, aan het aantalbetrokken personen, in strafzaken het aantal verdachten. 21

Net als het aantal verdachten kan het aantal te horen getuigen de zaak er niet
eenvoudiger op maken.22 De tussenkomst van andere personen in de procedure
wordt eveneens door het Hof opgevoerd als extracomplicerende omstandigheid.23
Ook de noodzaak tot het uitspreken van een of meer interlocutoire vonnissen kan
de moeilijkheidsgraad van een geschil doen toenemen.24 De aard van het te vergaren

15        EHRM laugustus 2000, C.P. e.a. tegen Frankrijk, EHRC 2000/70 m.nt. Van der Velde. Het Hof
noemt uitdrukkelijk de ingewikkeldheid die kleeft aan witte-boordencriminaliteit ('criminalitt en
col blanc'), par. 8.

16       EHRM 10 december 1982, Foti e.a. tegen Italie, SeriesA, vol. 56, (NJ 1987, 828 m.nt. P. van Dijk)
p. 20, par. 57.

17 EHRM 10 december 1982, Fotie.a. tegen Italie, SeriesA, vol. 56, (NJ 1987, 828 m.nt. P. van Dijk),
p. 20, par. 58.

18 Het afgelopen decennium heeft een groot deel van de redelijke-termijnklachten in Straatsburg
betrekking op de lengte van Italiaanse procedures.

19 Zie bijvoorbeeld EHRM 26 oktober 1988, Martins Moreira tegen Portugal, Series A, vol   143, p
17, par. 48. Ook in de arresten EHRM 25 juni 1987, Capuano tegen italie, Series A, vol. 119, (NJ
1990, 231 m.nt. EAA), par. 30; EHRM 26 februari 1993, Billi tegen Italie, Series A, vol. 257-G,
par.  19 en EHRM 23 november 1993, Scopiletti tegen Italie, Series A, vol. 278, par. 22-23, speelden
deskundigenrapporten een rol in de complexiteit van het geschil.

20 Zie bijvoorbeeld de zaak Neumeister, EHRM 27 juni 1968, Neumeister tegen Oostenrijk, Series
A, vol. 8. De rechters hadden een dossier van eenentwintig delen van elk zo'n 500 pagina's te
bestuderen en daarnaast nog eens een groot aantal andere documenten.

21           EHRM 19 februari 1991, Angelucci tegen Italie, Series A, vol. 196-C, p. 31.
22       EHRM 27 februari 1992, Andreucci tegen Italie, Series A, vol. 228-G, p. 76; EHRM 23 februari

1999, De Groot tegen Nederland.
23       EHRM 27 februari 1992, Manieri tegen Italie, Series A, vol. 229-D. p  42.
24 Zie bijvoorbeeld EHRM 8 juli 1987, Baraona tegen Portugal, Series A, vol.  122, p.  19, par. 50.
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en vast te stellen feitenmateriaal wordt tevens gecategoriseerd onder de noemer
complexiteit.25 Worden de relevante feiten betwist, dan draagt dat bij aan de
ingewikkeldheid van de zaak.26 Lastige bewijsgaring kan bijdragen aan complexi-
teit, bijvoorbeeld als het bewijs van verschillende bronnen moet komen. In het

verlengde hiervan wordt een procedure moeilijker indien voor de vaststelling van
de claim gebeurtenissen van lang geleden essentieel zijn. Het vergt dan extra tijd
omde nodige informatieboven water tekrijgen.27 En, watdejuridische complexiteit
betreft: heeft de rechterte maken met 'settled case-law' overhetgeschil in kwestie,
dan kan de verklaring voor de lengte niet in de complexiteit liggen.

28

Afhankelijkheid en verwevenheid met andere zaken kan een rol spelen bij
de ingewikkeldheid. Soms is het noodzakelijk om een dossier uit het buitenland
te ontvangen,29 of is het onderwerpelijke geschil sterk verweven met andere
procedures.30 Hier manifesteert zich al een aspect dat misschien wel het meest
onbetwistekenmerk is van het vaststellen van deredelijkheid van de te beoordelen

periode: interferenties tussen de diverse criteria. Wachten op gegevens of de afloop
van een andere procedure kan, mits niet abnormaal en onverklaarbaar lang, als
afzonderlijke factor worden aangeduid die een langeretijd voordat uitspraak wordt

gedaan, acceptabel maakt.
Het EHRM waakt er voor dat al te gemakkelijk problemen die vertraging

opleveren onder het criterium van decomplexiteit worden geschoven. Ikkomhierop
terug in de paragraaf Rechtvaardigende factoren (6.4.4). Alvast een voorbeeld:
ook al heeft een lid-staat te kampen met problemen van organisatorische aard, 'it
should be noted that organisational problems are not to be regarded (...) as adding
to the complexity of the case'.31  Dit is een begrijpelijke reactie van  het EHRM,
omdat het moet gaan om ingewikkeldheid van de zaak; het is vervelend wanneer
een staat zijn rechterlijke organisatienog niet goed op orde heeft, maarhet geschil
wordt er niet makkelijker of moeilijker op.

25       Vgl. o.a. EHRM 19 februari 1991, Trigianni tegen Italie, Series A, vol. 197-B, p. 24; EHRM 30
oktober 1991, Wiesingertegen Oostenrijk, SenesA,vol. 213, p. 21; EHRM 27 fet)ruari 1992, Vorrasi
tegen Italie, SeriesA, vol. 230-E, p. 52; EHRM 25 februari 1993, Dobbertin tegen Frankrijk, Series

A, vol. 256-D, p. 117.
26          EHRM 30 oktober 1998, Styranowski tegen Polen, RJ&D 1998-VIII,  par.  48-50.
27          EHRM 15 oktober 1999, Humen tegen Polen,  EVRM R&C, 1999/4,  m.nt.  AWH, par.  63.
28 EHRM 24 april 1998, Mavronichis tegen Cyprus, RJ&.D 1998-II, p. 944-959, (TAR 1999, p. 534-544;

JB 1998/141 m.nt. AWH), par. 22 en 39.
29      EHRM 19 februari 1991, Manzoni tegen Italic, Series A, vol. 195-B, p. 29
30          EHRM 27 februari 1992, Diana tegen Italie, Series A,  vol.  229-A, p.  10.
31           EHRM 24 september 1997, Garyfallou AEBE tegen Griekenland, RJ&D 1997, p 1821-1841,(JB

1997,281, m.nt. AWH), par. 40. Anders: de Commissie in dezelfde zaak.
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6.2.2 De betekenis van complexiteit

Het verband tussen de redelijkheid en complexiteit ligt voor de hand. Steekt een
geschil heelingewikkeld in elkaar, dan neemt de kans toe dat een lange(re) periode
kan verstrijken vooraleer van onredelijkheid sprake is. Dat gaat echter lang niet
zo ver dat een ingewikkelde zaak meteen iedere lange periode van afdoening
rechtvaardigt. Een kras voorbeeld: een periode van zestien jaar gedurende welke
een zaak ook nog eens onder slechts 66n instantie ligt, wordt ondanks de
complexiteit onredelijk geoordeeld.32 Talloze van dit soort arresten zijn bekend
waarin het EHRM erkentdatde zaak weliswaarmin of zelfs meercomplex ismaar
waarin het EHRM het vereiste van de redelijke termijn toch geschonden acht. Een
betrekkelijk willekeurig voorbeeld:

'The Court finds that the task of the courts (...) was rendered more difficult (...),
although in the Court's view the complexity of the case, taken on its own, cannot
justi fy the length of the appeal proceedings. ,33

In een van de spaarzame voorbeelden waarin de complexiteit de doorslag lijkt te
geven (het vele onderzoek dat nodig was en de verschillende experts die er aan
te pas moesten komen, maakten de strafzaak 'sufficiently complex "factually" to
explain certain delays'), blijkt bij nader inzien toch vooral het allesbehalve
onberispelijke processuele gedrag van de klager het Hof tot de slotsom te brengen
dat artikel 6 EVRM niet is geschonden.

34

6.2.3 Samenvattend

De complexiteit, zowel de feitelijke als de procesrechtelijke, is een aan de zaak
gebonden kwestie. Het type zaak, het soort geschil en daaraan gelieerde procedurele
hobbels zijn daarmee van enig belang. Dikwijls wordt complexiteitteruggebracht
tot een 'veelheid' ergens van: veel dossiermateriaal; meer betrokken instanties
of personen, landen, feiten, bewijs et cetera. We hebben echter tegelijk kunnen
constateren dat hoogstzelden een dergelijk aan de zaak verbonden aspect beslissend
is. Ook al erkent het EHRM regelmatig dat een zaak het etiket ingewikkeld (of
omvangrijk als species ervan) verdient, slechts zeer sporadisch stoelt het EHRM
op dat gegeven zijn oordeel dat nog binnen redelijke tijd is rechtgesproken. De

32      EHRM 26 februari 1993, Billi tegen Italic, Series A, vol. 257-G.
33        EHRM 6 mei 1981, Buchholz tegen Duitsland, Series A, vol. 42, (NJ 1987, 827 m.nt. P. van Dijk),

par. 55. Zie vooreen recenter voorbeeld waarin het Europese Hofwel een zekere complexiteit van
het geschil erkent maar dat niet voldoende acht om geen schending aan te nemen EHRM 26 april
1994, Vallde tegen Frankrijk, Series A, vol. 289-A, (NJCM-bulletin 1994, 1086-1092 m.nt. AMLJ),
p. 15, par. 38.

34     EHRM 23 september 1998, I.A. tegen Frankrijk, RJ&D 1998-VIl, p. 2951-2987, par. 121.
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complexiteit manifesteert zich niet als een harde factor. Kennelijk zijn er andere
criteria voorhanden die als belangrijker toetssteen fungeren.

6.3 De betrokken burger

6.3.1 Houding en gedrag betrokkene

6.3.1.1 Inleiding

Zoeven hebben we gezien dat hantering van de ingewikkeldheid van het geschil
als criterium in zwang is, zonder dat het vaak de doorslag geeft. Een criterium
dat ook elke keer in Straatsburgse beslissingen is terug te vinden, wordt gevormd
door de opstelling van de betrokkene. Hier is het zaak te onderscheiden tussen

procedures die bepalend zijn voor burgerlijke rechten en verplichtingen tegenover
procedures waarbij het gaat om een 'criminal charge'. Wat van de betrokkene mag
worden verlangd, kan verschillen al naar gelang hij is verwikkeld in een vervolging
of een procedure waarin zijn burgerrechtelijke rechtspositie wordt vastgesteld.
Als hypothese kan fungeren dat de processuele houding van de betrokkene eerder

van belang zal zijn wanneer het gaat om de vaststelling van 'civil rights and
obligations'. Partij-autonomie is het handelsmerk van het civiel procesrecht. Het
is in beginsel aan partijen om een procedure te entameren en processuele acties
te ondernemen. In een strafrechtelijke procedure ligt de verantwoordelijkheid meer
bij de overheid, die tenslotte doorgaans het initiatief tot vervolging neemt.35 Dit

zijn echter niet meer dan vuistregels. Ook in procedures waarin een 'criminal
charge' wordt vastgesteld, wordt de processuele opstelling van de betrokkene als
criterium gehanteerd. Anderzijds zullen overheidsinstanties in civielrechtelijke
procedures zich bij onredelijke vertragingen niet achter betrokkenes gedrag mogen
verschuilen, zoals in § 6.4 zal blijken.36 Als eerste gedachtebepaling bij het verder

lezen geef ik als vertrekpunt: zowel bij 'criminal charges' als 'civil rights and
obligations' geldt in het algemeen dat indien het gedrag van de betrokkene ver-

traging veroorzaakt, dat in ieder geval betekent dat deze zwakker komt te staan

in zijn klacht. 37

35 Die opmerking geldt in het algerneen maargaatniet altijd op. Ook wanneerhet gaat omeen procedure
inzake 'civil rights and obligations' kan van deoverheid (als partij ofals bestuursorgaan) het initiatief
uitgaan.

36       Zie EHRM 10 juli 1984, Guincho tegen Portugal, Series A, vol. 81, p. 14, par. 32 en EHRM 7 juli
1989, Unidn Alimentaria Sanders SA tegen Spanje, Series A, vol. 157, par. 35 e.v.a

37          Zie o.a. de volgende arresten  van het EHRM:  EHRM  16 juli 1971, Ringeisen tegen Oostenrijk,
Series A, vol.  13; EHRM 28 juni 1978, Konig tegen Duitsland, Series  A, vol. 21, NJ 1980,54;
EHRM 6 mei 1981, Buchholztegen Duitsland, Series A,vol. 42, NJ 1987,827 m.nt. P. van Dijk;
EHRM 15 juli 1982, Eckle tegen Duitsland, Series A, vol. 51; EHRM 10juli 1984, Guincho tegen
Portugal, Series A, vol. 81 ; EHRM 8 december 1983, Pretto tegen Italie, Series A, vol. 71; EHRM
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6.3.1.2 Criminal charge

De opstelling van de betrokkene wordt kritisch nagelopen ter beoordeling van
procedures waarin een 'criminal charge' wordt gedetermineerd. Hoe meer
vertragingen aan de verdachte zijn te wijten, hoe geringer de kans dat een door
hem gedaan beroep op overschrijding van de redelijke termijn slaagt. Als het gedrag
van de verdachte de voortgang onmogelijk maakt, bijvoorbeeld door zich te
onttrekken aan de justitiale autoriteiten, dan zal het daardoor ontstane oponthoud
niet leiden tot schending van het redelijke-termijnvereiste. Te denken valt aan een
vlucht naar het buitenland of (anderszins) onbereikbaar blijven. 38

In het strafprocesrecht geldt als regel dat niemand verplicht is mee te werken
aan zijn eigen veroordeling. Hoe verhoudt nu dit strafrechtelijk maxime zich tot
het gegeven dat wordt bestudeerd ofhet gedrag van de verdachte heeft bijgedragen
aan de duur van de vervolging en de berechting? Het EHRM heeft ondubbelzinnig
te kennen gegeven dat het nemo tenetur-beginsel niet volledig opzij kan worden
geschoven door het verlangen van een co8peratieve houding van de verdachte.
In het arrest Eckle overweegt het EHRM:

'(...) Article 6 did not require the applicants activelyto cooperate with the judicial
authorities. Neither can any reproach be levelled against them for having made
full use of the remedies available under the domestic law. ,39

Het Hof overweegt dat het niet aan de verdachte is om aan te dringen op een
spoedigerbehandeling. Dit uitgangspunt is nadien geregeld herhaald.40 De werking
van het criterium reikt derhalve niet zover dat van een verdachte mag worden
verlangd dat deze actief meewerkt aan versnelling van een procedure die tot zijn
eigen veroordeling leidt. 41

25 juni 1987, Capuano tegen Italic, Series A, vol. 119, NJ 1990, 231 m.nt. EAA; EHRM 29 mei
1986, Deumeland tegen Duitsland, Series A, vol. 100; EHRM 12 oktober 1992, Cesarini tegen
Italic, Series A. vol. 245-B, p. 26.

38         Vgl. EHRM 23 februari 1999, De Groot tegen Nederland, RJ&D 1999, NJ 1999,641 m.nt Knigge:
de autoriteiten trachtten tevergeefs de dagvaarding bij het door de verdachte zelf opgegeven adres
uit te brengen (terwijl hij wist dat het OM hoger beroep had ingesteld)

39      EHRM  15 juli 1982, Eckle tegen Duitsland, Series A, vol. 51, pag 36, par. 82.
40 O.a. EHRM 10 december 1982, Corigliano tegen Italic, SeriesA, vol. 57, p. 15, par. 42 en EHRM

25  februari  1993,  Dobbertin  tegen Frankrijk, Series A, vol. 256-D, par. 43.
41           In o.a het arrest Funke overweegt het EHRM dat degene die wordt geconfronteerd met een 'criminal

charge' mag zwijgen en daarnaast het recht heeft 'not to contributeto incrirninating himself: EHRM
25  februari 1993, Funke (egen Frankrijk, Senes A, vol. 256-A, p. 22, par. 44. Ook gepubliceerd
in NJ 1993,485, AA 1993, p. 672 m.nt. A.H.J Swart, BNB 1993/350, m.nt. P. Wattel. Anderzijds
kent de werking van dat nemo tenetur-beginsel haargrenzen. Een belangrijke grens is de voorwaarde
van toepasselijkheid van artikel 6 EVRM via de poot van een 'criminal charge': zie hierover ook
denoot van J.P Scheltens onder HR 11 december 1991,BNB 1992/243 (en o.a. Voorzitter Afdeling
bestuursrechtspraak Raad van State 4 september  1994, AB  1995,190 m.nt. Michiels).
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In zijn preadvies voor de NJV voert Von Brucken Fock aan dat het feit dat
het een geschil omtrent een 'criminal charge' betreft, de betrokkene (in 'echte'
strafzaken dus: de verdachte) niet ontslaat van elke plichttot medewerking de zaak
binnen een redelijke termijn af te handelen. Von Brucken Fock staaft deze bewering
niet met uitspraken van Commissie of Hof.42 Uit inmiddels voorradige uitspraken
volgt zonneklaar dat van de verdachte geen actieve medewerking wordt vereist.41

Een onderscheid: vertragingsverbod en versnellingsverplichting
Hoewel dat niet strikt met zoveel woorden gebeurt in de Straatsburgse werkwijze
(voor zover te achterhalen in gepubliceerde beslissingen), dient een tweedeling
te worden aangebracht. Als eerste noem ik de verplichting voor de betrokkene
omactiefaan acceleratie van de procedure mee te werken, een versnellingsverplich-
ting. Ten tweede is er het verbod op traineren en het veroorzaken van onnodige

vertraging: vertragingshandelingen. Het eerste wordt van een verdachte niet ver-
langd. Ook informele wegen om de voortgang te stimuleren, hoeft de betrokkene
niet te bewandelen. Een por-plicht, op welke manier dan ook, is er niet.44 Het
aanwenden van reguliere rechtsmiddelen wordt de betrokkene niet verweten.45

Dat past in de door mij voorgestane onderverdeling en de uitwerking daarvan.

Bij gebruikmaking van gewone rechtsmiddelen gaat het in de regel immers niet
om het veroorzaken van onnodige vertraging.

Zelfs in een zaak waarin het processueel gedrag van de verdachte evident
geen schoonheidsprijs verdient, worden nog niet eens toespelingen gemaakt in
de richting van een versnellingsplicht door het Hof. Zo wordt het hem niet

regengewoipen als hij diverse ('numerous') vrijlatingsverzoeken doet. En vertraging
door voortdurend ontkennen van het plegen van het misdrij f wordt hem evenmin
aangerekend. Ook verzoeken tot verdaging wrijft het EHRM de betrokkene
doorgaans niet aan. Wat wel wordt aangerekend, is vertraging door 'deliberate

42 E.P von Brucken Fock, 'Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de beginselen van
behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het Europese verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aanleiding te geven?', in: Handelingen 1983
der Nederiandse Juristen-Vereniging deel  1, eerste stuk, Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink 1983,
p. 149-263, m.n. p. 205. Von Brucken Fock merkt tevens op dat van de verdachte w61 mag worden
verlangd dat hij gebruik maakt van de hem geboden voorzieningen (om de procedure te beeindigen).
Nu is 'mag worden verlangd' (en de overige woordkeus) hier misschien niet de meest gelukkig
gekozen formulering, maar de idee is mijns inziens in de Straatsburgse jurisprudentie in te passen
en wei met name binnen het criterium 'opstelling van de betrokkene' in relatie met overige factoren.

43      Zie o.a. EHRM 25 november 1997, Zana tegen Turkije, Rl&D 1997-1, p 2533-2574; EHRM 8
juni  1995, Ya2ci en Sargin tegen Turkije, Series A. vol. 319-A, p. 21, par. 66.

44          Vgl.  EHRM  27 juni 1997, Philis (ID tegen Griekenland, Rl&D 1997-IV, p. 1083 e.v. Ook zo
uitdrukketijk E. Myjer, 'Redelijke termijn. geen por-plicht', NJCM-Bulletin 1997, p. 1093-1095.
De term por-plicht is bij mijn weten van Myjer afkomstig.

45      O.a  EHRM 15 juli 1982. Eckle tegen Duitsland, Series A, vol. 51, p. 36.
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attempt to delay the investigation'.46 En of daarvan sprake is, haalt het Hof uit
het dossier :'(...) is evident from the file'.

Kortom, het EHRM heeft de rechtsbeschermingsgedachte hoog in het vaandel.
Is een persoon verwikkeld in een procedure die bepalend is voor een tegen hem
ingestelde 'criminal charge', dan hoeft hij niet actief mee te werken, laat staan
dat van hem versnellingsmaatregelen mogen worden verwacht. Slechts die
handelingen van de verdachte die hij willens en wetens en met het oog op trainering
verricht, en welke vertraging veroorzaken worden hem aangerekend. Een
versnellingsplicht geldt dus niet, een vertragingsverbod slechts in beperkte mate.
Lopen vervolging en berechting evenwel vertraging op doordat de verdachte dat
doelbewust en aantoonbaar heeft veroorzaakt, dan draagt die vertraging althans

niet bij tot een oordeel dat artikel 6 EVRM is geschonden. Dergelijke opstoppingen
worden de verdachte w61 tegengeworpen.

lets anders is dat in het kader van artikel 35, eerste lid, EVRM (ontvankelijk-
heid)47 het zaak is dat de verdachte voor de nationale instanties aankaart dat het
hem te traag gaat. Hij moet de rechter de kans geven de vertraging op te heffen
of te compenseren.

48

In recentejurisprudentie laat hetHof doorschemeren al te boude processuele
acties de verdachte toch aan te rekenen. Zo zijn overwegingen te traceren dat
'numerous proposals for the taking of further evidence' en tot tweemaal toe
ingediende wrakingsverzoeken, de verdachte worden tegengeworpen.49 Men kan

ook zeggen dat het hier processuele instrumenten betreft die klager ter beschikking
staan maar per definitie extra tijd kosten. Ik wijs voorts op een onlangs gewezen
arrest waarin de verdachte zelf had bijgedragen aan de lengte van de procedure
door: zijn strategie van verdediging te wijzigen tijdens de essentiele hoorzitting
waardoor weer nieuwe getuigen dienden te worden gehoord, die ook nog eens
in Duitsland woonachtig waren (het ging om een Tsjechische zaak). Daarbij kwam
dat de verdachte erkende bewust feiten te hebben verzwegen. Het Hof acht deze

46       Zie EHRM 23 september 1998, I.A. tegen Frankrijk, Rl&D 1998-VII, p. 2951-2987. De zaak staat
niet op zichzel f, er zijn meer arresten waarin het EHRM van gedachten van gelijke strekking blijk
geeft.

47           Is de klager geen slachtoffer in de zin van het EVRM of heeft hij niet alle rechtsmiddelen uitgeput,
dan wordt hij niet-ontvankelijk verklaard.

48       EHRM 31 augustus 1999, Gibbs tegen Nederland (ontvankelijkheid), NJB-katern 1999, p. 1816,
nr  33. Zie ook EHRM 16 september 1996, Akdivar tegen Turkije, RJ&D 1996-IV, p. 1210, par.
65-66.

49          EHRM 25 april 2000, Punzelt tegen Tsjechie.  Ik voeg wel toe dat het Hof ook uitdrukkelijk wijst
op de versnellingsmaatregelen die de hoogste instantie trof. Dat weegt mee bij het oordeel dat de
redelijke termijn niet is overschreden
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aspecten een 'objective fact', met als gevolg dat de vertraging die de procedure
daardoor oploopt niet wordt meegerekend bij de staat aan te rekenen perioden. 50

Mijn conclusie luidt als volgt:
a) tot versnellende handelingen is de in een 'criminal charge'-procedurebetrokkene
niet verplicht;
b) vaak geeft het EHRM, soms enigszins verkapt, aan dat slechts doelbewuste
vertragingshandelingen tegen verdachtes beroep op schending van de garantie
van de redelijke termijn pleiten. De jurisprudentie van het EHRM is op dit punt
niet volkomen doorzichtig en eenduidig. Een enkele keer worden acties die de
betrokkenen niet met het oog op vertraging instelt, hem tegengeworpen. Hoewel
de arresten van het Hof geen uitsluitsel verschaffen, lijkt mij de meest gerede
gevolgtrekking deze: normaal te achten ingezette rechtsmiddelen worden niet tegen
de klager gebruikt, de daarmee gemoeide tijd moet gewoon aan de redelijkheidseis
voldoen. Normale rechtsmiddelen (hoger beroep, cassatie) verlengen de totale
rechtsgang (zonder dat deze meteen onredelijk wordt). Verlenging is dan acceptabel.
Is een actie echter zo goed als kansloos en 66n die eigenlijk louter neerkomt op
het oprekken van de procedure, dan wordt dat de klager wel kwalijk genomen.
Per definitie vertraging veroorzakende acties, in het bijzonder zinloze middelen,
rekent het Hof de verdachte aan. Door dat handelen vertraagde vervolging en
berechting draagtnietbij aan hetoordeel dat de redelijketermijn is overschreden. 51

Het Hof rekent die perioden als het ware niet mee. Dit zou ik het common-sense-

principe willen dopen. Zou een redelijk denkend mens kunnen vermoeden dat de
actie of opstelling geen slagingskans heeft respectievelijk enkel ophoudt, dan zit
dat zo dicht aan tegen doelbewust vertragen, dat de daardoor opgelopen vertraging
buiten beschouwing blijft in het licht van het beroep op de redelijke termijn.

6.3.1.3 Civil rights and obligations

Algemeen
Is het gedrag van een partij de oorzaak van de vertraging, dan komt (dat deel van)
het stokken van derechtsgang ook voorzijnrekening, zokan worden aangenomen.
Eerder wees ik op de partij-autonomie als kenmerk van procedures die bepalend
zijn voor civielrechtelijke aanspraken en plichten. En ik stipte aan dat in civiele
geschillen het initiatief van een procedure bij partijen ligt. Zou dat nu betekenis
hebben voor de plichten van partijen? Zijn zij primair verantwoordelijk voor de
voortgang van de procedure? Rust er op hen een versnellingsplicht?

50          EHRM  31 juli 2000, Barfuss tegen Tsjechie, par.  81.  Vgl.  ook EHRM  12 mei 1999, Ledonne (D
tegen Italic, RJ&D 1999, par. 25 (uitstel verzocht van de zitting en de competentie van de rechter
betwist: die vertraging wordt niet meegenomen).

51          ZieookS. Stavros,The guaranteesforaccused persons under Articte 6 of the Convention on Human
Rights, Dordrecht: Nijhoff 1993, p. 94-99.
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Van Dijk en Van Hoof merken op dat het in een civiel geding [vergeleken
met vervolgingszaken: AMLJ] anders ligt watbetreft de actieve medewerking die
mag worden verlangd van de betrokkene. Ik neem aan dat de auteurs bedoelen
dat van een partij in een geschil over diens burgerlijke rechten en plichten wel
actieve medewerking kan worden verlangd om zo snel mogelijk tot een uitspraak
te kunnen komen. Hun uitleg daarvan is zeer summier en bestaat slechts uit een
verwijzing naar (luttele) jurisprudentie.52 Wel vormt het een aanwijzing dat ook
bij de vaststelling van 'civil rights and obligations' een onderscheid kan worden

gemaakt tussen versnellingsverplichtingen voor de betrokkene en een verbod op
vertragingshandelingen.

Als gezegd, heel in het algemeen geldt dat wanneer het processuele gedrag
van de betrokkene vertraging veroorzaakt, zulks impliceert dat deze zwakker komt
te staan in zijn klacht.53 Maar hoe hard is die regel en hoe ver reikt hij? Mag van
een burger tijdens een civiele rechtsgang het ondernemen van versnellingsmaatrege-
len worden verlangd? Het is niet altijd even duidelijk welk gewicht het processuele
optreden van de betrokken klager in de schaal legt.54 Als bijvoorbeeld de betrokkene
telkens tot het allerlaatste moment van de gegeven termijn van juridische actiemo-

gelijkheden (bezwaar, beroep e.d.) wacht, zal dat hem in zijn klacht niet sterker
doen staan. Zo werd bijvoorbeeld in het arrest Cesarini de betrokken klager door
het Hof verweten ook wel erg lang te hebben stilgezeten.55 Hoewel in casu
betrokkenes inactieve opstelling van belang was, speelden andere factoren mede

een rot bij het uiteindelijke oordeel dat de redelijke termijn niet was geschonden.
Het gaat in ieder geval niet zo ver dat indien op klagers gedrag het nodige valt
aan te merken, zijn klacht over schending van de redelijke-termijneis kansloos
wordt.56

Ik kan me ook een gedachtegang daarachter voorstellen. Zo is het mogelijk
dat de betrokkene niet telkens even alert is opgetreden. Maar als daar aanzienlijke

52       P  van Dijk & G.J H vanHoof,Theory and practice of the  European convention on human rights,
The Hague: Kluwer  Law  International   1998,  p. 447 (Nederlandstalige  druk,   1990,  p.  367).
'Jurisprudentie' is hier overigens een groot woord, daarnaarddn beslissing van de Commissie wordt
verwezen: X tegen de Bondsrepubliek Duitsland, gepubliceerd in Yearbook IX (1966), p. 179, later
(in de Engelstalige druk, 1998) aangevuld met een arrest van het Hof: 23 maart 1994, Muti tegen
Italie, Series A, vol. 281-C, p. 57.

53          Zie o.a. de volgende arresten van het EHRM: EHRM 28 juni 1978, Konig tegen Duitsland, Series
A, vol. 27, NJ 1980,54; EHRM 6 mei 1981, Buchholztegen Duitsland, SeriesA, vol. 42, NJ 1987,

827 m.nt. P. van Dijk; 10 juli 1984, Guincho tegen Portugal, Series A, vol. 81 ; EHRM 8 december
1983, Pretto tegen Italie, Series A, vol. 71; 15 oktober 1985, EHRM 25 juni 1987, Capuano tegen
Italie, Series A, vol.  119, NJ 1990, 231 m.nt. EAA; EHRM 29 mei 1986, Deumeland tegen Duitsland,
Series A, vol. 100.

54 Zie bijvoorbeeld het arrest, EHRM 24 mei 1991,Vocaturo tegen Italie Series A, vol. 206-C, p. 32,
par.  16 e.v., in welk arrest het Hof in het midden laat of het beroep van de regering op de laksheid
van betrokkeneenig succes heeft; in ieder geval niet genoeg succes om schending van het redelijke-
termijnvereiste te voorkomen

55          EHRM 12 oktober 1992, Cesarini tegen Italic, Series A, vol. 245-B.
56      Zie o.m. EHRM 26 augustus 1994, Karakaya tegen Frankrijk, Series A, vol. 289-B, par. 35-45.
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vertragingen tegenover staan waarvan de oorzaak is gelegen in het (gebrek aan)
optreden van de autoriteiten, hoeft het gedrag van de betrokkene niet in de weg
te staan aan het oordeel dat de redelijkheid is geschonden. Is daarentegen een
substantieel deel van de vertraging aan het gedrag van de betrokkene te wijten,
dan is goed denkbaar dat dat veeleer de doorslag geeft en dat niet tot een schending
wordt geconcludeerd. Komt de vertraging aantoonbaar op hetconto van de klager,
dan zal de redelijke termijn in beginsel niet overschreden worden geacht. Tegen-
werking pleit duidelijk ten nadele van de klager.

Maar met deze wat globale trekken, is nog niet uitgemaakt of op een burger
nu ook een versnellingsplicht rust in procedures, anders dan bij het bepalen van
een 'criminal charge'. Een informele actie als het schrijven  van een briefje aan
de bevoegde autoriteit57 waar de procedure zich op dat moment afspeelt of het
telefonisch informeren naar de stand van zaken, wordt gewaardeerd. Vergelijk
ook het arrest Zimmerman en Steiner, waarin het Hof erop wijst dat klager tot
driemaal toe brieven met een verzoek om informatie naar de rechterlijke instantie
heeft gezonden.58 Het informeren naar de stand van zaken en het aandringen op
enige spoed wekt de indruk dat het aan de eiser niet heeft gelegen.59 Het vormt
ook een uiting van het feit dat de betrokkene lijdt onder de (lange) periode van
onzekerheid, hoewel hetEHRM een dergelijke gedachtegang niet uitspreekt. Een
opstelling waaruit blijkt dat de burger zijn best heeft gedaan oponthoud te
vermijden, wordt geapprecieerd door het Hof. In bijvoorbeeld het arrest Baraona
was het de 'State Counsel'/'le ministdre public' (een vertegenwoordiger van het
Openbaar Ministerie, niet echter als vervolgende instantie maar als partij in een
administratieve procedure, bepalend voor'civil rights and obligations') die uitstel

had gevraagd, welk uitstel ook was verleend. Het EHRM geeft aan dat: 'It should
futhermore be noted that Mr. Baraona protested against the extensions of time
granted by the court (...)'.60 Onverplichte acties van klagers zijde worden  door
hetEHRM gewaardeerd bij de beoordeling ofeen opgetreden vertraging onredelijk
is. Alle 'positieve actie' en de loftuitingen dienaangaande door het EHRM
daargelaten, een antwoord op de vraag of en in hoeverre dergelijke acties eerder

57          Zie bijv.  EHRM 23 november 1993, Scopelitti tegen Italie, Series A, vol. 278.
58         EHRM 13 juli 1983, Zimmermann en Steiner tegen Zwitserland, Series A, vol. 66, p.  11, par. 26.
59 Zie bijvoorbeeld het arrest EHRM 26 november 1992, Francesco Lombardo tegen Italie, Series

A, vol. 249-B, waarin klager Lombardo enkele keren op spoed aandrong, evenwel tevergeefs. Het
Hofoordeelt datmedegeziende langeperioden vaninactiviteitderedelijketermijn is overschreden.
Zie ook EHRM  24 mei  1991,  Vocaturo tegen Italie, Series A, vol. 206-C, p. 32, par. 16, althans
het beroep van de regering dat erop neerkomt dat klager Vocaturo een behandeling met prioriteit
van zijn zaak had moeten vragen. Ver daarin gaat het EHRM in zijn arrest van 23 april 1996, Phocas
tegen Frankrijk, RJ&D 1996-II, p. 519-551, JB 1996, 256 m.nt AWH.

60       EHRM 8 juli 1987, Baraona tegen Portugal, Series A, vol.  122, p. 19, par. 47, zie ook p. 20-21,
par. 54-56.
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leiden tot het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden, geeft de Straatsburgse
rechtspraak niet.

Het mechanisme dat dan in werking treedt is in mijn optiek niet meer dan
een procesrechtelijk geconcretiseerde variant van interactiviteit. Een handeling
van de burger roept een reactieplicht voor de bevoegde autoriteit in het leven. Dat
is een uitwerking van wederkerigheid, daar waar meer actoren tot elkaar in een
rechtsbetrekking staan:' Het is een belangrijk mechanisme om te onderkennen.
Het impliceert dat alert optreden van partijen de rechter (of het bestuur) tot extra
voortvarendheid kan manen.

Versnellingsplicht?
Wij zijn inmiddels een stuk wijzer. Maar waar het mij nu vooral om te doen is,
is nog steeds goeddeels onbeantwoord gebleven. De hamvraag is of bij het
achterwege blijven van dergelijke in de vorige paragraaf genoemde of andere

mogelijke bespoedigende maatregelen, ook de formele, in de wet aangereikte,
middelen dienen te worden benut. Rust er nu een versnellingsplicht op partijen?

Aan de betrokkene kan in ieder geval niet worden verweten dat hij gebruik
heeft gemaakt van een normale mogelijkheid tot het instellen hoger beroep.62 Een

partij mag best een middel onbeproefd laten. Hetnietbenutten van versnellingsmo-
gelijkheden valt de klagernieteuvel te duiden. Al helemaal niet indien de regering
in de procedure ten overstaan van het EHRM niet evident aantoont dat zo'n stap
ook gerede kans van slagen heeft. Verwijten dat een op versnelling gericht
rechtsmiddel niet is aangewend, werkt niet tegen de klager indien dat rechtsmiddel
niet ook aantoonbaar versnelling had kunnen bewerkstelligen.63 In de zaak Muti

werpt de Italiaanse regering de klager voor de voeten dat hij passief bleef toen
hem de gelegenheid werd geboden de procedure te versnellen. Nu het succes van
de bespoedigingsmogelijkheid twijfelachtig is en bovendien afhankelijk van de
rechterlijke instantie (beschikkende over'discretionary power'), krijgt de regering
nul op het rekest.64 Net zoals bij het beantwoorden van de vraag of een klager in
Straatsburg wel alle nationale rechtsmiddelen heeft uitgeput,65 moet het gaan om
effectieve rechtsmiddelen.66 Van de repliek dat een partij een processueel instrument

onbeproefd heeft gelaten, raakt het EHRM in principe niet onder de indruk. Hoe
valt dan te verklaren, dat het Hof heel af en toe, al is het maar terloops, opmerkt

61        Nader over dergelijke interactie en B.W.N. de Waard, Samenwerkende machten (oratie Tilburg),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p  8-14.

62 Zie bijvoorbeeld EHRM 23 april  1987, dchner en Hess tegen Oostenrijk, Series A, vol.  118, p
19.

63      Vgl. EHRM 9 december 1994, Schouten en Meldrum tegen Nederland, Series A,  vol.  304,  par
67.

64      EHRM 23 maart 1994, Muti tegen Italie, Senes A, vol. 281-C, par. 16.
65     Artikel 35 EVRM.
66 Vgl. bijvoorbeeld EHRM 4 april 2000, I.S. tegen Slowakijke.
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dat klager ook niets heeft ondernomen om de stagnerende zaak vlot te trekken?
Voor het vertrekpunt van mijn verklaring kies ik de volgende citaten:

'As the Government has stressed, under Article 264(1) of the Portugese Code of
Civil Procedure it is forthe parties to take the initiative with regard to the progress
of proceedings.'

Maar, en nu komt het:

'However, this does not absolve the courts from ensuring compliance with the
requirement of Article 6 (art. 6) concerning reasonable time (...).'67 Volgtoordeel
tot schending.

Dit arrest staat niet alleen. In vele andere beslissingen heeft het EHRM soortgelijke
overwegingen ten beste gegeven.

68

'Even in legal systems applying theprinciple that the procedural initiativelies with
the parties, the latter's attitude does not absolve the courts from the obligation tot
ensure the expeditious trial required by Article 6 § 1, '69 zo luidt de hoofdregel.

Al gebiedt het wetboek van burgerlijke rechtsvordering dat het initiatief aan de
burger is, de voor de voortgang verantwoordelijke actor blijft de rechter.70 Hoe
dan die enkele (minderheid van) arresten te verklaren waarin het EHRM toch
verwijst naar het laakbare processuele gedrag van de klager? En voor alle
duidelijkheid, ik focus dan niet op het verbod van vertragingsmanoeuvres; dat wordt
een partij wel kwalijk genomen en aangerekend bij de afweging of een procedure
onredelijk lang heeft geduurd.71

Ik licht bewust die zaak eruit, die het minst lijkt te passen in de hoofdregel
en waaruit wel wordt afgeleid72 dat er toch een versnellingsplicht bestaat voor

67      EHRM 26 oktober 1988, Martins Moreira tegen Portugal, Series A, vol. 143, par. 46.
68       EHRM  10 juli 1984, Guincho tegen Portugal, Series A, vol. 81 ; EHRM 25 juni 1987, Capuano

tegen Italit, Series A, vol.  119, (NJ 1990, 231 m.nt. EAA), par. 25; EHRM 8 juli 1987, Baraona
tegen Portugal, Series A, vol. 122.

69        Onder meer EHRM 26 februari 1998, Pafitis e.a. tegen Griekenland, RJ&D  19984, p. 458, par
93, NJ 1999, 109 m.nt. DA.

70       M. de Werd, 'Tijdigheid van rechtspraak en artikel 6 EVRM. Over de zorg(vuldigheids)plichten
van  Lidstaat en justitiabelen', Trema 1999, p 19-25.

71           Vgl.  EHRM   16  december   1997,  Proszak  tegen Polen, RJ&D 1997-VIII, p. 2765-2777. Heel
oppervlakkige lezing lijkt er op te wijzen dat klaagster een gebrek aan het ontplooien van
versnellingsactiviteiten wordt aangewreven. Maar waardoor haar klacht faalt, is niet dat gebrek
aanbespoedigingdochdevertragendehandelingenenhaargebrekkigprocedeergedrag: ongegronde
wrakingsverzoeken, tot driemaal toe; hoorzittingen verzuimen bij te wonen, weigering medewerking
aan een psychiatrisch onderzoek; zeer gebrekkige afstemming tussen eigen acties en die van haar
advocaat (par. 40).

72      A.W. Heringa, 'Artikel 6 EVRM en het bestuursrecht', in: L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak
bestuursrecht  1996-1997.   De  annotaties, 's-Gravenhage: VUGA 1998, p. 181-195, m.n. p. 192
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partijen in civiele procedures, het arrest Phocas tegen Frankrijk.73 De casus summier

weergegeven: aanleiding voor het geschil waren maatregelen om een aantal
kruispunten te verbeteren. Daarvoor had eigendom van klager Phocas - een stuk
land - enige inbreuk te ondergaan. Erkwam onteigening aan te pas. De lengte van
de daarop volgende procedures zijn voor Phocas redenen uiteindelijk de weg naar
Straatsburg te nemen. Phocas werd door het EHRM tegengeworpen geen
rechtsmiddelen die een versnelling hadden kunnen bewerkstelligen, te hebben
benut. De conclusie is dat de redelijke termijn niet overschreden is. Wat was het

geval? Er stond voor Phocas een procedure open maar hij heeft verzuimd die aan
te wenden. Daarin ligt een verschil met een eenmaal ingezette procedure, waarbij
al een rechter betrokken is. In het geval van mijnheer Phocas kon de rechter niets
doen om vertraging te voorkomen, eenvoudigweg omdat hij er nog niet bij
betrokken was. De rechter moet de voortgang bewaken, maar wel van een reeds
aangevangen procedure. Laat de burger na een rechtsgang te starten, dan valt er
voor de rechter eenvoudigweg niets te bewaken. Het tweede deel van mijn
verklaring ligt in het feit dat de klager procedureel uitermate ongelukkig heeft

geopereerd: hij liet rechtsmiddelen die openstonden onbenuten de rechtsmiddelen
die hij koos waren de verkeerde.74 Mijn conclusie is dat arresten als Phocas niet

een doorbreking van de afwezigheid van een versnellingsplicht impliceren maar
dat het Hof formeelrechtelijke fouten de burger aanrekent. Heeft de burger een
ongelukkige hand in procederen, dan komt dat voor zijn eigen rekening. Dat het
Hot zij het sporadisch, toch een korte passage wijdt aan het processuele gedrag
van de partij is naar mijn overtuiging een lippendienst aan de lid-staat. Elke keer
als zulks geschiedt - normaliter als reactie op het verweer van de regering dat de
klager ook niet vrijuit gaat bij het opgelopen oponthoud - komt het Hof of a) tot
de conclusie dattoch sprake is van schending van artike16 EVRM; andere factoren,
met lijnrecht tegenovergestelde uitwerking, geven de doorslag,75 of b) een enkele
maal tot het eindoordeel dat artikel 6 EVRM niet is geschonden, uitdrukkelijk
gebaseerd op de vertragende opstelling van klager.

73     EHRM 23 april 1996, JB 1996/256 m.nt. AWH.
74       EHRM 23 april 1996, Phocastegen Frankrijk, RJ&D 1996-II, p. 519-551. (JB 1996,256 m.nt AWH),

par. 60.
75 Vergelijk bijvoorbeeld een arrest  als  EHRM 8 februari 1996, Feldskov e.a. tegen Denemarken,

RJ&D 1996-I, p. 85;NJ 1997, 286. Het Hof merktop datklagers geenenkel verzoekom versnelling
richtten aan de rechter, om te vervolgen dat hun advocaten diverse malen uitstel verzochten, en
dat zij wel erg lang (tweejaar) nodig hadden om deskundigen te benoemen (par. 74). Het achterwege
laten van bespoedigingsmaatregelen wordt dus wel genoemd, maardirect daarachter:tan beklemtoont
het EVRM het vertragend handelen. Met name omdat de rechter zijn versneilingsinstrumenten
ongebruikt lieten verschillendeuitstelverzoeken honoreerde, luidt Hofs eindoordeel dat de redelijke
termijn is geschonden (par. 80-81).
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6.3.1.4 Resumerend

Het criterium dat vertraging niet aan de klager mag zijn toe te rekenen doet opgeld
in zowel 'criminal charge'-procedures als in geschillen waarin de vaststelling van
'civil rights and obligations' aan de orde is. De uitwerking trekt voor een groot
deel gelijk op, maar kan enigszins divergeren. Die divergentie laat zich verklaren
door het principe dat een verdachte zijn veroordeling niet alleen niet behoeft te
versnellen maar evenmin een plicht op het aanwenden van rechtsmiddelen heeft,
waarmee een rechter wordt betrokken in het geschil die bevoegd is de zaak te
beBindigen. Er rust op hem nimmer een verplichting tot het ontplooien van
initiatieven. Pas als hij opzettelijk vertraging veroorzaakt, wordt die vertraging
hem tegengeworpen. Ook in procedures waarbij burgerlijke rechten en verplichting-
en worden bepaald, geldt gtin versnellingsplicht. Veroorzaakt de burger hier de
vertraging, dan kan dat voor hem iets eerder dan in vervolgingszaken tegen hem
pleiten. Daarbij betreft het vooral ongelukkig procedeergedrag van de burger. Dat
ongelukkig ofgebrekkig procedeergedrag komt neer op het verzuim om initiatief
te nemen een instantie te betrekken die een definitief oordeel in het geschil kan
geven. Laat de burger dat adieren van een bevoegde instantie na of wendt hij zich
tot de verkeerde instantie, dan wordt hem dat aangerekend: het daarmee gemoeide
tijdsverloop levert geen schending van artikel 6 EVRM op. Voor de paar arresten
waarin het EHRM de aanwezigheid van een versnellingsverplichting voor partijen
lijktte suggereren, heb ik met name daarin een verklaring gevonden.

Voorts kan een variant op wederkerigheid doorwerken. Partijen en rechter
(ofbestuur) staan tot elkaar in een wederkerige relatie. Er zou idealiter een zekere
interactiviteit dienen te gelden. Is de betrokken burgerprocessueel actief, dan moet
ook de betrokken autoriteit zich actiever opstellen. Hoewel als uitgangspunt de
verantwoordelijke rechter geldt, kan de interactiviteitsgedachte zich ook andersom
manifesteren: spant de bevoegde instantie zich in om de afl oop van de zaak te
versnellen door handelingen te verrichten die doorstroming stimuleren dan wel
verdere stagnatie een halt toeroepen of voorkomen, en door verzoeken aan de
betrokkene te richten die de procedure op de rails houden en de snelheid ten goede
komen, dan kan dat partijen er toe bewegen ook voortvarender te werk te gaan.
'Wat van de rechter verlangd mag worden, is mede afhankelijk van hoe de burger
zich heeft gedragen', en omgekeerd.76 De invloed van deze interactiviteitsnotie
op de vraag naar schending van het redelijke-termijnvereiste van artikel 6 EVRM
is zeer beperkt. Actie van de zijde van de beslissende instantie, ja zelfs door de
wetgever voorgeschreven partij-initiatief, impliceert geen versnellingsplicht: noch

76     Vgl. - in een wat andere sleutel overigens - B.W.N de Waard, Samenwerkende machten (oratie
Tilburg), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink  1994, p. 8-14 Het citaat met vervanging van  'A.' door
rechter en 'B ' door burger, is van De Waard, p. 9, a.w
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een por-plicht om formele, processuele initiatieven te ontplooien, noch een por-
plicht in de zin van het treffen van informele maatregelen (een briefje, een
telefoontje et cetera). Wel kan via de procesrechtelijk-concrete variant van de
wederkerigheidsidee - interactie dus - de burger het beslissingsbevoegde orgaan
nopen tot het betrachten van meer spoed dan wanneer ook de burger stil zou hebben

gezeten. In zoverre kan het ondernemen van actie aan de kant van de burger ertoe
leiden dat eerder geoordeeld wordt dat de redelijke termijn is overschreden.

6.3.2 'What's at stake for the  applicant...'

77Oude bekenden zijn: opstelling klager, opstelling autoriteiten en complexiteit.
Steevast geven Commissie en Hof het signaal af dat de redelijkheid niet slechts

invulling krijgt aan de hand van die drie ingesleten criteria ('in particular' of 'the
Court has regard to, amongst other things' of 'inter alia').

In de loop derjaren heeft een vierde factor een vaste plaats verworven. Hoe

langer hoe meer en langzaam aan ook explicieter houdt het EHRM rekening met
deophet spel staandebelangen van debetrokkene.78 Van Dijken Van Hoofwijzen
daar overigens min of meer al in  1990 op:

'Van geval tot geval zullen daartoe de belangen van betrokkene (curs.: AMLJ)
bij een zo spoedig mogelijkeuitspraak dienen te worden afgewogen tegen de eisen
welke een zorgvuldig onderzoek en een goede procesvoering stellen.'" En: 'Het
is van groot belang dat de Straatsburgse instanties bereid blijken te zijn aandacht

[te] besteden aan eventuele bijzondere belangen van de klager.
,80

In zijn jurisprudentie noemt het EHRM het criterium niet telkens met zoveel
woorden. Dit wat sluimerende bestaan lijkt te kunnen worden verklaard door het
feit dat het EHRM hetgeen 'what is at stake' voor de betrokken klager vooralsnog
slechts expliciet in zijn overwegingen geneigd is te betrekken wanneer het criterium

77          Zo wordt in de literatuur ter zake vrijwel altijd verwezen naar de drie vaste criteria. Zie bijvoorbeeld
de NJV-preadviezen van 1983, E.P. von Brucken Fock, 'Tot welke wijzigingen in het Nederlandse
recht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het Europese
verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aanleiding
tegeven?', in: Handelingen 1983 der Nederiandse Juristen-Vereniging deel L eerste stuk,Zwolle
W. E. J. Tjeenk Willink 1983, p 149-263, m.n. p. 197.

78      Zie EHRM 8 juli 1987, H. tegen het Verenigd Koninkrijk, Series A, vol. 120; EHRM 26 oktober
1988, Martins Moreira tegen Portugal, Series A, vol. 143; EHRM 29 maart 1989, Bock tegen
Duitsland, Series A, vol. 150; EHRM 31 maart 1992, X tegen Frankrijk, Series A, vol. 234-C;
EHRM 25 november 1992, Abdoella tegen Nederland, Series A,vol. 248-A,EHRM 23 maart 1994,
Silva Pontes tegen Portugal, Series A, vol. 286; EHRM 26 april  1994, Vallie tegen Frankrijk, Series
A, vol. 289-A, NJCM-bulletin 1994,1086-1092 m.nt. AMIJ e.v.a.

79         P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en prak:Uk. Nijmegen: Ars Aequi
Libri 1990, p. 367.

80          P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en praktuk, Nijmegen: Ars Aequi
Libri 1990, p. 370.
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een rol van betekenis speelt. Hierin verschilt dit criterium vooralsnog van de overige
criteria, welke het Europese Hof altijd uitdrukkelijk naloopt. Staan er geen
bijzondere, zwaarwegende belangen voor de klager op het spel, dan is die factor
zelden in de tekst van het arrest terug te vinden. Anders is het ten aanzien van
bijvoorbeeld het ingewikkeldheidscriterium; ook al is de zaak in het geheel niet
ingewikkeld, hetHof noemt het criterium toch even. De conclusie luidtdat ofschoon
nog niet elke keer in de teksten van het EHRM terug te vinden, hetgeen voor de
betrokkene op het spel staat mee-bepalend is bij de vraag of een procedure tijdig
is afgewikkeld.

Het Hof geeft er tot nu toe nogal eens de voorkeur aan dit criterium in zijn
overwegingen te rubriceren onderhet kopje'conduct ofthecompetent authorities':i
Eriseen tendens tebespeuren dat het Hofaan debelangen van debetrokkene veel
gewicht toekent. Mijn verwachting dat dit criterium zich in de toekomst tot
belangrijk zelfstandig vierde criterium zou ontwikkelen, is aan het uitkomen. 82

Vanzelfsprekend moeten de op het spel staande belangen worden bezien in relatie
met de handelingssnelheid die de justitiele autoriteiten betrachten. Daarin
onderscheidt het criterium zich echter niet wezenlijk van de andere, die immers
ook telkens in onderlinge verhouding worden bezien.

Het criterium is zowel terug te vinden in procedures aangaande 'criminal
charges' (bijvoorbeeld Abdoella, Tomasi, Hercegfalvy) als in procedures waarin
het gaat om authentieke 'civil rights and obligations' (bijvoorbeeld H. versus Ver-
enigd Koninkrijk, 01sson, Silva Pontes) evenals in naar nationaal recht bestuurs-
rechtelijk georienteerde 'civil rights'-procedures (bijvoorbeeld Vallte).

Juist bij de factor 'betrokken belangen' is het interessant te zien wanneer
die nu een belangrijke of zelfs doorslaggevende rol spelen. Er staan immers in
elk geschil wel belangen voorde betrokkene op het spel, anders zou ergeen geschil
zijn. Van het criterium is in de Straatsburgse rechtspraak uitdrukkelijk een
concretisering te vinden.

6.3.2.1 Concretisering 'what's at stake'

Het criterium wordt door het EHRM naar voren gebracht in voogdijzaken en meer
algemeen wanneer het geschil gezinsaangelegenheden betreft.

81 Ook blijkend uit een overweging als de volgende: 'The reasonableness of the length of the
proceedings is to be assessed in the light of (...) the complexity of the case and the conduct of the
applicant and of the relevant authorities. On the latter point [curs.: AMLJ], what is at stake for
the applicant in the litigation has to be taken into account. Zie X tegen Frankrijk en Vallde tegen
Frankrijk, respectievelijk EHRM 31  maart 1992, Series A. vol. 234-C, p. 90, par. 32 en EHRM
26 april 1994, Series A, vol. 289-A, p. 14, par. 34.

82       Zoals ik liet doorschemeren in NJCM-bulletin 1994, p. 1091 en NJCM-bulletin 1998, p. 821. Zie
ook R.A. Lawson & H.G. Schermers, Leading Cases  of the  European Court of Human Rights,
Nijmegen: Ars Aequi Libri 1999, p. 451
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'In the present case, the Court considers it right to place special emphasis on the
importance of what was at stake for the applicant in the proceedings in question.

Not only were they decisive for her future relations with her own child, but they
had a particularquality of irreversibility, involving as theydid whatthe High Court
graphically described as the "statutory guillotine" of adoption'.83

In familierechtelijke geschillen, met name wanneer het om omgang, voogdij of
adoptie gaat, is enigebijzondere snelheid van afdoening vereist.84 Dat geldt temeer
wanneer in de procedure de familierechtelijke kwestie met een zekere onomkeer-
baarheid wordt vastgelegd. Zie in dit kader voorts het arrest 01sson,85 waarin een

echtpaar verzoeken had gedaan om hun kinderen weer terug in de ouderlijke macht
te krijgen.86 Bijzondere voortvarendheid van debetrokken autoriteiten is dan vereist.

Ook zien we het terug in geschillen waar de betrokken klager een ver-

keersslachtoffervaneen ernstig ongevalis en schadevergoeding voor het opgelopen
ernstige leed tracht te verkrijgen. In de zaak Silva Pontes die hierover gaat, noemt
het Hof het criterium in 66n adem met de andere drie criteria.87 Ik denk dat het
te ver voert te veronderstellen dat elke schadeprocedure naar aanleiding van een
verkeersongeval tot bijzondere voortvarendheid dwingt. Mijn indruk is dat in
procedures vanwege een gering ongeval, zonder ernstig letsel, de rechter niet tot

speciale snelheid is gedwongen. Met name in combinatie met langdurige
arbeidsongeschiktheid dient een schadevergoedingsgeding met extra spoed te
worden afgerond. Wordt het slachtoffer door (de nasleep van) het ongeval
belemmerd in zijn deelname aan het arbeidsproces, dan - vermoed ik - zit daarin
de crux om de daarop gebaseerde vordering tot schadevergoeding vlot af te moeten
handelen.88 Het Hof wil 'special diligence' zien. Die term is ook terug te vinden
in onder meer het arrest Abdoella tegen Nederland. De verdachte zat bijna

gedurende de gehele procedure waarover werd geklaagd, in voorlopige hechtenis.
Het EHRM overweegt:

'(...) that persons held in detention pending trial are entitled to 'special diligence'
on the part of the competent authorities (...). The Court concludes that where a

83      EHRM 8 juli 1987, H. tegen het Verenigd Koninkrijk, Series A, vol  120, p. 62-63, par. 85.
84          Vgl.  o.a.  EHRM 19 februari 1998, Paulsen-Medalen en Svensson tegen Zweden, RJ&D 1998-I,

p.  142, par. 39. Zie ook de laatste alinea van par. 85 van het arrest H. tegen het Verenigd Koninkrijk.
85          EHRM 27 november 1992, Series A, vol. 250. In par.  104 van dit arrest komt ook weer het'decisive'

karakter terug, net als in H. tegen Verenigd Koninkrijk.
86       Vanwege 'the interests at stake, it was of great importance, as the Commission also noted, that

such matters be dealt with swiftly,' par. 103.
87 Silva Pontes tegen Portugal, EHRM 23 maart 1994, Series A, vol. 286, par. 39. Zie eveneens EHRM

26  oktober 1988, Martins Moreira tegen Portugal, Series A, vol. 143, p. 17, par. 46.
88          EHRM 26 oktober 1988, Martins Moreira tegen Portugal, Series A, Vol.  143; EHRM 23 maart

1994, Silva Pontes tegen Portugal, Series A, Vol. 286-A, Nl 1994,506 m.nt. EAA ; EHRM 15 februari
2000, Kurt Nielsen tegen Denemarken, RJ&D 2000, par.  23; EHRM  17 december  1996,  Duclos
tegen Franknjk, RJ&D 1996-VI.
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person is kept in detention pending the determination of a criminal charge against
him, the fact o f his detention is a factor to be considered in assessing whether the
requirement of a decision on the merits within a reasonable time has been met. ,89

Het is vaste Straatsburgse rechtspraak dat wanneer de betrokken klager gedetineerd
is, die 'special diligence' is vereist.90 Voorlopig gehechten of gedetineerden in
het algemeen bevinden zich in een weinig comfortabele positie. Zij hebben er veel

belang bij dat hen zo snel mogelijk duidelijkheid wordt verstrekt over hun positie.
Met andere woorden, er staan voor deze groep grote belangen op het spel met een
(spoedige) uitspraak.

Zo mogelijk nog zwaarder weegt het criterium in een aantal zaken waar de
betrokkenen HIV-geYnfecteerden waren:' Hiergeeft het zelfs de doorslag bij het
oordeel datde verplichting van de redelijke termijn is geschonden. In de zaak Vallde
tegen Frankrijk gebruikt  het Hof zelfs  de term 'exceptional diligence'.   De
buitengewone spoed die het Hof hier van de rechter verlangt, lijkt me goed
verklaarbaar. Dooreen bloedtransfusie met besmet bloed zijn hemofiliepatienten
met HIV geYnfecteerd geraakt, en in een aantal gevallen is de ziekte AIDS reeds
in een vergevorderd stadium. De compensatie die de slachtoffers vervolgens vragen
van de Minister van Volksgezondheid en de daarop volgende rechterlijke procedure
mag niet te veel tijd in beslag nemen, omdat de vergoeding anders wel op een
schrijnende wijze als mosterd na de maaltijd komt. Een rechter die de urgente en
nijpende situatie van doodzieke eisers niet vertaalt in door hemzelf te betrachten
bijzondere spoed, schiet ernstig tekort.

Soms neemt het Hof zelfs een plicht tot (extra) voortvarende behandeling
aan in abstracto. Het gaat dan om geschillen waarbij de betrokken belangen op
voorhand al toteen spoedige beslissing verplichten. Vanwege dete veronderstellen
samenhang met hetgeen op het spel staat wijs ik op de uitspraken in dergelijke
geschillen. Sommige, metnamearbeidsrechtelijke geschillen behoeven namelijk
volgens het Hof naar hun aard een voortvarende behandeling:

'Employment disputes bytheirnaturecall generally forexpeditious decision (...)'.92

89      EHRM 25 november 1992, Abdoella tegen Nederland, Series A, vol. 248-A, par. 24.
90       EHRM 27 augustus 1992, Tornasi tegen Frankrijk, Series A, vol. 241-A, p. 35, par. 84 en EHRM

24 september 1992, Herczegfalvy tegen Oostenrijk, Series A, vol. 242-B, p. 23, par. 71 en EHRM
31 augustus 1999, Gibbs tegen Nederland (ontvankelijkheid), NJB-katern 1999, p. 1816, nr. 33.

91           X en Valldeen Karakaya tegen Frankrijk, respectievelijk EHRM 31 maart 1992, Series A, vol. 234-C,
p. 90, par. 32; EHRM 26 apnl 1994, Series A,vol. 289-A, p. 16, par. 47; Karakaya tegen Frankrijk,
Series A,  vol.  289-B,  EHRM  8  februm  1996,  Feldskov  tegen Denemarken, RJ&D 1996-I, par.
18, NJ 1997,286.

92      EHRM 28 juni 1990, Obermeier tegen Oostenrijk, Series A, vol. 179, p. 23, par. 72; EHRM 24
mei 1991, Caleffi tegen Italie, SeriesA, vol. 206-B, p. 20, par. 17 en EHRM 24 mei 1991, Vocaturo
tegen Italie, Series A, vol. 206-C, p. 32, par 17. DeFransetekstspreekt over'les litigesdu travail'.
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Maar niet alleen arbeidsrechtelijke geschillen nopen de betrokken instanties tot
bijzondere alertheid, ookinsommigesociale-zekerheidsrechtelijke geschillenen
geschillen omtrentpensioenaanspraken keert bedoeld element terug. Ook daarvan
kan worden gezegd dat het de belangen zijn voor de betrokkene welke op voorhand
(of: in abstracto) tot snelheid nopen: 'especially having regard to the particular
diligence required in social security cases:'3 Het gaat dan in de kern genomen
om verlies van bestaansmiddelen. 94

Het beeld dat naar voren komt, is dat er voor het toekennen van (meestal:
doorslaggevende) betekenis aan de voorbetrokkene op het spel staande belangen
telkens procedures worden gevoerd over een recht of onderwerp dat in onze
(Europese) maatschappij uitermate substantieel wordt geacht. Noem het maar
fundamentele levensvoorwaarden. Ik vat een en ander met de volgende sleutelwoor-
den samen als: familierechtelijke betrekkingen (bijvoorbeeld maar niet alleen
kwesties van omgangsrecht en voogdij); recht op uitkering (bijvoorbeeld
pensioenaanspraken); schadevergoeding, met name vanwege ernstig letsel dat
normaal maatschappelijk functioneren langere tijd blokkeert; vrijheidsberoving;
zekerheid rond het recht op werk (arbeid, schorsing, ontslag, substantiele aantasting
in uitoefening van beroep of bedrijf). 95

Ook op het eerste gezicht onbetekenende geschillen kunnen echter in de tot
extra spoed manende categorie van 'what's at stake' worden opgenomen. Wat
te denken van een verschil van mening overeen telefoonaansluiting? Een futiliteit?
Vaak misschien, maarniet in de zaak van mevrouw Dewicka tegen Polen. Klaagster
was bejaard (het Hof noemt 'her very great age'), niet erg mobiel meer (het Hof
wijst op 'her disability') en 'the outcome of the case was of vital significance for
her basic human needs, in particular, the need to maintain essential contact with
the outside world (...)':6 En zo kwameen trage uitspraak omtrent een telefoonaan-
sluiting Polen op een schending van het EVRM te staan. De uitspraak leert ons
nog meer. Zo is het in wezen een bevestiging van mijn samenvattende stelling dat
de wezenlijke, eerste levensvoorwaarden en -behoeften cruciaal zijn bij het tempo
dat autoriteiten hebben te betrachten bij rechtspleging. Een telefoonaansluiting
staat onder omstandigheden (bijkomende omstandigheden zijn: de zeer hoge leeftijd
en de gedeeltelijke invaliditeit van de betrokkene) niet op zich, het kan middel
zijn tot iets dat als algemeen erkend feit van een minimumvoorwaarde, basisnotie
van leven is: contacten met andere mensen.

Bestudering van de Straatsburgse beslissingen wijst uit dat het doorgaans
gaat om de impact die direct uit (de uitkomst van) het geschil voor de betrokkene

93          Vgl  EHRM 4 december 1995, Terranova tegen Italie, Series A , vol  337-B, par. 20 (recht op uitkering
kan bepalend zijn voor iemands inkomsten en derhalve levensonderhoud).

94      Zie ook EHRM 27 juni 2000, Frydlender tegen Frankrijk, EHRC 2000/67.
95     Vgl A.W. Heringa, EVRM R&C, 3.6.6, p. 7.
96          EHRM 4 april 2000, Dewicka tegen Polen, EHRC 2000/42  m.nt.  AWH,  par.  17.
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voortvloeit. Het kan ook belangen betreffen die niet voorwerp van geschil zijn.
Het zwaar laten wegen van het feit dat iemand in detentie zit vormt daarvan al
in zekere zin een illustratie. Het gaat meer in het algemeen om het belang dat de
betrokkene heeft met een snelle afloop van de procedure.97 Een onderstreping van
deze door mij aangehangen interpretatie lees ik in het arrest Styranowski tegen
Polen, waarin het Hof de hoge leeftijd van de klager als argument gebruikt om
de Poolse staat op de vingers te tikken ten aanzien van de duur van de procedure.

98

Naast ziekte (hoe ernstiger, hoe meer voortvarendheid wordt vereist,)" kan dus
ook de hoge leeftijd van een appellant de competente instantie tot extra spoed
dwingen. De gedachte hierachter, zo kan ik mij voorstellen, is dezelfde als ik die
opgaf bij de HIV/AIDS-patianten: komt de uitspraak niet binnen afzienbare tijd,
dan heeft die veel aan zin verloren.

6.3.2.2       'What' s at stake'; afsluitende opmerkingen

Het meewegen van de op het spel staande belangen, met inbegrip van de positie
van de klager, neemt onderhand een belangrijke plaats in. Dit is het gevalin zowel
geschillen waarbij het gaat om de vaststelling van 'civil rights and obligations'
als bij 'criminal charges'.  In het verlengde van deze constatering geloof ik niet
dat het belang van een spoedige definitieve uitspraak in strafzaken noodzakelijker-
wijs groter is dan in procedures die iemands civielrechtelijke positie determineren.
Ook geschillen waarbij 'civil rights and obligations' worden vastgesteld, nopen
onder omstandigheden tot spoed. In plaats van het onderscheid tussen 'criminal
charge' en 'determination of civil rights and obligations' is veeleer cruciaal voor
het verlangde tempo van rechtdoen datgene 'what's at stake for the applicant'.
Het kan best dat de op het spel staande belangen in strafzaken dikwijls groter zijn
dan in een groot deel van civiele zaken; niet echter omdat het een strafzaak is,
maar omdat vrijheidsberoving en een mogelijk op te leggen sanctie (eigen aan
de aard van het strafrecht) op de betrokkene grotere impact hebben en meer
ongerustheid bij hem teweeg zullen brengen in vergelijking met een doorsnee
geschil tussen burgers, waarbij soms relatieve kleinigheden voorwerp van geschil
vormen. Op het onderscheid strafvordering en vaststelling van civiele aanspraken
en plichten behoort evenwel niet de nadruk te liggen. Veel van de zwaarwegende
belangen die een korte procedure vereisen, betreffen juist het bepalen van
burgerlijke rechten en plichten: familierecht, sociale zekerheidsrecht, arbeidsrecht,

97 Zie naast de Franse HIV-zaken (Vallde  e.a.)  ook  EHRM  8  juli   1987, H. tegen het Verenigd
Koninkrijk, Series A, vol. 120, p. 63, par. 85, laatste alinea.

98      EHRM 30 oktober 1998, RJ&D 1998.
99          Vgl. de arresten EHRM 26 april 1994, Vallde tegen Frankrijk, Series A, vol 289-A, NJCM-bulletin

1994,1086-1092 m.nt. AMIJ; EHRM 8 februari 1996, Feldskov e.a. tegen Denemarken, RJ&D
1996-I, p. 85-112, NJ 1997, 286.
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sommige schadevergoedingsgeschillen, met name in combinatie met verlies van

arbeidsvermogen. En heel soms lijkt de factor 'what's at stake' zelfs niet direct

gelieerd aan het voorwerp van geschil, zoals ernstige ziekte en hoge leeftijd van
de betrokkene:  Samengevat: extra spoed is aangewezen wanneer basisnoties
van onze maatschappij in het gedrang komen (vrijheid van beweging, werk,
inkomen, gezondheid, 'family-life').

6.4 Binnen de sfeer van de overheid gelegen criteria

6.4.1 Houding en gedrag autoriteiten

6.4.1.1 Algemeen

In het voorgaande deel (vaststellen periode) hebben we kunnen zien dat om het

redelijke-termijnbeginsel tiberhaupt in beeld te laten komen, enigerlei betrokkenheid
van een rechter of andere overheidsinstantie (hierna ook: autoriteit) aangewezen
is. Dat gegeven vormt deopmaat vooreen volgendebelangrijke factoren wellicht
de meest voor de hand liggende van alle: houding en gedrag van de betrokken
overheidsinstanties.

Deze factor kan worden beschouwd als het spiegelbeeld van de stelregel die
Commissie en Hof hanteren en die erop neerkomt dat: 'only delays attributable
to the State may cause a violation  of the reasonable-time requirement'.101  Is  de

vertraging niet aan de staat toe te schrijven, dan treft de staat geen blaam en kan
de opgelopen vertraging de staa«sorganen) niet worden aangerekend. Omgekeerd:
Commissie en Hof onderzoeken of de lange duur het gevolg is van aan de staat

toe te schrijven omstandigheden en handelingen c.q. het gebrek daaraan. Dat

postuleert de essentiele betekenis van het hier behandelde criterium: de behandeling
van het geschil door de rechter en andere betrokken overheidsinstanties.

Een en ander komt eveneens tot uitdrukking in de diep gewortelde overweging
dat 'Article 6§1 imposes on the Contracting States the duty to organise their
judicial systems in such a way that their courts can meet each of its requirements',
welke overweging het Hof niet nalaat te blijven herhalen. 102

100       Verwoord  in bijvoorbeeld EHRM  8 februari 1996, RJ&D 1996-I, p. 85, EHRM 8 februari 1996,
Feldskov e.a. tegen Denemarken, RJ&D 1996-1, p. 85-112, (NJ 1997,286),par. 78:  'whatwasat
stake (...) was of crucial importance (...) in view of theincurablediseasefrom which they [klagers:
AMIJ] were suffering and their reduced life expectancy (...).'

101 Zie, onder vele andere, EHRM 20 februari  1991,  Vernillo tegen Frankrijk, Series A, vol. 198, p.

13;  EHRM 27 februari 1992, Pierazzini tegen Italie, Series A, vol. 231-C, p. 15.
102       Zie ('among many other authorities'; aldus het EHRM zelf ook in o.a. Trevisan tegen Italie, Series

A, vol. 257-F, par. 18) bijv. EHRM 6 mei 1981, Buchholz tegen Duitsland, Series A, vol. 42,(NJ
1987, 827 m.nt. P. van Dijk), par. 51 en EHRM 24 mei 1991, Vocaturo tegen Italic, Series A, vol
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Al vanaf de eerste redelijke-termijnjurisprudentie heeft hetHof de opstelling
van de betrokken autoriteiten als een belangrijk criterium gehanteerd:03 Dat het
daarbij om een verplichting gaat die niet louter op de rechterlijke instanties rust,
is ook reeds uit het voorgaande deel (Periode) gebleken. Ook andere dan betrokken
rechterlijke overheidsentiteiten zijn normadressaat van de verplichting geschillen
binnen een redelijke termijn af te doen:04 Dit vinden we duidelijk terug in de recht-
spraak van ECRM en EHRM.'05 Binnen strafrechtelijkecontextdienen zowel politie
als justitie (vervolgende en rechterlijke instantie) de termijn in de gaten te houden,
en voor punitieve sancties uitdelende bestuursorganen geldt dat ook. In een
rechtsgang die voor civiele rechten en plichten beslissend is heeft ook het bestuur
met voldoende voortvarendheid te beslissen. 106

De opstelling van de rechter en andere betrokken autoriteiten gedurende de
procedure valt in wezen in tweeen uiteen. Aan de ene kant hebben we het verbod
op vertragende chicanes, dat al tamelijk sterk gold bij de houding van de klager
en dat in de context van de opstelling van overheidsinstanties wel absoluut is. Meer
dan van de burger, wordt daarnaast van de overheid een vergaande actieve
zorgplicht verlangd. Het is primair aan de rechterlijke of andere autoriteit alles
in het werk te stellen teneinde te voorkomen dat de procedure stokt. Inherent
daaraan is in de optiek van het Hof dat naast het optimaal aanwenden van
versnellingsmogelijkheden de rechtercontrole uitoefent op alle actoren, opdat deze
maximale inspanningen leverenomonnodig oponthoud te voorkomen.107 Kortom,
op de autoriteiten ligt een evident zwaardere last tot alert optreden - in mijn
terminologie: de actieve zorgplicht - dan het gevalis bij de burger. Voorgeschillen
die een 'criminal charge' behelzen, levert de verantwoordelijkheid van de
autoriteiten als essentieel punt om de redelijkheid te bepalen geen probleem op.
In civielrechtelijke procedures kan deze idee van een actieve zorgplicht wringen
met het karakter van het onderliggend procesrecht. Reden om deze procedures
afzonderlijk onder de loep te nemen.

206-C, p. 32, par. 17.
103    EHRM 27 juni 1968, Wemhoff tegen Duitsland, Series A, vol. 7, p. 27; EHRM 27 juni 1968,

Neumeister tegen Oostenrijk, Series A,  vol.  8,  p.  41-43; EHRM  16 juli 1971, Ringeisen tegen
Oostenrijk, Series A, vol.  13, p. 45; EHRM 28 juni 1978, KOnig tegen Duitsland, Series A, vol.
21,(NJ 1980,54), p. 34-40.

104 Onder meerEHRM 19 maart 1997, Hornsby tegen Griekenland, Rl&D 1997-II, p. 495-513; EHRM
15 februari 2000, Kurt Nielsen tegen Denemarken. Idem: M.W.C. Feteris, Fiscale administratieve
sancties en het recht op een behoortijkproces (diss. UvA), Deventer: Kluwer 1993, p. 542en 552.

105      Zie o.a. EHRM 26 april 1994, Vallde tegen Frankrijk, SeriesA, vol. 289-A, (NJCM-bulletin 1994,
1086-1092 m.nt. AMIJ), p. 15-17, par. 42-49.

106     Vgl. o.a. EHRM 28 juni 1978, Konig tegen Duitsland, Series  A, vol. 21, NJ 1980, 54, EHRM 9
december 1994, Schouten en Meldrum, Series A, vol. 304 en EHRM 19 maart 1997, Hornsby tegen
Griekenland, Rl&D 1997-II, p. 495-513. Zie ook M. de Werd, 'Tijdigheid van rechtspraaken artikel
6 EVRM. Over de zorg(vuldigheids)plichten van Lidstaat enjustitiabelen', Trema 1999, p. 19-25.

107       Vgl.  P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, Theory and practice of the European convention on human
rights, The Hague: Kluwer Law International 1998, p. 447.
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6.4.1.2 Civil rights and obligations

Algemeen
In het arrest Buchholz zet het EHRM helder uiteen, bijna in een 'ten overvloede',
dat in de meeste van de lid-staten de strafrechter en de administratieve rechter

verantwoordelijk zijn voor de procesgang (niet-lijdelijkheid in termen van nationaal

recht) en dat het bij procedures voor de civiele rechter anders ligt: daar staat

lijdelijkheid voorop. Vervolgens geeft het Hof aan het belang van die verschillen
niet te bagatelliseren maar (net als de Commissie) ook en vooral dat ondanks de
verschillen de rechterlijke instanties ('judicial authorities') dedoor artikel 6 EVRM

gewaarborgde voortgang van het proces moeten bewaken. 108

Vaste jurisprudentie is inmiddels dat het feit dat in procedures inzake 'civil
rights and obligations' dikwijls hoofdzakelijk departijen en niet de rechterde voort-

gang van de procedure bepalen, de laatste geenszins van de verantwoordelijkheid
ontslaat te waken over de redelijke termijn. 'm In deze zin heeft het EHRM meer-
malen overwogen."'In dezaak Baraonategen Portugal blijkt volgens het EHRM
voor een administratieve rechter dezelfde verplichting te gelden.111 Aangetekend

zij dat de administratieve rechter hier optrad inzake een 'civil action for damages

against the State'.
Van de betrokken autoriteiten wordt dus een actieve opstelling verwacht.

Zo kunnen Commissie en Hof de verantwoordelijke autoriteiten tegenwerpen met
bepaalde verzoeken aan de klager om informatie (te) lang te hebben gewacht.

112

Als de wet partijen de mogelijkheid biedt om uitstel te vragen voor het indienen
van processtukken, blijft op de rechter de plicht rusten over de voortgang van de
procedure te waken. Die plicht kan zelfs zo vergaan dat de rechtereen halttoeroept
aan de wettelijke uitstelmogelijkheden:13 Een rechter kan zich derhalve niet zonder
meerachter de wet en het lijdelijkheidsbeginsel verschuilen. Het adagium dat een
ieder wordt geacht de wet te kennen geldt ook voor de justitiele autoriteiten van
een staat, in ieder geval voor de rechterlijke instanties. Niet alleen de wet, ook

108      Arrest EHRM 6 mei  1981,  Buchholz tegen Duitsland, Series A.vol. 42, CNJ 1987,827 m.nt. P.
van Dijk), par. 50.

109       Idem M. de Werd, 'Tijdigheid van rechtspraak en artike16 EVRM. Overde zorg(vuldigheids)plichten
van Lidstaat en justitiabelen', Trema 1999, p. 19-25.

110       Zie bijvoorbeeld de arresten EHRM 27 juni  1968,  Neumeister tegen Oostenrijk, Series A, vol. 8;

EHRM 28 juni  1978, Kunig tegen Duitsland, Series A,vol. 27, NJ 1980,54; EHRM 6 mei 1981,
Buchholz tegen Duitsland, Series A, vol. 42, NJ 1987, 827 m.nt. P. van Dijk; EHRM 10 juli 1984,
Guincho tegen Portugal, Series A, vol. 81, p. 14, par. 32; EHRM 25 juni 1987,Capuano tegen Italic
Series A, vol. 119, p. 11, par. 24

111        EHRM  8 juli 1987, Baraona tegen Portugal, Series A, vol. 122, p. 19, par. 48.
112       Ziebijvoorbeeld EHRM 26 april  1994, Vallde tegen Frankrijk, SenesA,vol. 289-A, (NJCM-bulletin

1994, 1086-1092 m.nt. AMLJ). p. 15, par. 41.
113     EHRM 8 juli 1987, Baraona tegen Portugal, Series A, vol. 122, p. 21, par. 56.
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de rechtspraak van het EHRM mag bij de rechterlijke instanties bekend worden
verondersteld, blijkens het arrest Vallde.  Het Hof overweegt daarin:

'Yet the Administrative Court did not use its powers to expedite the proceedings,
although it was aware of the X v. France judgment [en dat was een arrest van het
EHRM  van een kleine twee jaar daarvoor,  in een zelfde soort zaak: AMU]  '.'14

Vergaande rechtertijke verantwoordelijkheden
De rechter is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Gebrek aan snelheid in diens
handelen of het eenvoudigweg uitblijven van actie van diens zijde, wordt hem
aangerekend. De rechterlijke verantwoordelijkheid reikt evenwel nog verder dan
het strikt eigen optreden.

Interessante overwegingen daaromtrent zijn al te vinden in de zaak Capuano
waar de grieven van ddn van de partijen zagen op de trage afhandeling van het
geschil door de Italiaanse civiele rechter. Hoewel de onredelijke vertragingen hun
oorzaak voor een belangrijk deel vonden in het lange tijd uitblijven van de
verlangde deskundigen-rapporten, werden de vertragingen toegerekend aan de
rechter (en derhalve aan de Italiaanse staat): 15 Een overweging van gelijke
strekking is terug te vinden in onder andere het arrest Andreucci:

'(...) the investigating judge failed to carry out with proper diligence his duty of
supervising the work of the expert (...)'. 116

Een rechter die daadwerkelijk supervisie houdt over het deskundigenonderzoek
en zich inspant om het onderzoek glad te doen verlopen, dat is wat het EHRM
verlangt. Zo krijgt de rechtbank die er op toeziet dat de (in casu medische)
deskundigen de vaart er goed inhouden een pluim van het Hof.' 17 De rechter wordt
kortom verantwoordelijk gehouden voor de tijd die het werk van door hem
aangestelde deskundigen opsoupeert.

De verantwoordelijkheid van de rechter strekt even ver indien het gaat om
vertragingen die worden opgelopen in verband met het horen van getuigen. Ook
voor daarmee gepaard gaande opstoppingen brengt artikel 6 EVRM mee dat de
rechter verantwoordelijk is: 18 Het gaat dan zowel om het horen zelf als het

114    EHRM 26 april 1994, Vallde tegen Frankrijk, Series A, vol. 289-A, p. 16, par. 47.
115      EHRM 25 juni 1987, Capuano tegen Italie, Series A, vol. 119, p. 13, par. 30; idem bijvoorbeeld

EHRM 26 februari 1992, Nibbio tegen Italie, SeriesA, vol. 228-A, par.  18 en EHRM 23 november
1993, Scopelitti tegen Italic, Series A, vol. 278, p. 9, par. 22 e.v.

116      EHRM 25 juni 1987, Capuano, Series A,  vol.  119,  p.  13,  par.  30 en  EHRM 27 februari  1992,
Andreucci tegen Italie, Series A, vol. 228-G, p. 76, par. 17.

117       EHRM  15  oktober  1999,  Humen tegen Polen, EHRC 1999/4, m.nt. AWH, par. 69.
118     Zieo.a. EHRM 27 februari 1992, Idrocalce tegen italie, SenesA, vol. 229-F, p. 64. par. 18; EHRM

27 februari 1992, Tuminelli tegen Italie, Series A, vol. 231 -H, p. 84-85, par. 17; EHRM 27 februari
1992, Cooperativa Parco Cuma tegen Italie, Series A, vol. 231-E, p. 52, par. 18.
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oproepen van getuigen. De vergaande rechterlijke verantwoordelijkheid kan worden

geplaatst in de meer algemene sleutel dat een staat met ratificatie nu eenmaal de

plicht op zich heeft genomen zijn rechtsstelsel zo in te richten dat het aan alle eisen

van artikel 6 EVRM recht doet. 119

Wettelijke termijnen
Vanzelfsprekend siert het de rechter indien hij binnen de wettelijk voorgeschreven
termijnen blijft. Overschrijding daarvan conflicteert echter niet per se met de termijn
van artikel 6 EVRM:20 Dat laat onverlet dat gevallen denkbaar zijn waarin het

overschrijden van een wettelijke beslistermijn door een overheidsinstantie wel
samenvalt met onredelijke vertraging in de zin van artikel 6 EVRM. In het arrest
Vall6e tegen Frankrijk beklaagde de ernstig zieke verzoeker Vall6e zich onder
meerover het overschrijden van wettelijkebeslistermijnen doorde minister. Hoewel
niet direct uit de veroordelingdoorhet Hof valtafte leiden dat die overschrijding
al voldoende was omde redelijketermijn overschreden te achten, reageert het Hof
instemmend op Valldes kritiek. Zelfs een reactie die maar op het nippertje w81
binnen de wettelijke termijn (drie en een halve maand waar maximaal vier maanden

voor een reactie stond) valt, wordt door het Hof bekritiseerd.121

Relevantie partijhoedanigheid?
Van Dijk en Van Hoof schrijven dat, als ware het een afzonderlijke factor, ook
het gedrag van de tegenpartij in de oordeelsvorming kan worden betrokken, 122

echter onder het voorbehoud dat die tegenpartij de overheid is. Dat laatste spreekt
voor zich, omdat in Straatsburg klachten slechts tegen een staat kunnen zijn gericht,
zo vat ik hun argumentatie vrij samen. De processuele houding van de 'tegenpartij'
(mits dat de overheid is) telt in belangrijke mate mee voor de kwalificatie: al dan
niet redelijk. Ik zie echter niet in waarom de houding van de overheid als
procespartij niet onder een van die andere factoren valt te scharen: de houding

119      Aldus bijv. EHRM 27 februari 1992, Tuminelli tegen Italie, Series A, vol. 231-H, par. 17.
120       EHRM 30 oktober 1990, Wiesinger tegen Oostenrijk, Series A, vol  213, p. 22-23, par. 60; EHRM

27 februari 1992, G. tegen Italid, Series A,vol. 228-F, par. 17. Zie ook J.A. Frowein & W. Peukert,
Europaische MensenRechtskonvention, EMRK-Kommentar, Kehl: Engel 1996, p. 270; I  van der
Helm & E.M. Wesseling-van Gent, 'De redelijke termijn in civiele procedures', Trema 1996, P.
125-134; A.M.L. Jansen, 'Van deredelijke termijn, decivielerechterendebestuursrechter', Trema
1996, p. 213-216 en A.M.L. Jansen, 'De redelijke termijn in het bestuursrecht', NJCM-Bulletin
1994, p. 1068-1092.

121 EHRM 26 april 1994, Series A, vol. 289-A. Of met de besluitvorming van iets minder dan vier

maanden de redelijke termijn ook is overschreden is in casu onzeker. Waarschijnlijk niet, in elk
geval  is de jarenlange rechterlijke behandeling wel strijdig met artikel  6 EVRM.

122     Met een verwijzing naar o.a. Buchholz (EHRM 6 mei 1981, Buchholz tegen Duitsland, Series A,
vol. 42, NJ 1987, 827 m.nt. P. van Dijk)en Schouten en Meldrum (EHRM 9 december 1994Series
A, vol. 304, p. 25 en 26).
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en het gedrag van de autoriteiten. 123 Ik beschouw het processuele optreden van

de wederpartij dan ook niet als een afzonderlijk criterium en al helemaal niet via
een constructie waarbij de 'wederpartij' als zodanig centraal staat. Zoals uit de

vorige hoofdstukken is gebleken, gaat het niet slechts om de procedure bij de
rechter. Ook de fase waarin een geschil nog 'onder het bestuur' ligt, is immers
relevant. Ofdie overheidsinstantie nu de hoedanigheid vanjustitiele autoriteit met

beslissingsbevoegdheid bezit of in een volgend stadium van hetzelfde geschil die
van procespartij aanneemt, maakt naar mijn mening geen verschil. Het is en blijft
dezelfde overheid die in die hoedanigheid zorg moet dragen (voor zover het binnen
de macht en mogelijkhe(len van dfe overheid ligt) dat de afhandeling van het
onderhavige geschil geen onredelijk lange periode in beslag neemt. Dat zodra het

geschil is voorgelegd aan een rechterlijke instantie ook die instantie (of: ook dfe
justitiele autoriteit) ervoor zorg dient te dragen dat de redelijke termijn niet wordt
overschreden doet daar niets aan af. Beide instanties behoren tot de staat (de
overheid) zoals diedooreen burgerkan worden aangeklaagd in Straatsburg. Beide
dienen dan ook in elke fase van het geschil waarbij zij zijn betrokken, alles in het
werk te stellen om het geschil binnen redelijke termijn af te handelen:24 Ook de

jurisprudentie van het Europese Hof geeft overigens geen aanleiding om aan de
houding van de wederpartij als zodanig belang te hechten; het gaat erom dat op
overheidsentiteiten de redelijke-termijnplicht rust.

125

Waar het uiteindelijk om draait, is dat de onredelijkheid van de vertraging(en)
toerekenbaar is aan de staat. Of, zoals het Hof het formuleert:

'(..,) only delays attributable to the State [curs. AMLJ] may justify its finding, in

appropiate instances, a failure to comply with the requirements of "reasonable
time". ,126

Het Hof onderstreept met de aangehaalde overweging in wezen dat vertragingen
die hun oorzaak vinden in gedragingen van de anderepartu voor het oordeel over
de redelijkheid juist niet bepalend zijn.

123    J.A. Frowein & W. Peukert, Europaische MensenRechtskonvention, EMRK-Kommentar, Kehl:
Engel 1996, p. 269.

124     Zie o.a. de arresten EHRM 6 mei 1981, Buchholztegen Duitsland, Series  A,vo\. 42, (NJ 1987,

827 m.nt. P. van Dijk), p. 16; EHRM 8 juli 1987, Baraona tegen Portugal, Series A, vol.  122, p.
21; Martins Moreira tegen Portugal, Series A, vol. 143, p. 17.

125       Misschien dat het arrest H. tegen het Verenigd Koninkrijk op het verkeerde been kan zetten. EHRM
8juli 1987, H. tegen het Verenigd Koninkrijk, Series A, vol. 120, p. 59-62, par. 71-82. Een verklaring
voor het noemen van 'the conduct ofthe parties' is n.m.m. te vinden in het feit dat heteen gecompli-
ceerde (voogdij- en omgangs)zaak betrof omdat er naast de rechterlijke instanties verschillende
partijen bij betrokken waren: 'husband', 'prospective adopters', 'Official Sollicitor' en een 'Council'.

126   EHRM 6 mei 1981,Buchholztegen Duitsland, Series A, vol. 42, (Nl 1987, 827 m.nt  P. van Dijk),
par.  49.  In  gelijke zin  o.a.  EHRM 24 oktober  1989,  H.  tegen Frankrijk, Series A, vol. 162, par.
55;  EHRM 20 februari 1991, Vernillo tegen Italie, Series A. vol. 198, par. 34-35 en EHRM 27
oktober 1993, Monnet tegen Frankrijk, Series A, vol. 273-A, par. 29-31.
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Ik meen dat de verplichting om te zorgen dat zonder al te ernstige vertragingen
geschillen eindigen niet via de band van de partijhoedanigheid behoeft te worden
gespeeld en dat het EHRM dat ook niet doet. De vraag die moet worden beantwoord
is of het gaat om vertragingen die 'attributable to the State' zijn. Ook koppel ik
nog even terug naar deel I. Daar kwam naar voren dat voor het vaststellen van
de relevante periodeniet-rechterlijke overheidsinstanties vooreen nietonaanzienlijk
deel verantwoordelijk kunnen zijn voor de periode die binnen de reikwijdte van
de termijngarantie valt. Een andersluidende redenering zou overheidsinstanties
in staat stellen finale rechterlijke uitspraken en zelfs de aanvang van rechterlijke
procedures te dwarsbomen:27 In deze visie die volgens mij ook de Straatsburgse
is, valt ook eenvoudiger de betrokkenheid van diverse overheidsinstellingen (niet
per se zijnde wederpartij) als in het arrest H. tegen het Verenigd Koninkrijk te
verdisconteren.

Men ziet regelmatig de frase dat naast de ingewikkeldheid en klagers gedrag
'theconductofthe relevant authorities' bepalend is.128 Vertaal ik dat als 'betrokken

overheidsinstanties', dan kan wel worden gesteld dat we met een anderbegrippen-
stel te maken hebben dan het begrip wederpartij. In onder meer arresten als Vallde
en Karakaya kan een bevestiging worden gelezen dat de hoedanigheidsverwisseling
van een overheidsinstantie van beslisinstantie naar partij, geen afbreuk doet aan
haar verplichting binnen redelijke termijnen te handelen:29 Zo werd bij voorbeeld
de betrokken ministerbekritiseerd vanwege zijn traagheid 'in submitting his replies
and his statements in defence; he had taken (...) six months to file pleadings in
the courts proceedings: 130 Een en ander is in een strafrechtelijke setting overigens
niet anders.

6.4.1.3 Samenvatting

Niettegenstaande de partijautonomie als beginsel van civiel procesrecht wordt de
civiele rechter geacht met de supervisie belast te zijn. Straatsburgse instanties

koppelen daaraan een vergaande rechterlijke verantwoordelijkheid voor de

progressie van het geding. De verantwoordelijkheid strekt zich uit over het optreden

127      Dit zou strijdig zijn met het Golder-arrest, waarin toegang tot de rechter werd gewaarborgd. Voor
de waarborg van de redelijke termijn uitgewerkt in o.m. het K6nig-arrest, EHRM 28 juni  1978,
KOnig tegen Duitsland, Series A,vol. 21, NJ 1980,54 (voor wat betreft de voorfase). Ook voor
de 'nafase' geldt het opgemerkte, gezien het Hornsby-arrest.

128     0.9. EHRM 8 juli 1987, Baraona tegen Portugal, Series A, vol.  122, par. 47; EHRM 9 december
1994, Schouten en Meldrum, Series A, vol  304, par. 63, Vgl. ook EHRM 29 maart 1989, Bock
tegen Duitsland, Series A, vol. 150, par. 38

129        Idem J.A. Frowein & W. Peukert, Europdische MensenRechtskonvention, EMRK-Kommentar, Kehl:
Engel 1996, p. 269.

130    EHRM 26 april 1994, Valldetegen Frankrijk, Series A, vol. 289-A, m.n. par. 42-44; EHRM 26
augustus  1994, Karakaya tegen Frankrijk, Series A, vol. 289-B, m.n. par. 40.
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van getuigen en deskundigen. Vertragingen dienaangaande worden de rechter

aangewreven. Dat leidt overigens niet noodzakelijk tot de constatering dat artikel
6 EVRM is geschonden. Daartoe heeft weer een afweging plaats; hoe lang heeft
66n en ander (oproepen, horen getuigen c.q. deskundigen) in beslag genomen.

Ook op andere autoriteiten (organen van de staat) die in het geschil zijn
betrokken drukt de verplichting binnen een redelijke termijn te handelen.

Hierboven is regelmatig onderscheid gemaakt in procedures die bepalend
zijn voor 'civil rights and obligations' onderscheidenlijk een 'criminal charge'.
Het vervolg van dit hoofdstuk ziet op beide procedures, tenzij uitdrukkelijk anders

aangegeven.

6.4.2 Inactiviteit autoriteiten

De bevoegde autoriteit mag een zaak, ook als het een civielrechtelijke aangelegen-
heid betreft, niet zomaar op zijn beloop laten. In de praktijk blijkt oorzaak van
vele vertragingen desalniettemin dat een tijdlang hoegenaamd niets gebeurt met
een zaak. Dossier, stukken en wat dies meer zij blijven onaangeroerd door de
verantwoordelijke organen van de overheid die met de zaak bezig (zouden moeten)

zijn. Dergelijkeperioden gedurende welke een zaak in ruste is ('dormant' is, zeggen
ze in Straatsburg soms heel fraai) vinden niet snel genade in Straatsburg. Zowel

bij 'criminal charges' als bij de vaststelling van 'civil rights and obligations' ziet
men Straatsburgse veroordelingen sterk leunen op niet goed verklaarbare perioden
van inactiviteit. 131

Inactiviteitblijft moeilijk precies te meten. Onderscheiden dient mijns inziens
te worden tussen het geheel stilliggen van een zaak en de situatie waarin er op
de een of andere manier wel iets gebeurt. Die laatste situatie begrijpt het EHRM
niet onder stilliggen. Zo kan een bepaald onderzoek zijn gelasten op de uitvoering
of uitslag daarvan worden gewacht; is hoger beroep ingesteld of een anderrechts-
middel aangewend; tracht een rechter feiten boven tafel te krijgen of heeft een
rechter tijd nodig om dossiers doorte nemen ofom anderszins inzicht in het geschil
te krijgen. Allemaal voorbeelden van acties die onvermijdelijk tijd in beslag nemen,
zonder dat gezegd is dat gedurende die activiteiten elke dag, week of zelfs maand
aan de zaak wordtbesteed.132 Is daarentegen daadwerkelijk en aantoonbaar sprake

van het compleet stilliggen van de zaak, dan is dat voor het EHRM reden extra

kritisch te zijn in het oordeel over de redelijkheid. Zie ter illustratie (onder, nogal
wat, andere) het arrest Salerno, waarin het Hof kritische blikken wierp op enkele

131    Vgl. A.W. Heringa, EVRM R&(,3.6.6.,p.1.
132       Daar komt nog bij dat goed denkbaar is dat juist niet het gebrek aan activiteit maar daarentegen

overkill aan verscheidene acties de oorzaak van onaanvaardbare inertie is. EHRM 29 maart  1989,
Bock tegen Duitsland, Series A, vol. 150, par. 47: 'Here there was not so much a lack ofjudicial
activity as an excessive amount of activity which focused on the petitioner's mental state.'
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perioden van inactiviteit: eerst na zestien maanden vond de behandeling van het
hoger beroep plaats, de behandeling in cassatie pas veertien maanden na de
indiening van het beroepschrift en de inschrijving van het arrest ter griffie weer
tien maanden later. 133 Ligteen zaak lang helemaal stil, dan zal de redelijke termijn
eerderoverschreden zijn dan wanneer de zaak onderworpen wordt aan deeerderge-
noemde processuele handelingen die nu eenmaal tijd vergen.

Perioden van kennelijkeen langere inactiviteit zijn een veeg teken. Wanneer
is nu een periode van inactiviteit nog akkoord en wanneer accepteert het EHRM
kennelijke stilstand niet meer? De rechtspraak van het Hof is daar niet heel scherp
in. Afgebakende perioden van aanvaardbare inactiviteiten vastetijdsgrenzen geeft
hij niet. Als stelregel kan dienen dat het EHRM korte perioden van inactiviteit
nog wel wil billijken. Twee maanden, vier maanden inactiviteit, dat kan bijvoor-
beeld in het algemeen nog door de beugel. 134 Grote(re) intervallen zullen al snel
artikel 6 EVRM schenden. Gaat het om inactieve perioden van meer dan vier en
zelfs tien jaar, dan is het Hof snel klaar: flagrante overschrijding van de redelijke
termijn.135 Dat zijn uitersten; meer informatie biedt een interval van niets doen
aan een zaak van bijvoorbeeld een jaar en drie of vier maanden. Zo'n periode
oordeelt het Hof vaak als te lang.136 Voorts blijkt vrij zelden slechts 66n periode

van gebrek aan acties de lid-staat fataal. In de meeste gevallen waarin het EHRM
strijdigheid met het EVRM in hoofdzaak op inactiviteit baseert, gaat het om twee
of meer intervallen.

Een op het eerste oordeel onredelijk lange periode van stilzitten van de
betrokken autoriteiten is slechts te billijken doorbijzondere ('exceptional') omstan-

digheden:  'a (...) period of total inactivity, which could have been justified only
by exceptional circumstances'.137 Naderover deze factor §6.4.4 (Rechtvaardigende
factoren 7).  Kan een regering niet een bevredigende verklaring aanvoeren voor
het schijnbare stilliggen, dan is de kans groot dat in Straatsburg tot schending wordt
geconcludeerd. Zo wijst het Hof na ontdekking van een aanzienlijke interval er
nogal eens op dat 'no explanation of this inertia has been supplied by the

133     EHRM 12 oktober 1992, Series A, vol. 245-D, par. 21. Tamelijk opmerkelijk is overigens dat het
eindoordeel van het EHRM luidde dat de totale lengte van de procedure aanvaardbaar was. Zie
hieronder meer over deze kennelijke 'overall-assessment'. Wel werd daarbij, ietwat paradoxaal,
in aanmerking genomen dat de zaak aan drie verschillende rechtscolleges was voorgelegd.

134       EHRM 8 december 1983, Pretto tegen Italic, Series A, vol.  71.
135     EHRM 2 september 1997, De Santa tegen Italic, RJ&D 1997-V; JB 1998/26 m.nt. AWH, par. 23.
136       Bijvoorbeeld EHRM  23  september  1997,  Robins  tegen  Verenigd Koninkrijk, RJ&D 1997-V, p.

1821-1841, par. 34; EHRM 4 april 2000, Academy LTD Trading tegen Griekenland, EHRC 2000/41
m.nt. AWH, par  25. In de laatste zaak geeft het EHRM aan dat ook een periode van dertien maanden
inactiviteit '(...) failed to satisfy the "reasonable time" requirement.'

137       Zie bijvoorbeeld het arrest EHRM  13 juli  1983, Zimmermann en Steiner tegen Zwitserland, Series
A, vol  66, p.  12, par  27. Zie ook het arrest EHRM 25 november 1992.Abdoella tegen Nederland,
Series A, vol. 248-A, waarin het om een strafzaak ging en het EHRM perioden van inactiviteit van
minder dan een jaar al fataal achtte.
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Government (...)' of woorden van gelijkestrekking.138 Heel helder is de rechtspraak
van het EHRM ter zake helaas niet. In principe mag wel als uitgangspunt gelden
dat het om een fase van inactiviteit van enige betekenis gaat; een heel korte of
normaal te achten tijd mag verstrijken voordat deze in verdachte hoek komt. Gaat

de afwikkeling van een procedure  'at a regular pace', dan is er in beginsel geen
vuiltje aan de lucht. 13' Straatsburg straft met name onverklaarbare en lange
perioden van klaarblijkelijke stilstand af. Voorts wijs ik op een samenhang met
de opstelling van de klager. Verzoeken partijen voortdurend om uitstel en stokt
een zaak dientengevolge, dan wordt niet de staat primair verantwoordelijk gehouden
voor de stilstand maar partijen, de veroorzakers van het oponthoud.140 Over deze
interferenties is het EHRM erg wisselend in zijn overwegingen. Zoals ik heb
uitgelegd in § 6.3.1 over de processuele opstelling van de betrokkene, geloof ik
niet dat ereen plicht voorparticulierepartijen bestaat die hen noopt om maatregelen
in te zetten tegen inactiviteit. Dat zou een versnellingsverplichting voor de burger
betekenen; en een dergelijke verplichting is niet uitdejurisprudentie van hetEHRM
af te leiden, als betoogd. Dat de vraag naar schending niet staat of valt met
inactiviteit van rechter of bestuur, blijkt uit de interferenties die zich voordoen

in zo goed als alle zaken die het Hof heeft beoordeeld. Dit gaat precies zo op voor
de arresten in welke een lang stilliggen van de zaak op de voorgrond staat. Zo werd
in het arrest Cesarini gewezen op perioden van inactiviteit van zeventien en twintig
maanden. De totale procedure werd desalniettemin als redelijk beoordeeld, mede
vanwege het feit dat het geschil door drie verschillende rechterlijke instanties was
behandeld:41

Samenvattend kan het volgende worden gesteld. Dikwijls overweegt het Hof
dat een interval van niet goed verklaarbaar'slapen' van de zaak niet door de beugel
van de redelijke-termijnverplichting kan. Maar gewaakt moet worden tegen al te
centrale plaatsgeving van inactiviteit. Niet elke inactiviteit is fataal. Ook fasen
waarin niet direct van inactiviteit blijkt, kunnen wel degelijk de grenzen van het
redelijke passeren. Behoedzaamheid met het maken van gevolgtrekkingen is op
zijn plaats. WeI lijkt een jaar stilstand van activiteiten in de procedure ongeveer
een grens te geven: het EHRM wordt dan vaak alert. Nodig is dat er kennelijke
inactiviteit is. Kan zo'n aanzienlijke periode - van zeg: meer dan een jaar - van
stilliggen niet worden verklaard, dan neemt de kans sterk toe dat artikel 6 EVRM
geschonden wordt geacht. Komen twee of meer van zulke stille perioden voor in
de gehele procedure dan is zeer waarschijnlijk de redelijke termijn overschreden.
Een zoektocht naar de beantwoording van de vraag of een periode nog redelijk

138     Bijv. EHRM 4 april 2000, Dewicka tegen Polen, EHRC 2000/42 m.nt. AWH, par. 19.
139   Vgl. EHRM 23 april 1996, RJ&D 1996-IL (JB 1996/256 m.nt. AWH), par. 72.

140       O.a.  EHRM 27 februari 1992, Vorrasi tegen Italic. Series A, vol. 230-E, par. 17.
141        EHRM 12 oktober 1992, Cesarini tegen Italit. Series A, vol. 245-B.
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is, behoort niet geheel op te gaan in de vraag of perioden van inactiviteit zijn aan
te  wijzen. 142 Interferenties met overige factoren blijven van belang.

6.4.3 Aantal betrokken instanties

In het vorige deel is er al op gewezen dat niet per se slechts 66n enkele termijn
op zijn redelijkheid wordt beoordeeld. Het kan om meer termijnen gaan (naast
een totaal-termijn). Een reden waarom meerdeeltermijnen terbeoordeling kunnen
komen, is gelegen in het feit dat niet zelden meer dan 66n instantie over hetzelfde
oorspronkelijke geschil oordeelt.

Daarmee is een volgende factor gegeven die van belang kan zijn voor het
oordeel over de redelijkheid: het aantal instanties dat zich over het geschil heeft
gebogen. Ook bij deze factor is sprake van een afweging per geval en geeft het
EHRM geen vaste regels. Toch is de invloed van het aantal instanties kort en
duidelijk aan te geven. Hoe meer instanties zich met een bepaald geschil hebben
beziggehouden, des te minder snel een totale termijn van geschilafdoening onrede-
lijk zal zijn.143 Van de toename van het aantal instanties kan dus een geaccepteerd
verlengende werking uitgaan. Een voorbeeld ter verduidelijking: wanneer drie
instanties zich met hetzelfde geschil hebben beziggehouden zal een totale periode
van bijvoorbeeld vierjaarniet snel als onredelijk worden gekwalificeerd. Wanneer
daarentegen slechts een instantie vier jaar nodig heeft gehad alvorens tot een
beslissing te komen, zou de redelijkheid veel eerder in het gedrang kunnen
komen. 144

Een mooi voorbeeld van de rol van het aantal instanties dat zich met de
beslechting van een geschil bezighoudt, geeft het arrest Zimmerman en Steiner
waarin werd geklaagd over een periode van bijna drieenhalfjaar:

'For a case dealt with at a single jurisdictional level, such a lapse of time is
considerable and calls for close scrutiny under Article 6 § 1. ,145

142      Heringa in diens noot bij EHRM 23 apnl 1998, Doustaly tegen Frankrijk, RJ&D 1998, JB 1998/170
lijkt sterk(er) voor het anker te gaan liggen van inactiviteit als htt criterium, hoewel ook hij een
slag om de arm houdt ('mijns inziens is dit criterium veelal doorslaggevend').

143     Anderzijds kan ik me ook een omgekeerde invloed van het aantal instanties voorstellen. Gaat het
om beoordeling van een geschil in hoger beroep, dan heeft de hoger-beroepsinstantie over een al
enigszins uitgewerkte, voorbewerkte zaak te oordelen. Denkbaar is dat daarvan een termijn-
verkortende werking uitgaat. In zo'n situatie heeft het aantal instanties dus in zeker opzicht een
omgekeerd effect: hoe meer instanties zich al over dezel fde zaak hebben gebogen, hoe minder tijd
een instantie mag worden geacht nodig te hebben om tot een vonnis te komen. Daar staat trouwens
wel weer tegenoverdat door middel van hogerberoep en cassatie met hetklimmenin de procesgang,
aan het oordeel van die instantie groter gewicht toekomt Dat geldt het sterkst voor een laatste
instantie in de gehele procedure.

144       Vgl.  EHRM 3 augustus 2000, Fatourou tegen Griekeniand, par.  15,  17 en  18:  vier jaar voor 66n
instantie is onredelijk lang.

145       EHRM  13 juli 1983, Zimmermann en Steiner tegen Zwitserland, Senes A, vol. 66, p. 11. par. 23
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De geciteerde passage laat tevens zien wat in ieder geval het gevolg is wanneer

een periode aan de wel erg lange kant is: zo'n periode 'calls forclose scrutiny'. 146

Wanneer dus 66n enkele instantie een aanzienlijkeperiode, in casu ruimmeer dan
drie jaar, nodig heeft alvorens tot een einduitspraak te komen, dient die periode
aan een bijzonderkritisch onderzoek te worden onderworpen. De regering zal dan
met zeer sterke argumenten moeten komen, om een veroordeling te vermijden.

Er zijn welbeschouwd drie mogelijke relaties tussen het aantal instanties en
de redelijkheid van 66n of meer termijnen. De eerste mogelijkheid bestaat erin
dat de totaal-termijn redelijk kan worden geacht maar een of meer afzonderlijke
deeltermijnen niet. Een voorbeeld is de zaak Abdoella.147 De totale periode nam

vier jaar en vier maanden in beslag. Het EHRM neemt in ogenschouw dat vijf
rechterlijke instanties bij het geschil betrokken zijn geweest en beslist dat de totaal-
termijn daarom niet onredelijk kan worden genoemd.148 Een tweetal deeltermijnen

(tussen het Gerechtshof en de Hoge Raad zaten perioden van inactiviteit van tien
en van meer dan elf maanden) wordt echter door het EHRM strijdig met het
redelijke-termijnvereiste van artikel 6 EVRM geacht.

Een tweede mogelijkheid is datde deeltermijnen op zichzelfwellichtredelijk
zijn te oordelen maar dat dat van de totaal-termijn niet kan worden gezegd. Een
illustratie hiervan vormt het arrest Erkner en Hofauer, waarin het Hof aangeeft
dat:

'It may be that none of the various stages is unordinately long in itself, but their
combined length is certainly excessive. ,149

Naar ik vermoed schuilt de verklaring in wederom een variant van de reeds

gememoreerde interactietheorie. Heeft de eerste instantie erg veel tijd in beslag
genomen, dan ontstaat er extra druk op de volgende instantie om snel(ler) te werk
te gaan.

Een derde mogelijke relatie is mijns inziens wel de meest bijzondere. Deze
is in zeker opzicht spiegelbeeldig aan de vorige situatie. Een vertraging in een
bepaalde instantie is op een eerste gezicht excessief te noemen doch kan gelet op
de context van de totale procedure toch niet als onredelijk worden aangemerkt.
Dit was het geval in de zaak Andreucci.

146 De Franse tekst luidt dat een 'pareil  laps de temps appelle un contr6le attentif.
147 EHRM 28 oktober 1992, SeriesA, vol. 248-A, NJ 1993, 24 m.nt. EAA; EHRM 25 november 1992,

Abdoella tegen Nederland, Series A, vol. 248-A, NJ 1993, 24 m.nt. EAA, AA 1993, p. 309-318
m.nt. A.H.J. Swart.

148       EHRM  25  november  1992, Abdoella tegen Nederland, Series A,vol. 248-A, (NJ 1993, 24 m.nt.
EAA, AA 1993, p 309-318 m.nt. A.H.J. Swart), p. 16, par. 22.

149   EHRM 23 april 1987, Series A,  vol.  117,  par.  69.
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'The second period appears on the face of itexcessive. (...) Theperiod in question
would nevertheless seem to be acceptable if viewed in the context of the total
duration of the proceedings, as it must be.

,150

Waarom het Hof in casu doorslaggevende betekenis toekent aan de totale lengte
van de procedure en op grond van de redelijkheid van die totaal-termijn tot het
oordeel komt dat artikel 6 EVRM helemaal niet is geschonden, wordt uit lezing
van het arrest nietduidelijk. Overigejurisprudentie van hetHofwijst ontegenzeg-
gelijk in een andere richting.151 Er is, zeker recente, rechtspraak waarin het Hof
de totaaltermijn de doorslag laat geven en tot redelijkheid daarvan concludeert,
maar niet zoals in het arrest Andreucci ondanks te lange deeltermijnen.

Wel wordt aangevoerd dat het Hof in geschillen omtrent 'civil rights and
obligations' wat eerder geneigd is een termijn nog als redelijk te kwalificeren dan
wanneer het geschillen inzake 'criminal charges' betreft.152 Inderdaad ging het
in bijvoorbeeld het arrest Abdoella om een 'criminal charge' en bleken perioden
van minder dan een jaar inactiviteit voldoende om schending van het redelijk-
termijnvereiste aan te nemen. Bij de opmerkelijke overwegingen in de zaak An-
dreucci betrof het een civiele procedure; een periode van twee jaar stilstand werd
akkoordbevonden. Ook in hetarrestBagettazijn voordeze zienswijze aanwijzingen
te vinden. Ten overstaan van hetEHRM verwijst de Italiaanse regering naarenkele
andere zaken, waarop het Hof reageert dat:

'(...) the period to be considered was much longer than in other cases referred to
by the Government, which, besides, did not relate to a "criminal charge" [curs.:
AMIJ] (...; volgt verwijzing door het Hof naar de zaken Buchholz, Zimmerman
en Steiner en Guincho)'. 153

Of die verschillende oordelen werkelijk dienen te worden verklaard met een
verwijzing naar het onderscheid tussen 'civil rights and obligations' en 'criminal
charges' waag ik echter te betwijfelen. De achterliggende reden kon naar mijn
mening wel eens gevonden worden in het 'vierde' criterium: welke zijn de voor

150    EHRM 27 februari 1992, Andreucci tegen Italib, Series A, vol. 228-G, p. 76, par. 17. Recent lijkt
het Ho f een enkele keer meer deze benadering te kiezen, EHRM 23 februari  1999, De Groot tegen
Nederland, NJ 1999, 641 m.nt. Kn; EHRM 31 augustus 1999,Gibbs tegen Nederland(ontvankelijk-
heid), NJB-katern 1999, p. 1816, nr. 33.

151 Zie bijvoorbeeld de in tekst hierboven genoemde arresten, aan te vullen met bijvoorbeeld EHRM
24  mei 1991, Pugliese (II) tegen Italie, Series A, vol. 206-A, EHRM 24 mei 1991, Caleffi tegen
Italic, Series A, vol. 206-B of EHRM 25 november 1992, Abdoella tegen Nederland, Series A, vol.
248-A, NJ 1993, 24 m.nt. EAA, AA 1993, p. 309-318 m.nt. A.H.J. Swart.

152    Zie o.a. Swart in diens annotatie bij het Abdoella-arrest in AA 1993, p. 314.
153      EHRM 25 juni 1987, Bagetta tegen Italie, Series A, vol. 119, p. 33, par  24.
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de klager betrokken belangen?154 Dat de belangen in geschillen over 'criminal
charges' wat vaker van zwaar gewicht zijn dan wanneer over 'civil rights and
obligations' wordt geprocedeerd. Dat onderscheid vormt daarmee dan nog niet
de reden voor een ten opzichte van de staten strengere houding van het EHRM
in procedures die 'criminal charges' betreffen. Er is meer sprake van min of meer
toevallige overlap; de werkelijke oorzaak ligt daar juist nog achter.

6.4.3.1 Parallelle procedures

Hierboven wees ik op het belang en de invloed van het aantal rechterlijke instanties
dat zich buigt overeen geschil. Daarbij werd een impliciete beperking aangebracht
erin bestaande dat het opeenvolgende instanties betrof die zich in andere fasen
met hetzelfde geschil bezighielden. Die situatie van 'meer instanties' laat zich
onderscheiden van een andere situatie bij welke meer instanties zijn betrokken.

Ik doel dan op de situatie dat een andere procedure voor de uitkomst van de
onderwerpelijkeprocedure medebepalend kan zijn. In deze paragraafoverparallelle
procedures gaat het om een dnder geschil en een dndereprocedure. Een voorbeeld:

geschil X staatcentraal en is het geschil waarbij over de lange duur wordt geklaagd.
Nu blijkt dat de uitkomst van procedure X mede afhankelijk is van de uitkomst
van een ander geschil: Y. Uit de rechtspraak van het Europese Hof kan worden

afgeleid dat het in het algemeen geoorloofd is dat de justitiele autoriteit wacht op
de uitspraak in dat geschil Y, doch binnen zekere grenzen. 155

Al in het arrest Ringeisen kwam naar voren dat een samenhang tussen twee

geschillen reden kan zijn in het ene geschil te wachten met de behandeling en/of
uitspraak totdat in het andere geschil is beslist. In dit geval was de samenhang

tussen de verschillende geschillen heel nauw: ze betroffen beide procedures tegen
een en dezelfde persoon. Tijdens een reeds aanhangige procedure ten aanzien van

oplichting ('fraud proceedings') van de zijde van Ringeisen startteeen vervolging
jegens hem wegens bedriegelijkebankbreuk ('fraudulentbankruptcy'). HetEHRM
overwoog dat:

'(...) it is understandable that the public prosecutor thought it wise, by reason of
the clearconnection between the facts relevant in this case and the facts supporting
the prosecution for fraud, to wait until there was a final convinction and sentence
in the fraud case (...). This explains why the fraudulent bankruptcy proceedings
were allowed to stagnate.

,156

154     Enigszins in deze zin ook A.H.J. Swart, AA 1993,p. 314. Swart blijft ondanks zijn signalering van
het belang van het'vierde' criterium dereden voorde verschillende benaderingsmethoden, ofbeter:
uitkomsten, toch vooral zoeken in het onderscheid tussen civiele zaken en strafzaken.

155   Zieook P. Smits,Artike16 EVRM ende civiele procedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1996, p. 198, verwijzend naar ECRM 6 juli 1987, 10103/82, DaR 39, p. 86.

156       EHRM  16 juli 1971, Ringeisen tegen Oostenrijk, Series A, vol.  13, par   110.
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Vergelijkbaar is de zaak Konig, waarin het Hof overwoog dat het resultaat van
een strafrechtelijkeprocedure (tegen wederom dezelfde persoon: KOnig) van belang
was in een administratiefrechtelijk geschil, welk geschil via de pijler van 'civil
rights and obligations' onder het bereik van artikel 6 EVRM werd gebracht. De
uitkomst verschilde echter enigszins van de zaak Ringeisen: op dat resultaat mag
ook weer niet te lang worden gewacht door de justitiele autoriteiten, aldus het
Europese Hof.157

Maar ook wanneer de uitkomst van het ene geschil mede afhankelijk is van
een ander geschil tegen een andere persoon kan het afwachten van de uitkomst
van dat laatste geschil gerechtvaardigd zijn. Zo werd in de procedure tegen de
van moord verdachte Boddaertdezaak aangehouden. Het EHRM achtte vanwege
de ernst van de feiten en de onderlinge samenhang158 de parallelle behandeling
van deze zaak met een andere strafzaak geboden:59 Ik wijs evenwel nog op een
oudere beslissing van de Commissie waarin zij te kennen geeft dat van een officier
van justitie mag worden verlangd de zaken te splitsen indien een van de verdachten
vertragingen veroorzaakt waarvan de ander eveneens slachtoffer wordt. 160 In lijn
hiermee is de latere jurisprudentie van het EHRM. Kunnen de strafzaken tegen
verschillende medeverdachten wel gescheiden worden behandeld, dan kan het
wachten op die andere zaak een schending van het redelijke-termijnvereiste opleve-

161ren.
In de zaken X, Vallde, Karakaya tegen Frankrijk (waar het anders dan in de

zojuistgenoemde arresten om 'civil rights and obligations' ging) beriep de regering
zich erop dat in de onderwerpelijke administratieve procedure moest worden
gewacht op een uitspraak van de 'Conseil d'Bat' over de aansprakelijkheidsvraag.
Het EHRM nam daarmee geen genoegen en gaf aan dat de regering al eerder een

uitspraak van de 'Conseil d'Etat' had kunnen uitlokken en dat bovendien de
aansprakelijkheidsvraag al in een ander geschil was beantwoord. 162

Concluderend stel ik dat de bevoegde autoriteiten niet zonder meer mogen
overgaan tot het wachten op een andere, parallelle procedure. Het bestaan van
zo'n gelieerde parallelle procedure kan niet zonder meer als rechtvaardiging van

157     EHRM 28 juni 1978, KOnig tegen Duitsland, Series A, vol. 27, (NJ 1980,54), m.n. par. 110.
158 Klager Boddaert en de medeverdachtein de andere strafzaak beschuldigden elkaar van het strafbaar

feit.

159       EHRM 12 oktober 1992, Boddaert tegen Belgie Series A, vol. 235-D.
160 Application 6541/74, Bonnechaux tegen BRD, DdR 3 (1976), p. 86

161 EHRM 27 november 1991, Kemmache (1 en II) tegen Frankrijk, Series A, vol. 218, par. 70.

162   EHRM 31 maart 1992, X tegen Frankrijk, Series A, vol. 234-Cen EHRM 26 april 1994, Vallte
tegen Frankrijk, Series A, vol. 289-A, par. 36-38. Opgemerkt dient te worden dat het in deze zaken
ging om met HIV besmette klagers voor wie dus heel veel op het spel stond. Zie voor de finesses
het arrest Vallte met mijn commentaar in NJCM-Bulletin 1994, p. 1086-1992.
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een verlenging van de geschilafhandeling worden opgevoerd. 163 Wachten op de
afloop van een andere procedure kent de volgende voorwaarden:
•      er dient een nauwe samenhang, een sterke relevantie te bestaan tussen de

verschillende procedures;
•      het wachten is begrensd; het mag niet te lang duren;
•       het afwachten dient noodzakelijk te zijn. Als het niet werkelijk nodig is, is

het wachten niet aanvaardbaar (bijvoorbeeld als strafzaken goed gescheiden
zijn te behandelen).

Dit lijken cumulatieve eisen, hoewel het EHRM dat nimmer zo heeft uitgedrukt.
Ze lijken weI voor een groot deel samen te komen in Coitme e.a. tegen Belgie;
is gevoegde behandeling of het wachten op de afloop van andere procedures
noodzakelijk voor een zorgvuldig tot stand gekomen en behoorlijke uitspraak,
dan acht het EHRM zulks acceptabel. De extra tijd die daarmee verloopt levert

geen schending op van artike16 EVRM. Het gaat er om dat een goede rechtsbede-

ling het wachten verlangt.
164

6.4.4 Rechtvaardigende factoren?

Wanneer een staat dooreen burger voorhet Europese Hof wordt gedaagd, zal zo'n
staat dikwijls trachten zogenaamde excuserende omstandigheden aan te voeren.
Indien dergelijke omstandigheden tot gevolg hebben datde in ogenschouw genomen
termijn als redelijk wordt aangemerkt, is kennelijk sprake van wat ik noem
rechtvaardigende factoren.

In de werkwijze van het EHRM zijn ook signalen te herkennen, die voeding
geven aan de idee dat een prima facie onredelijke periode een afdoende verklaring
kan hebben. Zo attendeert het EHRM bij gelegenheid op vertragingen, ' for which
no explanation has been given by the Government. ,165

Een omstandigheid die regeringen hardnekkig blijven aanvoeren, is de
werkachterstand ('exceptional backlog') en overbelasting ('excessive workload')
van de rechterlijke instanties. Een dergelijk beroep doet het EHRM doorgaans
kort en krachtig af. Al in een van haar eerste arresten liet het Hof er geen twij fel
over bestaan dat ondertekening van het EVRM met zich brengt dat de interne

rechterlijke organisatie van een lid-staat aan de eisen van het EVRM moet

163 Vgl arresten als Pammel en Probstmeier e.a. waarin fasen bij het Constitutionele Hof werden
meegerekend: respectievelijk EHRM  ljuli 1997, RJ&D 1997-IV, p. 1174 en EHRM 1 juli 1997,
RJ&D 1997-IVA. 1123-1141.Ik wijs nogopEHRM 19 februari 1998, Paulsen-Medalenen Svensson

tegen Zweden, RJ&D 1998-1, p.  131, par. 42 en 22. De ene lid-staat wachtte het oordeel af van
het EHRM in een procedure in een vergelijkbare zaak tegen een andere lid-staat. De met dit wachten
opgelopen vertraging werd niet redelijk gevonden.

164     EHRM 22 juni 2000, EHRC 2000/65 m.nt. AWH.

165    EHRM 19 februari 1991, Adiletta e.a. tegen Italie, Series A, vol. 197-E, par. 17.
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voldoen.166 Maakt het Hofdoorgaans korte metten meteen beroep op overbelasting
van de justitiale autoriteiten, op voorhand vruchteloos is zo'n beroep ook weer
niet. In onder andere het arrest Buchholz zette het EHRM vooreen geslaagd beroep
terzake dedeurop een kier.167 Een sterke toename van geschillen bij de rechterlijke
instanties kan van 'normaal gesproken' onredelijke vertragingen dieonredelijkheid
wegnemen. Daarbij geldt een aantal voorwaarden. Zo moet het om een tijdelijke
situatie gaan. Voorts dienen de verantwoordelijke autoriteiten (de regering)
maatregelen te nemen omeen einde aan dieoverbelasting temaken. Deze maatre-
gelen dienen effectief ('effective measures') te zijn en tijdig te worden genomen:
'(...) effective remedial action with the requisite promptness'. 168

Waar zoal aan valt te denken bij zulke maatregelen, kan worden geYllustreerd
door het arrest Zimmerman en Steiner nader onder de loep te nemen. Tijdens de
procedure voor het Hof deed de Zwitserse regering een beroep op de werkachter-
stand van de Zwitserse hoogste rechter, het 'Tribunal Fdd6ral'. Door die 'excessive
workload' was die hoogste rechter tijdens de periode waarover werd geklaagd
niet in staat geweest zich over de zaak te buigen. De zaak had stilgelegen. De
regering, mogelijk op de hoogte van de jurisprudentie van het Hof, voerde te-
gelijkertijd aan dat het parlement maatregelen om die werkachterstand het hoofd
te bieden, had aangenomen. De reactie van hetHof is dat een 4/deliyke achterstand

kan disculperen, mits maatregelen met de nodige voortvarendheid zijn genomen.
Op (herhaalde) aandrang'69 van de 'Tribunal Fddtral' werden uiteindelijk extra
rechters en extra ondersteunend personeel aangesteld. Ook werden wijzigingen
in hetprocesrecht doorgevoerd: 70 In het gegeven geval mocht het de regering niet
baten, omdat de maatregelen onvoldoende bleken. Met het nemen van die

166       EHRM 10 november 1969, Stogmoller tegen Oostenrijk, Series A, vol. 9, p. 40-41. Later meermalen
bevestigd, zieo.a. EHRM 26 oktober 1984, De Cubber tegen Belgie, Senes A, vol. 86, p. 20, EHRM
13 juli 1983, Zimmermann en Steiner tegen Zwitserland, Series A, vol. 66, p. 12, par. 29.

167     EHRM 6 mei 198 1, Buchholztegen Duitsland, Series A,vol. 42,(NJ 1987,827 m.nt. P. van Dijk),
p.  16, par. 61. Ook uit o.a. de arresten, EHRM  10 juli  1984, Guincho tegen Portugal, Series A,
vol. 81 en EHRM 13 juli 1983, Zimmermann en Steiner tegen Zwitserland, Series A, vol. 66 volgt
dat.

168     EHRM 6 mei 1981, Buchholztegen Duitsland, Series A,vol. 42,(NJ 1987,827 m.nt. P. van Dijk),
p. 16; EHRM 10 juli 1984, Guincho tegen Portugal, Series A, vol. 81, p. 17, par. 40; EHRM 26
oktober 1988, Martins Moreira tegen Portugal, Series A, vol. 143, p. 19, par. 53.

169 Ten grondslag aan haar aanbevelingen legt het 'Tribunal Ftddral/'Federal Court' onder de meer
de in de volgende bewoordingen neergelegde algemene noodzaak: 'In these areas, if no immediate
solution is found, a litigant will in future have to wait for years before the Court rules on his case.
In a State governed by the rule of law, such a situation is incompatible with the role that should
be played  by the supreme court.'

170    Ook valt te denken aan een reorganisatie van de rechterlijke macht. Terzijde merk ik op dat op
dit punt de Nederlandse regering in eventuele procedures in Straatsburg een troef in handen lijkt
te hebben. De sterkte van die troef hangt in belangrijke mate af van de snelheid en effectiviteit
van de reorganisatie. Bovenal mag het niet om structurele werkachterstanden en overbelasting gaan.
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maatregelen mag niet te lang worden getalmd. Behalve tijdig te zijn genomen
dienen ze ook overigens voldoende effect te sorteren. 171

Andere mogelijk rechtvaardigende omstandigheden, dikwijls in combinatie
met het criterium 'gedrag  van de justitiele autoriteiten', worden gevormd  door
een onstabiele politieke situatie ('unusual political and social climate') in een regio
van een staat. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het arrest Foti e.a. tegen
Italie.172 Daar ging het om tal van stakingen en demonstraties tot bomaanslagen
toe. 173 Een gelijke onstabiele politieke situatie en problemen deden zich voor in
het geschil dat leidde tot het arrest Bagetta, waarin het Hof tevens nog eens
duidelijk aangeeft dat een crisissituatie die een 'excessive workload' veroorzaakte,
als tijdelijk ('temporary') moet kunnen worden aangemerkt en dat tegelijkertijd
de staat 'prompt action to remedy it' moet ondernemen.'74 Is aan deze twee vereisten
niet voldaan, dan zal de staat normaliter zijn beroep op niet-aansprakelijkheid voor
de, in dat geval dus, onredelijke termijn zien falen.

Ook valt te verwijzen naar de situatie in een land als Portugal in de jaren
zeventig in de overgangsfase naar een democratie. In onder andere de arresten
Guincho en Baraona werd naar voren gebracht dat in een dergelijke situatie
rechterlijke procedures wel langer moesten duren. 175 In het laatste arrest erkent
het Hof de problemen die zo'n overgangssituatie meebrengt voor de Portugese
regering, 176 doch overweegt dat het in casu niet aan het Hof is om te treden in 'either
the applicants claim under Portuguese legislation orthe influence that the revolutio-
nary situation (...) may have had on the application of that legislation (...)'. 177

Overigens, om aan te geven dat het Europese Hof niet gemakkelijk een
bijzondere omstandigheid als rechtvaardigend aanneemt: in geen van genoemde
voorbeelden concludeerde hetHofdat in (of: ondanks) de betreffende omstandighe-
den of de bijzondere situatie voldoende reden was gelegen de termijn(en) wdlrede-
lijk te achten. Dat 'exceptional difficulties' niet alleen een 'normaliter' onredelijke
periode redelijk in de zin van artikel 6 kunnen doen zijn maar zelfs een burger
kunnen afhouden van het recht op afdoening binnen een redelijke termijn, lijkt

178het Hof - in althans enkele arresten - niet geheel uit te willen sluiten.

171    Zimmerman en Steiner. met name p. 7-13, parr. 12-32.
172      EHRM 1 0 december 1982, Foti e.a. tegen Italic, Series A, vol. 56, NJ 1987,828 m.nt. P. van Dijk.
173       Zie in gelijke  zin het arrest  EHRM  25 juni  1987, Milasi tegen Italic, Series A, vol. 119.
174     EHRM 25 juni 1987, Guincho tegen Portugal, Series A, vol 119, p. 32, par. 22.
175     Respectievelijk EHRM 10 juli 1984, Series A, vol. 81, p. 16, par. 38 (zie ook p. 11, par. 21) en

EHRM 8 juli 1987, Series A, vol.  122, m.n. p.  17, par. 40 (zie ook p.  19, par. 49).
176 Daarbij maakt het EHRM een vergelijking met andere Europese landon (waar zo'n socialeen politieke

reorganisatie niet nodig was en niet plaatsvond).
177      EHRM 8 juli 1987, Baraona tegen Portugal, Series A, vol. 122, p. 17, par. 40.
178       EHRM  13 juli 1983, Zimmermann en Steiner tegen Zwitserland, Series A, vol. 66, p 13, par. 32

en EHRM  10 juli 1984, Guincho tegen Portugal, Series A, vol. 81, p. 17, par. 41. Een citaat uit
laatstgenoemd arrest: 'Having regard to all the circumstances of the case, the Court concludes that
the exceptional difficulties encountered in Portugal were not such as to deprive the applicant of
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In ieder geval niet als rechtvaardigende factoren gelden frequente wisselingen
van de rechters bij de instantie waar de zaak ligt.179 En wanneer een regering een

beroep doet op wetswijzigingen die versnelling van procedures bieden, moet daar
weI toepassing aan zijn gegeven in het onderwerpelijke geschil.180

De conclusie luidt dat ECRM en EHRM niet snel het bestaan van een

rechtvaardigende omstandigheid aannemen. Als er al sprake van is, dan stellen

zij dikwijls als vereiste dat met spoed maatregelen zijn genomen om de problemen
op te lossen.

6.5 Slot

Bestudering van Straatsburgse jurisprudentie leert dat daarin sprake is van een
sterkcasuYstische benadering. Dat wil zeggen dat, van geval tot geval, elk geschil
wordt bezien op zijn omstandigheden. Dat wil ook zeggen dat de ene keer termijn
X redelijk wordt geacht terwijl de andere keer dezelfde termijn X het stempel
onredelijk krijgt opgedrukt. Zoeken naar strakke termijnen en limieten in
Straatsburgse beslissingen levertniets op. Die zijn nietterug te vinden. Wel wordt
telkens, zowel in geschillen omtrent een 'criminal charge' als die ter vaststelling
van 'civil rights and obligations' getoetst aan de hand van een riedel terugkerende
criteria, hetgeen Commisie en Hof ook steeds aangeven. Het gaat dan omdecom-
plexiteit van het geschil, het processuele gedrag van de klager en het processuele
gedrag van de bij het geschil betrokken autoriteiten, waarbij onderscheiden wordt
tussen rechterlijke instanties en andere overheidsinstanties.

Soms meer, soms minderexpliciet betrekken Commissieen Hof meer factoren
in hun overwegingen. Een belangrijke factor wordt gevormd door de belangen
die met het geschil zijn gemoeid, waarbij het dan gaat om de belangen voor de
betrokken klager. Hoe groter die belangen zijn voor de burger met het snel
verkrijgen van een uitspraak, hoe eerder de redelijke termijn overschreden is.
Hoewel het criterium complexiteit als zodanig altijd - en meestal zelfs als eerste -
door het Hof ten tonele wordt gevoerd, is het op de keper beschouwd geen be-

langrijke factor. Het geeft hoogstzelden de doorslag. Van veel meer gewicht zijn
de criteria die zich laten vatten in termen als de houding en opstelling van klager
en die van de betrokken overheidsinstanties. 'What matters is whether the particular

his entitlement to a judicial determination within a "reasonable time"  C...) Icurs.: AMUl' .
179 Zie onder meer het arrest EHRM 10 juli 1984, Guincho tegen Portugal, Series A, vol. 81, par. 38.
180      EHRM 24 mei  1991, Vocaturo, Series A, vol. 206-C, p. 32, par. 16-17 en EHRM 24 mei 1991,

Caleffi tegen Italie, Series A, vol. 206-B, p. 20, par. 17.
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difficulties associated with the present case can be attributed to the applicant (...)
conduct or rather to that of the State authorities.' 181 Resumerend:
•          hoe meer instanties zich over het geschil hebben moeten buigen, hoe minder

snel de redelijke termijn is overschreden;
•        wachten op de uitspraak in parallelle of andere procedures kan geoorloofd

zijn, mits noodzakelijk vooreen behoorlijke rechtsbedeling, en niet onnodig
lang;

•        perioden van inactiviteit aan de zijde van de betrokken organen dragen sterk
bij aan het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden (zeker indien het
om aanzienlijke perioden (bijvoorbeeld meer dan een jaar) gaat en er meer
dan 66n inactieve fase is);

•          overbelasting van het bestuurlijk of rechterlijk apparaat sauveert niet, tenzij
de overbelasting tijdelijk is en ereffectieve maatregelen tegen worden ingezet.

Aan de betekenis van de opstelling van de klager wijd ik wat meer woorden.
a) Zowel in procedures omtrent de vaststelling van 'civil rights and obligations'
als in geschillen die een 'criminal charge' behelzen, geldteen vertragingsverbod.
Wordt vertraagd, dan maakt die vertraging niet dat artikel 6 EVRM wordt
geschonden.
b) Versnellingshandelingen worden niet verlangd. Dat wil niet zeggen dat op basis
van de theorie van interactiviteit bespoedigingsmaatregelen - ook informele - de
partij niet kunnen baten in een beroep op de redelijke termijn. Maar dan gaat het
om een eerder dan normaliter onredelijk lange duur. Met andere woorden, door
aan de bel te trekken noopt de burger de bevoegde instantie extra snelheid te
betrachten. Aldus ontstaat nog steeds geen versnellingsplicht. Het komt veeleer
neer op een mogelijkheid van de burger de nog redelijk te noemen procedure te
bekorten. Tegenwerpen dat hij geen bespoedigingsmaatregelen heeft ontplooid,
is niet aan de orde.
c) Vooraf was meeronderscheid te verwachten tussen 'civil rights and obligations'
en 'criminal charges' waarhet de houding van de betrokkene betreft (zie § 6.3.1.3,
het citaat van Van Dijk & Van Hoof). Dat verschil bleek veel kleiner dan verwacht.
Het verschil in mijn analyse is te vinden in de invulling van gebrekkig (of
ongelukkig) procedeergedrag. Bij een 'criminal charge' vallen daaronder slechts
doelbewusttrainerende acties ofhandelingen die - via wat ik noemde de 'common-
sense'-benadering - daarop neerkomen. Een verdachte hoeft geen (versnellend)
rechtsmiddel aan te wenden. Dat laatste kan bij de vaststelling van burgerlijke
rechten en plichten anders liggen. In een voorciviele rechten en plichten bepalende
rechtsbetrekking bestrijkt gebrekkig procedeergedrag soms meer: de burger wordt

181        EHRM 24 september 1997, Garyfallou AEBE tegen Griekenland, RJ&D 1997,(JB 1997/281 m.nt.
AWH), par. 40.
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aangewreven mis te kleunen als hij verzuimt een rechter te betrekken als de
mogelijkheid daartoe wel bestaat en die rechter het geschil kan beeindigen.
Hetzelfde geldt voor het instellen van een verkeerd rechtsmiddel, bijvoorbeeld
bij de verkeerde instantie. Van een verdachte wordt zo'n actie om een bevoegde
instantie te adieren nimmer gevraagd. Wordt een 'criminal charge' bepaald, dan
wordt op geen enkel moment initiatief van de persoon in kwestie verlangd. Dit
verschil tussen 'civiele' geschillen en 'vervolgingszaken' past heel precies in de
uitgangspunten zoals die in hoofdstuk 2 bleken: in heteerste soortprocedures gaat
het initiatief doorgaans van de burger (klager) uit, in het tweede geval van het
overheidsorgaan.
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Criteria civiel recht

7.1 Vooraf

Hiervoor is de Straatsburgse jurisprudentie aan een analyse onderworpen, om de
vraag te beantwoorden aan de hand waarvan nu precies een procedure op haar
redelijkheid wordt beoordeeld. Daar bleek dat civielrechtelijke procedures
menigmaal onderwerp van klacht over de redelijke termijn vormen.

Analoog aan de vorige hoofdstukken waarin de rechtspraak van ECRM en
EHRM werden besproken, ga ik in dit hoofdstuk na of er algemene criteria zijn
te vinden en hoe daaraan invulling wordt gegeven. Ik tracht voor de beantwoording
aansluiting te vinden bij de driedeling die ik heb aangebracht in het voorgaande
hoofdstuk: a) facetten, eigen aan de zaak, in het bijzonder complexiteit van het
geschil; b) binnen de invloedssfeer van de betrokken klager gelegen factoren; c)
binnen de sfeer van de overheid gelegen factoren.' Dat vormt het vertrekpunt.
Onderweg zullen we zien ofdeze driedeling ook inzake de Nederlandseburgerlijke
rechtsvordering houdbaar is.

Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven, is Nederlandsejurisprudentie van de civiele
rechter waarin dieper wordt ingegaan op de redelijke termijn niet in overvloed
voorhanden:Datkomttegelijkneeropde impliciete constatering dat de rechtspraak

geen gelijke tred heeft gehouden met de in de jaren tachtig en negentig fors
toegenomen literatuur ter zake.3 En, wederom net als bij het onderzoek naar de

1              In gelijke zin T.R. Hidma,  'Op weg  naar het Versneld Regime als reguliere procedure!', Trema
1999, p 169-172, m.n. p. 170.

2             Wat Izijten in 1987 schrijft, geldt nog onverkort: 'Anders dan in het strafproces, waarin de bepaling
[dat een ieder recht heeft op behandeling van zijn zaak binnen cen redelijke termijn: AMI-J] een
stroom van beslissingen heeft veroorzaakt, weet men in het burgerlijk recht nog niet goed raad met
dit voorschrift.' J.C.M. Leijten, 'Within a reasonable time', in: J.C.M. 1.zijten (red.), Bodemtoos,
Spoedprocedures naarNederlands recht (Jonge Balie Congresbundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1987, p. 1-7.

3             J.E. Bosch-Boesjes,  'De rechter en de duur van de civiele procedure', WPNR, p. 665-669; G.J.W.
van Oven, 'Rechtoptijdigrecht', in P. Tuit(red.): GratiaConnercii. (Van Oven-bundel), Zwolle:
Tjeenk Willink 1981, p. 195-208; J.E.F.F.M. Duynstee, 'Civiele bespiegelingen naar aanleiding
vandezaakCapuano', Trema 1990, p. 203-205; H. Stein, 'Bevrijdende verjaring (IID', Advocaten-
blad 1990, p. 5-8, R.R.M. de Moor, 'Burgerlij k (proces)recht', in: R .R .M . deMoor, Artik216 EVRM
en de dagetijkse rechtspraktijk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Wiltlink 1990, p. 43-58, i.h.b. p. 46-48,
Zwolle 1990; E.J. Dommering, 'Het grondrechtop behoorlijke rechtspraak in het Nederlandseciviele
recht: in.·  Handelingen  1983  der  Nederlandse  Juristen-Vereniging  deet  1,  tweede  stuk, Zwolle:
W. E. J. Tjeenk Willink 1983, p. 155-239; P. Smits, 'Rechterlijke voortgangscontrole in het licht
van artikel 6 EVRM', TCR 1995, p.  11-15; zie ook al diens 'De bewijsaandraagplicht als middel
tot versnelling van de civiele dagvaardingsprocedure in eerste aanleg', in: R. Zwitser e.a., Tot
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vaststelling van de termijn, is de civiele rechter niet telkens even uitdrukkelijk
en helder als het gaat om (een antwoord op) de vraag welke criteria meespelen
bij het bepalen van de al dan niet redelijkheid. Desalnietternin biedt de gepubliceer-
de rechtspraak, aangevuld met gegevens uit commentaar van auteurs, wel enkele
aanknopingspunten en enig houvast. Dat de hoeveelheid jurisprudentie die men
tegenkomt bij het doorspitten van bijvoorbeeld de NJ nogal gering is, kan wel
worden verklaard. Het oordeel of de duur van een rechterlijkebehandeling redelijk
is, is primair feitelijk van aard. Publicatie van rechterlijke uitspraken in civilibus
spitst zich begrijpelijkerwijs toe op die van het 'hoogste' rechterlijk gezag: de Hoge
Raad: Enals bekend: juist die houdt zich bezig met rechtsvragen, niet met feitelijke
vragen: Daarin lijkttenminste veeleereen verklaring gelegen dan te aan te nemen
dat civielrechtelijke geschillen slechts hoogstzelden conflicteren met de garantie
van de redelijke termijn.6 Bovendien kan de wat magere hoeveelheid voorradige
jurisprudentie te maken hebben met het feit dat men niet goed weet welke sanctie
te zetten op overschrijding van de redelijke termijn.7 Het komt er hoe dan ook op
neer dat er allesbehalve een overdaad is aan vonnissen, beschikkingen of arresten
waarin de rechter uitweidt over de criteria die hij toepast om de lengte van de
rechtsbedeling op redelijkheid te toetsen. Dit contrast met het EHRM is a fortiori
reden de hoofdlijnen van de 'Straatsburgse' analyse als leidraad te nemen omdoor
het nationale civiele recht te wandelen, op zoek naar aanknopingspunten voor
gebezigde factoren. Het gemis van een grote hoeveelheid jurisprudentie (en wat
er is, blinkt niet uit in scherpte ten aanzien van de hier behandelde problematiek),
betekent dat daaruit moeilijk conclusies zijn te trekken. Het impliceert dat het in
dit hoofdstuk vooral gaat om theorievorming, voornamelijk op basis van opvattingen
van schruvers.

persistit! (Snijders-bundel), Arnhem: GoudaQuint 1992, p. 71-84; vandezelfde auteur vooral zijn
dissertatie: Anikel 6 EVRM en de civiele procedure (dissertatie Rotterdam), 1996; I. vander Helm
& E.M. Wesseling-van Gent, 'Deredelijketermijnincivieleprocedures', Trema 1996, p. 125-134

4        Zie ook P. Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure (dissertatie Rotterdam), 1996, p. 196.
5           De beslissing van de feitenrechter moet onjuist of onbegrijpelijk zijn ten aanzien van het aspect

van de redelijke termijn, wil de Hoge Raad deze toetsen. Vgl. bijvoorbeeld de conclusie van A-G
Asser bij HR 29 juni  1990, NJ 1991, 337 m.nt. EAA (trakzel/Amsterdam).

6           Dat wordt onderlijnd door de aandacht (in de vorm van ontevredenheid) die bestaat voor de lange
duur van civielrechtelijke processen en de hoge notering op de agenda van maatregelen ter
versnelling. Zie in dezelfde zin trouwens ook Smits, a.w., dissertatie EUR, p. 196. Voorts wijs ik
erop dat in het civielrechtelijke discours diverse auteurs meer dan eens hun pijlen richten op
(verkorting van) de lengte van de geschilbeslechting. Zie naast de eerder genoemde literatuur o a.
R.J.J. Eshuis, Een kwestie van tod. Onderzoek naar de doorlooptild in handelszaken, Den Haag:
WODC  1998  met veel interessante empirische gegevens; G.R. Rutgers  & H.E. Br6ring  (red.),
Rechtspraak op tud, Den Haag: Boom 1999

7          Aldus ookbijv. J.C.M. Lzijten, 'Within areasonabletime',in: J.C.M. kijten (red.), Bodemloos,
Spoedprocedures naarNederlands recht (Jonge Balie Congresbundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1987, p. 1-7, m.n. p. 1.
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7.2 Enkele hoofdlijnen geschetst

Een civiele procedure speelt zich in beginsel af tussen twee burgers, waarbij partij-
autonomie (of spiegelbeeldig: een lijdelijke rechter) van oudsher voorop staat.8

Op initiatief van natuurlijke of rechtspersonen wordt een geding gestart. Partijen
bepalen in belangrijke mate de procedure en hebben in principe ook op het tempo
van de procedure invloed. Gesneden koek weliswaar, maar een belangrijk element

als het gaat om een betoog over het leerstuk van de redelijke termijn.

7.2.1 De verticale aard van het proces en artikel 6 EVRM

Aan talmen van partij A kan doorde anderniet meteen redelijke-termijngriefjegens
diezelfde partij A paal en perk worden gesteld.9 Een beroep op de waarborg van
de redelijke termijn zal zich vooral tegen de rechterlijke autoriteit dienen te richten.
Daaruit volgt dat als een verschil met het strafrecht maar ook met het bestuursrecht
kan worden aangemerkt dat het vereiste tegenover de wederpartij nietkan worden

ingeroepen. Waar in strafrechtelijke en bestuursrechtelijke relaties dat inroepen
van schending tegen 'de andere partij' (openbaar ministerie of bestuursorgaan)

niet uitgesloten is, is dat nu juist niet het vertrekpunt in de civielrechtelijke context.

De opmerking van Vranken dat'algemeen wordt gesteld dat artike16 EVRM geen
horizontale werking heeft' kan ook anno 2000 nog houdbaar worden geacht, in

8           Verwezen kan worden naar standaardwerken als W. Hugenholtz & W.H. Heemskerk, HoofdlOnen
van Nedertands Burgerlijk Procesecht,'s-Gravenhage: VUGA 1998, p. 11 en H.J. Snijders, M.
Ynzonides & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijkprocesrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
1997, nr. 42, p. 35-36. Hoewel partij-autonomie niet synoniem is voor lijdelijkheid van de rechter,
impliceert het eerste wel het tweede. Zie over lijdelijkheid verder J.M.J. Chorus, De tijdelijkheid
van de rechter.· historie van een begrip (oratie Leiden), Deventer: Kluwer 1987 en voor relativering
1 E.  Bosch-Boesjes,  Lijdelijkheid  in  geding.  Een vergelijkend  onderzoek  naar  de  mate  van
zeggenschap van de rechter in de civiele dagvaardings- en verzoekschriftprocedure en in
administratieveprocedures (diss. Groningen), Deventer: Kiuwer 1991 ; E.M. Wesseling-van Gent,
Hetciviele geding in de toekomst (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1986 E.M. Wesseling-van
Gent, Het civiele geding in de toekomst (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1986, m.n. p.
110 en genoemd handboek Hugenholtz/Heemskerk.

9          Zie onder veel meer I. van der Helm & E.M. Wesseling-van Gent, 'De redelijke termijn in civiele
procedures', Trema 1996, p. 125-134, m.n. p. 125. Vrijwel alle lokale rolreglementen van
rechtbanken en hoven voorzien in zogenaamde 'pa rtij-peremptoirstellingen'. Hiermee kan de ene

partij de andere dwingen toteen snelle indiening van processtukken. De rolrechteris - binnen zekere

grenzen - gehouden hieraan mee te werken. De sanctie kan zijn: verval van het recht nog te
concluderen. Dat is nogal wat. De ene partij kan aldus een halt toeroepen aan trainerend procederen
van de andere partij. Het zal ook een belangrijke bijdrage kunnen vormen in de strijd tegen traag
voortkruipende procedures. Een beroep op schending van de redelijke-termijnverplichting is zo'n
partij-peremptoirstelling evenwel nog steeds niet. Ik merk op dat per 1 oktober 2000 een landelijk
en dus uniform rolreglement voor dagvaardingszaken voor de sectoren civiel recht bij de
arrondissementsrechtbanken in werking is getreden, overigens met enkele overgangsbepalingen
in hoofdstuk 12. De geschetste praktijk van partij-peremptoirstellingen blijft nog even overeind,
zie art. 12.5 van het landelijk rolreglement. De oude, eigen en veelal in meer of mindere mate
verschillende rolreglementen hoeven derhalve nog niet meteen de prullenbak in.
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het bijzonder voor het vereiste geschillen binnen redelijke termijn te verwerken. 10

Vranken voegt aan de aangehaalde opmerking weliswaar toe dat desondanks de

verdragsbepaling meer dan eens wordt ingeroepen in civiele gedingen, maar de
voorbeelden die hij dan opvoert betreffen geen van alle een beroep op de redelijke
termijn. Kort en goed: als in civielrechtelijke verhoudingen al horizontale werking
van het EVRM in beeld komt, dan niet van de processuele waarborgen en zeker
niet van het redelijke-termijnvereiste.11 Onder horizontale werking versta ik hier
toepasselijkheid tussen twee particulieren onderling, tussen burgers. Acteert een
overheidsinsmntie in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen, dan treden webuiten
mijn begrip van horizontale werking. 12

7.2.2 Belang

Dat alles kan niet wegnemen dat ook voor de civiele rechtspleging inmiddels het
belang van de redelijke-termijnwaarborg niet meer ter discussie staat.'3 Dat het
civiele proces dikwijls als te stroperig wordt ervaren, is communis opinio. 14

Onderhand is men in het nationale civielrechtelijke discours tevens doordrongen
geraakt van de aan snelheid van het proces verwante noodzaak binnen de
verdragsrechtelijke redelijke termijn geschillen af te wikkelen:5 Hieruit vloeit
ook voor civilisten onontkoombaar de vraag voort: via toetsing aan welke factoren
nu precies moet worden bepaald of een procedure van onredelijke lengte is?

10 Annotatie onder HR 17 oktober 1986, NJ 1987, 317.
11 Zie uitgebreider hierovero.a. L.F.M. Verhey, Horizontate werking van grondrechten. in hetbuzonder

vanhetrechtopprivacy(diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992; (meerin het algemeen)
E.A. Alkema, The Third Party Applicability or'Drittwirkung' of the European Convention on Human
Rights, in: Protecting Human Rights: The European Dimension (Wiarda-bundel); L.F M. Verhey,
'De horizontale werking van het EVRM', in: A.W. Heringa, J.G.C. Schokkenbroek & J. van der
Velde (red.), 40 jaar Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Opstellen over de
ontwikkelingen van het EVRM in Straatsburg en in Nederland 1950-1990.kiden: NJCM-boekerij
1990, p. 19-39; P. Smits, Anikel6 EVRMendecivieleprncedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1996, p.  11-12 en 203  Ook de rechtspraak ondersteuntde afwijzing van horizontale
werking van het redelijke-termijnvereiste. Zie bijv. HR 29 juni 1990, N./ 1991, 337 m.nt. EAA
en Rechtbank Zutphen 7 oktober  1993, NJ  1995,  111.

12    Ik volg hierbij de heersende leer. Vgl. M.C. Burkens e.a., Beginselen van de democratische
rechtsstaat, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 134-135

13       Zie o.a. de inspanningen in de sfeer van afdoening onder het zogenoemd Versneld Regime (zie
Stcrt. 2 januari  1996,  1, p.  1 en Trema 1995, nr. 7a) en de eindrapportage van het Projectteam
Doelmatigheid Civiele Procedures, Den Haag 1996 en meergenoemd artikel 1.3.2 en de memorie
van  toelichting bij wetsontwerp 26  855: 'De rechter waakt tegen onredelijke vertraging'.

14          En niet van vandaag ofgisteren, ofschoon de roep om versnellingsmaatregelen dan wei alternatieve
procesvormen met name de laatste jaren sterk in de belangstelling staat.  Zie de evaluatie van het
Versneld Regime en andere alternatieven als het model van de comparitie-na-antwoord van R J.J.
Eshuis, Een kwestie van tijd. Onderzoek naarde doorlooptijd in handelszaken, Den Haag: WODC
1998.

15        Ik wijs nog op het in noot 9 genoemde landelijk rolreglement. Dit is mede opgesteld met het oog
op verkorting van de doorlooptijden (en wel van een jaar of minder).
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7.3 Kent het civiele recht iiberhaupt vaste criteria?

'De vraag of de zaak binnen een redelijke termijn is behandeld, hangt af van de
omstandigheden van het concrete geval' zo valt te lezen in menig arrest waarin
schending van het vereiste van de redelijke termijn wordt aangevoerd:6 Dat valt
bezwaarlijk te ontkennen en sluit zelfs aan bij de overwegingen van het EHRM.
Het laat nog onbeantwoord of er vaste factoren bestaan die helpen die vraag op
te lossen, ja suggereert zelfs het tegendeel. Met in het achterhoofd de in de
inleidendeparagraafhierboven beschreven eigen(aardig)heid van hetcivielrechtelij-
ke geding, ga ik op zoek naar criteria die ter beschikking kunnen staan teneinde
een oordeel over de duur van een proces te vellen.

Ein van deeerste aanknopingspunten isDommerings preadvies voorde NJV,
waarin een paragraafoverberechting binnen redelijke tijd is te vinden. Dat geschrift
blijkt weinig verder op weg te helpen, daar er niets over gebezigde criteria wordt
gezegd. Daarmee biedt het in wezen toch een handvat. Het is namelijk een
aanwijzing dat, we schrijven  1983, over de redelijkheidscriteria niet veel bekend
is. En het geeft aan dat gezaghebbende auteurs daar niet eens zo veel moeite mee
hebben:7 Dat bepaalde factoren wel een rol zullen spelen, wordt in de literatuur
voetstoots aangenomen. Zo kan worden gelezen: 'Het spreekt vanzelf dat ook de
aard van de zaak, de complexiteit daarvan, eigen gedragingen en dergelijke factoren
daarbij een rol behoren te spelen':8 Dat wilik niet ontkennen, maardejurispruden-
tie van de Nederlandse civiele rechter is daar niet zo expliciet over. (Wellicht vindt
ook de rechter genoemde factoren zo voorde hand liggen, dat hij ze vooronderstelt
zonder ze uitdrukkelijk te noemen.) De opmerking dat men de drie Straatsburgse
criteria terugvindt in de rechtspraak van de Hoge Raad is dan ook wat sterk
uitgedrukt. 19 Desalniettemin zijn bij grondige bestudering van de gepubliceerde

rechtspraak, daarin terugkerende criteria te ontdekken. Laten wij in het voetspoor
van onder meer Asser en Wesseling-van Gent uitgaan van aanwezigheid van
criteria, zoals die vanuit het Straatsburgse tot ons zijn gekomen. 20

16          Zie bijv. A-G Moltmakerin zijn Conclusie voor HR 22 oktober 1993, Nl 1994, 66, zijn ambtsgenoot
Franx instemmend citerend in diens Conclusie bij HR 17 februari 1986, Nl 1987 m.nt. EAA. In
soortgelijke richting o.a. HR 15 april 1988, NJ 1988,752.

17          In het geval van Dommering kan dit verklaard worden doorhet feit dat ten tijde van het verschijnen
van het preadvies (1983) de civiele rechter zich buitengewoon sporadisch uitsprak over eventuele
overschrijding van de redelijke termijn en over artikel 6 EVRM uberhaupt

18 J.E.F.F.M. Duynstee, 'Civiele bespiegelingen naar aanIeiding van de zaak Capuano,' Trema 1990,
p. 203-205.

19 Zie bijvoorbeeld A-G Asser in zijn conclusie bij HR 29 juni 1990, NJ 1991, 337.
20 Asserin zijnconclusiebij HR 29juni 1990, NJ 1991, 337 en E.M. Wesseling-vanGent, Herciviele

geding in de toekomst (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 121.
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7.4 Eigen aan de zaak: ingewikkeldheid geschil

In het vorige hoofdstuk heb ik aangegeven dat het bij het knellen van de redelijke
termijn vooral om twee, tegenoverelkaarte stellen, actoren gaat: de burger versus
de overheid.2' Er bleken voorts nog enkele niet onder deze tweedeling te scharen

aspecten betrokken te kunnen worden bij het kwalificeren (redelijk ofonredelijk)
van een periode. In de kern gaat het om de vraag: op wiens conto kan de vertraging
worden geschreven, of op dat van de burger (die zich beroept op schending van
het vereiste van geschilbeslechting binnen redelijke termijn) of dat van derechter?

E6n aspect bleef evenwel een sterk zelfstandige functie vervullen. Ik doel
hier op de ingewikkeldheid van het geschil. Inpasbaarheid daarvan in de tweedeling
(burger versus overheid) bleek niet goed mogelijk. Decomplexiteit van het geschil
is daarom opgevoerd als afzonderlijke factor, door mij omschreven in termen van
'eigen aan de zaak'.

Ook in het civiel procesrecht zien we de complexiteit als 66n der criteria
waaraan wordt getoetst. De relevantie van de factor komt onder wat uiteenlopende
bewoordingen terug. Diverse auteurs onderkennen dat van de complexiteit invloed
uitgaat op de lengte van een proces, en - in de sleutel van het EVRM - op de
redelijkheid van die lengte.22 Zoals bleek uit Straatsburgse beslissingen, kan het
complexe gelegen zijn in de feitelijke sfeer of besloten liggen in de juridische
componenten. Bij knooppunten van feitelijke aard valt te denken aan de omvang
en de aard van alle informatieen relevante feiten. Concreet kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan de tijd die verstrijkt met complicaties in het vinden van bewijsmateri-
aal.23

De moeilijkheid van de opgeworpen rechtsvragen duidt natuurlijk ook op
ingewikkeldheid, nu in juridische zin. Net als een kluwen van toepasselijke
regelingen kunnen ondoorzichtige of net in gang gezette processen van
wetswijziging dejuridische ingewikkeldheid vergroten, hetgeen indiceert dat een
wat langere afdoeningstermijn valt te billijken. Het civiel procesrecht staat niet

21 Het begrip overheid dient daarbij niet eng te worden opgevat; het omvat publiekrechtelijke
rechtspersonen, bestuursorganen en rechterlijke autoriteiten.

22       P. Smits, Artikel6EVRMen decivieleprocedure (diss Rotterdam), Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink
1996,  p.   206, I.   van  der  Helm  & E.M. Wesseling-van  Gent, 'De redelijke termijn in civiele
procedures', Trema 1996, p.  125-134, m.n. p. 126; A.F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn
in hetburgerlijk procesenhetbestuursproces', NJCM-Bulletin 1991, p 627-647, m.n. p. 629-641;
A.M.L. Jansen,  'Van de redelijke termijn, de civiele rechter en de bestuursrechter', Trema 1996,

p. 213-216; J.B.M. Vranken, 'Rechtsvergelijkende gezichtspunten bij de herziening van het civiele
procesrecht in eerste aanleg', in: Verantwoordelijkprocederen Gedachtenovereenfundamentele
vernieuwing van het burgerlijkprocesrecht (NVvP), Den Haag: Boom 1999, p. 87-88; memorie
van toelichting bij het Ontwerp aanpassing wetboek burgerlijke rechtsvordering, Kamerstukken
II 1999n000, 26855, nr. 3, p. 51.

23 Bijvoorbeeld omdat bewijs in het buitenland dient te worden vergaard Aldus ook (zij het ontleend
aan uitspraken van het EHRM) P. Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure (diss. Rotterdam),
Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink 1996, p. 206.
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te boek als bijzonder eenvoudig, zodat het niet hoeft te verbazen dat ook hier zich
soms eerst tijdens de procedure juridische complicaties voordoen. Smits noemt
een paar processuele verwikkelingen waaraan zoal valt te denken: extra partijen
die zich door voeging of tussenkomst in het geding mengen; de opwerping van
exceptieve verweren; de instelling van reconventionele vorderingen; tussentijds/
incidenteel app81.24 Het lijstje kan nog worden aangevuld, bijvoorbeeld met
schorsing tijdens faillissement (artikel 29 Faillissementswet).

Waaranderen doorelkaarheen lopende procedures plegen op te voeren binnen
het verband van ingewikkeldheid als factor, breng ik zulke ontwikkelingen onder
de afzonderlijke noemer van het aantal betrokken instanties ofparallelle procedu-
res.25 Evenmin onder de algemene noemer van complexiteit schaar ik het bewust
afwachten van een uitspraak in een andere procedure. Immers, het feit dat moet
worden gewacht op de uitkomst van een andereprocedure, hoeft niet noodzakelij-
kerwijs te duiden op complexiteit. En ook een woud aan voor een deel tegelijk
lopende procedures kan de complexiteit best vergroten, maar hoeft dat strikt bezien
niet. Bovendien ben ikervan overtuigd dat zo ver mogelijke expliciete differentiatie
van de diverse factoren nuttig is. Daardoor zijn de rechter en overige betrokkenen
in een civiele procedure snelin staat precies boven tafel te krijgen waarop zij dienen
te letten en waaraan te toetsen, ingeval een schending van de redelijke-termijneis
'gloort'. Ingewikkeldheid  van de procedure als vergaarbak  van  tal van uiteen-
lopende en heel wel apart te ontwaren factoren, strookt daar niet mee. Dat geldt
overigens niet louter voor civielrechtelijke procesverwikkelingen.

Ook de gemengde commissie die aanbevelingen heeft gedaan teneinde het
civieleprocesrecht te moderniseren en van versnellingsmogelijkheden te voorzien,
onderkent de betekenis van de moeilijkheidsgraad van een geschil. Zij gebruikt
daarvoor de term bewerkelijkheid. De minder bewerkelijke geschillen komen in
aanmerking voor afdoening onder een versneld regime.26 Dat ademt de geest van
de in Straatsburgse rechtspraak gevolgde redenering: een ingewikkeld en daarom
bewerkelijk geschil rechtvaardigt een langere afdoeningstermijn.

Binnen de rechtspraak stuit men wel op wat omfloerste formuleringen om
de aandacht te vestigen op de complexiteit. Zo komen wij in een conclusie van
de A.-G. bij de Hoge Raad de formulering tegen: 'Bij de interpretatie van het begrip
"redelijke termijn" [kan] nietgeabstraheerd worden van de aard van de procedure'.27

In dezelfde conclusie wijst hij erop dat naarmate de onderlinge verhoudingen

24          P. Smits, Anike/6 EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 206-207.

25         Een van die anderen: P. Smits, Artikel 6 EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle:
W.E.J Tjeenk Willink 1996, p. 206 -207.

26          Rapport van de gemengde commissie, 1995, Advocatenblad 1995, p  4,7 en 8 Volledig gepubliceerd
in Trema 1995, nr. 7A.

27 Conclusie Advocaat-Generaal Verburg bij  HR  17  mei  1989,  NJ  1993,  206.
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grondiger zijn verstoord, er meer moeite met een oplossing zal zijn gemoeid. Dat
laatste kan dan weer als een concretisering worden beschouwd van ingewikkeldheid
als algemeen criterium.

7.4.1 Interferenties?

Het is niet altijd even eenvoudig traagheid in de afhandeling van een geschil op
louteredn oorzaak af te schuiven. Dikwijls interfereren verschillende criteria. Zo
koppelt Smits hetgeen van de rechter wordt verlangd aan de ingewikkeldheid op
een bepaald punt. Hij is van mening dat de civiele rechter het vaststellen van
termijnen voor door partijen te verrichten proceshandelingen moet afstemmen op
de moeilijkheidsgraad van de zaak.28 Daaruit blijkt maar weer dat de diverse
factoren nogal eens in een onderling verband staan. Ook complexiteit, die niet
op 66n van de twee zijden van de weegschaal is te plaatsen (zoals de opstellingen
van partijen en de rechter dat wel zijn), interfereertbijnaaltijd met andere factoren.

7.4.2 Resumi

De mate van complexiteit van het conflict en het proces manifesteert zich als 66n
der factoren om te determineren ofeen geschil voorspoedig genoeg is afgewikkeld.
Dit uit zich ook wel in met name de literatuur over het Nederlandse burgerlijk
proces, dat daarmee overeenstemming vertoont met de uitgangspunten die de aan
het EVRM verbonden fora hanteren.

7.5 Binnen de sfeer van de burger gelegen omstandigheden

7.5.1 De processuele opstelling van de burger

In deze paragraaf ga ik nader in op de positie van de betrokken burger in een civiele
procedure.

Ik heb geen sporen gevonden die leiden tot de bevinding dat de op het spel
staande belangen erg in trek zijn bij de rechter indien hij heeft te toetsen of een

uitspraak niet onredelijk lang op zich heeft laten wachten. Het totale gebrek aan
aandacht daarvoor contrasteert met de accenten die het EHRM daarop legt in
voorkomende gevallen. Ook in de literatuurkomt de functie van - in Straatsburgse

28          P. Smits, Anikel 6EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 217 en 218.
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termen - 'what's at stake for the applicant' niet goed uit de verf.29 Deze paragraaf

(7.5) concentreert zich dan ook volledig op de houding van de civiele partijen.
Als van oudsher de invloed van partijen op het procesverloop ergens groot

is, dan is het wel in het civiele proces. Men kan geen handboek van civiel
procesrecht openslaan of men stuit op de partij-autonomie als kenmerk van dat
procesrecht.30 Als een factor van grote betekenis in de civiele rechtspraak mag
dan ook worden verwacht: de houding van de betrokken klager31 gedurende de

procedure.

7.5.2 Activiteitsgebod of inactiviteitsverbod?

Binnen de opstelling van de betrokkene kan een splitsing worden doorgevoerd.
Die splitsing heeft te maken met de reikwijdte (en dus ook de grenzen) van de

activiteitsplicht van een partij. Aan de ene kant wordt in beschouwing genomen
het gedrag dat duidelijk tot vertraging heeft geleid. Dat valteen partij zonder meer
euvel te duiden. Naast het de betrokkene terecht aanwrijven van zulk traineren,
rijst aan de andere kant de kwestie in hoeverre hij verplicht is gedragingen te
verrichten die de snelheid van het proces bevorderen. Een en ander brengt mij tot
een onderverdeling tussen een activiteitsgebod (c.q. versnellingsverplichting)
tegenover een inactiviteitsverbod, indien de inactiviteit aantoonbaar vertraging
geeft. De praktijk, traditiegetrouw weerbarstiger dan de leer, zal vermoedelijk als
het ware een glijdende schaal te zien geven. En die praktijk ga ik nu toetsen.

In een uitspraak van het Hof te 's-Gravenhage kent het hof enige waarde toe
aan zowel herhaalde peremptoirstellingen als aan aandringen bij de rechter. 32

Herhaald peremptoir stellen van de ene partij aan het adres van zijn wederpartij,
is een aanwijzing dat het de partij ernst is. Hij doet zijn best versnelling te
bewerkstelligen. Dat geldt ook voor een afslag naar het informelere circuit:
aandringen bij de rechter. Geplaatst in het perspectief van mijn analyse (in het
vorigehoofdstuk) van derechtspraak van hetEHRM magdit wel meewegen, maar
slechts in 'positieve' betekenis voor de burger. In de door mij als interactietheorie
opgezette verhouding, komt dergelijk gedrag de klager ten goede indien hij

29          Uitzonderingen zijn Hidma, hoewel hij het rubriceert onder de ingewikkeldheidsfactor, T.R. Hidma,
'Op weg naar het Versneld Regime als reguliere procedure!', Trema 1999, p. 169-172, m.n. p. 170
en 1. van der Helm & E.M . Wesseling-van Gent, 'De redelijke termijn in civiele procedures', Trema
1996, p. 125-134, i.h.b. p. 126-127.

30      Zie de in noot 8 genoemde literatuur. Hoewel het sterker voor de dagvaardingsprocedure geldt,
gaat het ook op voor de verzoekschriftprocedure.

31 Met 'klager' doel ik op degene die zich beklaagt over het tijdsverloop. Dat hoeft dus niet de eiser
in de oorspronkelijke procedure te zijn.

32          Hof's-Gravenhage 14 september 1989, KG  1989,421. Het feit dat het hier een kort geding betrof
met derhalve het vereiste spoedeisende belang, kan hebben meegespeeId. Of dat zo is, komt uit
het arrest niet duidelijk naar voren.

181



Hoofdstuk 7

overschrijding van de redelijke termijn in het geweer brengt. Doordat zulke acties
de rechter bewegen ook spoed te betrachten, kan eerder sprake zijn van een
overschreden redelijke termijn dan wanneer de partij in een civiel geding geen
van dergelijke handelingen had verricht. Verplicht om ze te verrichten (met de
gevolgtrekking dat bij het achterwege blijven ervan het beginsel van de redelijke
termijn niet is geschonden), is hij echter niet. Uit de spaarzame uitspraken van
de Nederlandse civiele rechter is moeilijk op te maken of hij vindt dat dat wel het
geval is; mijn indruk is van niet. Heeft een partij niet bij de rechter aangedrongen
op acceleratie, dan zou hem dat niet mogen worden tegengeworpen in het kader
van een latere klacht over de redelijke termijn, wil de Nederlandse rechter in de
pas lopen met de Straatsburgse. Anders is het wanneereen partij bij herhaling zelf
peremptoir wordt gesteld, uitstel verzoekt en proceshandelingen niet of eerst erg
laat dan wel na aandringen van de rechter, verricht. Dat is vertragen, en dat kan
een partij worden aangerekend. Hoewel de rechter af en toe lijkt aan te leunen
tegen horizontale werking van het redelijke-termijnvereiste is met enige goede
wil uit de arresten van hof en Hoge Raad af te leiden dat partijen actie moeten
ondernemen en niet te lang mogen wachten met het instellen van vorderingen.
In dit laatste kan een voorzichtige aanwijzing worden gelezen voor het bestaan
van een inactiviteitsverbod van partijen. De jurisprudentie dient omzichtig te
worden geYnterpreteerd. Of het de redelijke termijn van artikel 6 EVRM is die in
deze arresten wordt geschonden, is niet geheel zeker. Het betrof veelal perioden
voorafgaand aan de rechterlijke procedure. Die twij fel wordt voorts gevoed doordat
de trage handelwijzen niet op basis van de redelijke termijn geacht werden niet
door de beugel te kunnen maar op grond van strijd met goede trouw, het verloren
gaan van bewijsmateriaal en vanwege strijdigheid met de redelijkheid en billijk-
heid.33 Om dan maar, zoals H. Stein doet, te verdedigen dat de redelijke termijn
in het civiele recht niet geldt, is evenwel niet houdbaar, al was het alleen al
gehouden tegen het licht van de rechtspraak van het EHRM.34 De civiele rechter
en eventueel andere betrokken overheidsentiteiten zijn adressaat van de redelijke-
termijnnorm, zoveel staat inmiddels wel buiten kijf.

Edn uitspraak, van de Maastrichtse rechtbank, doet vermoeden dat de waarborg
van de redelijke termijn van artike16 EVRM de andere (particuliere) partij is tegen
te werpen en dus - horizontale - verplichtingen en aanspraken creeert van de ene
partij tegenover de andere.35 Zover reikt de activiteitsverplichting echter niet. Later
grondt de civiele rechter (terecht, daar aan de redelijke-termijneis van artikel 6
EVRM geen horizontale werking wordt toegekend) een klacht van de ene partij

33       Hof 's-Gravenhage 19 juni 1979, N./ 1980,176; HR 10 juni 1983, NJ 1984,250; HR 16 oktober
1986, Nl 1987,317; Hof 's-Gravenhage 14 maart 1989, NJ 1989,723; Rb Arnhem 13 april 1989,
NJ 1990, 225; HR 8 december 1989, RvdW 1990, 7.

34     H Stein, 'Bevrijdende verjaring III', Advocatenblad 1990, p. 5-8, i.h.b. p 5.
35     Rb Maastricht 14 december 1972, NJ 1973, 145.
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over het talmen van de andere partij niet meer op artikel 6 EVRM. Ik houd de
Maastrichtse uitspraak dan ook voor een incident. Ware die wederpartij een
overheidsinstantie, dan zou ik overigens openingen zien zoals ik hierna nader zal
onderbouwen. 36

In een vonnis van  1  februari  1985 dat uiteindelijk leidde tot een arrest van

de Hoge Raad, verwierp de Haagse rechtbankpresident een beroep op het niet in
acht nemen van de redelijke termijn, omdat klager zelf een (verblij fs)verlenging
had gevraagd en geen gebruik had gemaakt van de mogelijkheid tegen de fictieve
weigering bezwaar te maken. Daarmee wilde de president aangeven dat het
tijdsverloop aan de klager zelf te wijten was.37 Er lijkt veel te zeggen voor deze
visie. Ten eerste startte de partij zelf een procedure. Dat kost als vanzelf tijd, en
levert dus verdere verlenging op van het rechtsgeding. Het niet aanwenden van
een voorhanden zijnd rechtsmiddel om de zaak aan een rechter voor te leggen,
is te kwalificeren als gebrekkig procederen. En gebrekkig procedeergedrag zoals
ik heb betoogd in hoofdstuk 6, komt voor rekening van de betrokkene.

Het hof verweet - na een 'redelijke-termijnberoep' - een partij eens dat hij
geen gebruik had gemaakt van de gelegenheid om zelfeen procedure te entameren,
bijvoorbeeld een tot het verkrijgen van een verklaring van recht.38 Als het hof
daarmee wil zeggen dat de eisereen mogelijkheid tot versnelling had laten liggen,
dan staat de overweging haaks op dehoofdlijnen van Straatsburgse arresten. Bedoelt
het hof dat de eiser een mooi middel om de zaak (al eerder) aan een rechter voor
te leggen heeft laten lopen en de eiserdus in zijn procedeergedrag heeft verzuimd,
dan vindt de overweging steun in de jurisprudentie van het EHRM.39

Als partijen niet (tijdig) hun rechten inroepen, bezwaar aantekenen en
gegevens verschaffen, dan vertragen zij de procedure onnodig. Datpleit dan tegen
hen (en erv66r dat artikel 6 EVRM niet is geschonden).40

Ter afsluiting merk ik op dat de aanspraak op een procedure zonder onredelijke
vertraging, niet door het eigen gedrag van partijen valt te frustreren. Een geslaagd
beroep op schending van het EVRM ter zake zal echter niet slagen wanneer het

oponthoud is veroorzaakt door vertragend optreden van de klager. Handelingen
die op bespoediging zijn gericht vergroten wel de kans om met succes over de
redelijke termijn te klagen.41

36       Anders: R.R.M. de Moor, 'Burgerlijk (proces)recht', in: R.R.M. de Moor, Aniket 6 EVRM en de
dagelijkse rechtspraktijk,Zwolle:W.E.].Tjeenk Willlink 1990, p. 43-58, m.n. p. 43. Ziehierover
eveneens (vooral de conclusie van A-G Asser bij) HR 29 juni 1990, NJ 1991, 337 m.nt. EAA.

37 Zie hieromtrent HR 30 mei 1986, NJ 1986, 671.
38        Overweging 4.3.8 van het hof in HR 10 augustus 1992, NJ 1993,636 m.nt. MS.

39     Zie § 6.3.1.3 onder 'Versnellingsplicht'
40          J. ten Berg-Koolen, 'De goede procesorde in het burgerlijk-procesrecht', NJB  1986,  p.  116,  met

verwijzing naar NJ 1974, 236 en NJ 1979, 397.
41           Daarin ligt een nuanceverschil met hetgeen Smits opmerkt, P. Smits, Artikel 6 EVRMende civiele

procedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 8.
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7.5.2.1    Aandraag- en motiveringsverplichting

Het past binnen de algemene hedendaagse uitgangspunten van de civiele
rechtspleging dat op partijen een plicht rust informatie en zeker bewijs aan te
dragen. Zulk een adstructie wordt bij voorkeur niet eerst in een laat stadium van
de procedure gedaan. In navolging van Van den Reek, die zijn ideeBn weer in
belangrijke mate ontleent aan het Engelse systeem, zou ik idealiter als uitgangspunt
willen nemen dat partijen zo veel en zo snel mogelijk bewijzen aandragen voor
hetgeen zij stellen.42 Hiervan is een en ander doorgedrongen tot het nieuwe
wetsvoorstel vooreen nieuw burgerlijk procesrecht. Artikel 2.3.1, derde lid, geeft
een substantieringsplicht. Het feitelijk geschil moet zo vroeg mogelijk op tafel
komen. Ook een bewijsaandraagplicht is geYntroduceerd, in artikel 2.3.1 en 2.4.4,
vijfde lid. De stelplicht en de waarheidsplicht van partijen zijn aangescherpt.
Bovendien bepaalt artikel 1.3.3 dat partijen relevante feiten volledig en naar
waarheid moeten aanvoeren. De rechter kan aan verzuim ter zake de gevolgtrek-
kingen verbinden die hij geraden acht.

43

Opgemerkt zij dat ik deze bewijsaandraagplicht voorsta in het licht van de
criteria die de redelijkheid van de termijn bepalen. Onverlet blijft dat we in de
huidige civiele procespraktijk nog niet telkens een bewijsaandraagplicht als
kenmerk van het procederen herkennen.44 Ik bedoel te zeggen dat in ons huidige
stelsel het nog iemands (zijn advocaat) 'goed' recht moge zijn bewijs achter te
houden. Doch, een dergelijke procesattitude kan hemtot op zekere hoogte worden
tegengeworpen wanneer hij zich wenst te beklagen over overschrijding van de
redelijke termijn. De partij die zijn trucendoos opent waarvan het achterhouden
van informatie deel uitmaakt, is immers zelfdebet aan de verlenging van hetproces.
Het kan heel wel in het belang zijn van een materieel voordelige uitkomst van het
geschil, de slagingskans van een redelijke-termijnklacht behoort er substantieel
door af te nemen. 'Tot op zekere hoogte', schreef ik, omdat het ook aan de rechter
is termijnen te stellen (en op een serieuze wijze te hanteren) waarbinnen partijen
moeten aandragen, motiveren en bewijzen.

42      W.A.J.P. van den Reek, 'De plichten en bevoegdheden van partijen in een civiele procedure in
het licht van de verhouding tussen rechter en partij', Trema 1994, p. 165-178 en diens dissertatie
W A.J.P. van den Reek, Mededelingsplichten inhetburgertijkprocesrecht. Beschouwingenover
de verhouding tussende rechterenpartijenentussen partijenonderling naar Nederlands en Engels
recht (diss.  Tilburg),  Deventer:  W.E.J.  Tjeenk  Willink  1997.  Vgl.  ook  A.F.M.  Brenninkmeijer,
Burgerlijk procesrecht als pubtiekrecht (oratie UvA), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993 en P.
Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink

1996, p. 219; J.B.M. Vranken en W.D.H. Asser, Verantwoordelijk procederen. Gedachten over
un fundamentele vernieuwing van  het  burgerlijkprocesrecht (NVvID, Den Haag: Boom 1999,
respectievelijk p. 81-81 en 25-26.

43    Kamersfukken /1 1999/2000, 26 855, nr. 1-2, p. 6, 24 en 28; voor een toelichting ervan zie
Kamerstukken II  1999/2000,16 855, nr. 3, p 52-54,98-100 en 107-109.

44      Vgl. J.M. Barendrecht, 'Snel en goed recht doen', NJB 1994, p 837-843
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Een civiel proces vormt feitelijk een driehoeksverhouding: eiser, gedaagde
en rechter. Een aandraag-, motiverings- en adstructieplicht geldt voor de eiser.
Maar ook de gedaagde heeft daaraan te voldoen zodra hij acties instelt en stukken
overlegt. Mocht 66n van de twee partijen - stel: de gedaagde - te kennen geven
met uitstel, peremptoir stellen en gebrekkige adstructie en dergelijke van de
wederpartij niet akkoord te willen gaan, dan is het aan de rechterdaaraan tegemoet
te komen. Besluit de rechter onvolledig geadstrueerde stukken en uitstel te
accepteren, dan dient hij zich wel rekenschap te geven dat dat tegen hem gebruikt
kan worden als de gedaagde zich later beklaagt over de overschrijding van de
redelijke termijn. Voor uitstel van nadere onderbouwing, motivering, bewijs et
cetera is goede redengeving en in tijd gelimiteerde herkansing van adstructie en
dergelijke van belang.45 Op de rol van de rechter ga ik hierondernader in (§ 7.6.1.3)

Maakt een burger een geschil bij de rechter aanhangig of stelt hij een rechts-
middel in, dan spreekt voor zich dat een directe onderbouwing de duidelijkheid
en snelheid van het proces ten goede komt. Hoe minder hoeft te worden gewacht
op nadere adstructieen dergelijke, des te gezwinder valt toteen uitspraak te komen.
Met name bij hoger beroep ontbreekt de verplichting meteen te motiveren.46 Hoewel

mij geen jurisprudentie bekend is waaruit blijkt dat de civiele rechter een partij
daarop evident afrekent, is goed denkbaar dat de rechtereen beroep op schending
van de redelijke-termijneis afwijst als de partij het middel pas veel later van een
motivering vergezeld heeft doen gaan.47 Het onnodig lang achterhouden van

bewijzen, motiveringen en argumenten, krijgt zo een plaats in het verbod van
vertraging zoals dat op partijen rust, in de sleutel van redelijke-termijnberoepen.

7.5.3 Factoren binnen de sfeer van de betrokkene; resumerende afsluiting

De opstelling van de betrokkene is een belangrijk criterium in civielrechtelijke
settings als moet worden gecheckt of een geschilafhandeling tijdig is geschied.
Jurisprudentie en literatuur op nationaal niveau onderstrepen dat. In zoverre stemt
de benadering binnen het Nederlandse recht overeen met de rechtspraak van het
EHRM. Omdat literatuuren zeker rechtspraak weinig expliciet zijn, valt daarover
bezwaarlijk een scherp inhoudelijk oordeel te vellen. De genuanceerde gevolgtrek-

45      Zo ook de memorie van toelichting bij artikel 1.3.2, Kamersfukken U 1999/2000,26 855, nr. 3,
p. 51.

46      Dit is het huidige regime in dagvaardingszaken. In rekestzaken worden de grieven meteen in het
appelschrift opgenomen (waarop weer uitzonderingen voorkomen ingeval van korte apptitermijnen
zoals bijvoorbeeld de Faillissementswet die kent: 8 dagen). Is een beschikking nogniet beschikbaar,
dan is aanvulling van gronden mogelijk.

47     In zijn dissertatie wijst ook Smits weI op de noodzaak van tijdig motiveren van middelen doch
hij plaatst dat in een ander kader, namelijk dat van de taakvervulling van de wetgevende overheid,
P. Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 225.
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king die te maken valt, is dat als een partij de vertraging heeft veroorzaakt, de
redelijke termijn niet snel overschreden wordt geacht jegens hem. In zoverre is
een vertragingsverbod herkenbaar. Een enkele uitspraak daargelaten die het
tegendeel suggereert, wordt niet een versnellingsplicht voorpartijen aangenomen.
Om dan direct Straatsburg-conformiteit te proclameren zou te ver gaan; daartoe
ontbreken voldoende bronnen.

7.6 Binnen de overheidssfeer gelegen factoren

7.6.1 Processuele opstelling autoriteiten

7.6.1.1 Verschillende actoren

In een civielrechtelijke procedure geldt hetprimaat van partijen. Zij zijn aanlegger
van het geschil en zijn onder het huidige regime van procesregels in staat de
snelheid van het proces te beYnvloeden. Toch maken zij niet geheel de dienst uit.
B ij de analyse   van de Straatsburgse jurisprudentie  kwam naar voren   dat   in

procedures waarin burgerlijke rechten en verplichtingen worden vastgesteld, een
app81 op de partij-autonomie (en spiegelbeeldig daaraan: de lijdelijkheid van de
rechter) noch het vereiste van de redelijke termijn noch de rol van de rechter een

ondergeschikte positie doet innemen.
Wordt een geschil aanhangig gemaakt, dan betreedt een scheidsrechter het

strijdperk. En als het dan naar de mening van 66n der partijen te lang duurt, kan
diens toorn zich richten tegen die rechter, die immers tijdig behoort af te fluiten,
om in de beeldspraak te blijven. De partij-autonomie is kortom niet onbegrensd.

48

We hebben ook gezien dat de redelijke-termijnwaarborg van artike16 EVRM niet
valt in te roepen jegens de burger als wederpartij. Wordteen beroep op vermeende

schending van de verdragsbepaling gedaan, dan zal dat normaliter ten opzichte
van de rechter zijn.

7.6.1.2    Overheid als partij

Uitgangspunt in civielrechtelijke geschillen is dat de garantie wordt ingeroepen
jege,is de rechter.Hetis de rechter die er te lang over heeft gedaan, of die heeft
verzuimd in te grijpen in een slepend conflict. Het is deze verhouding (burger-
rechter) die als standaardrelatie kan gelden indien het beginsel van de redelijke
termijn centraal staat. Het is evenwel niet ondenkbeeldig datde wederpartij wordt

48     In gelijke zin H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer, Nederlands burgertijk procesrecht,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, par 42, p. 35-36.
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beticht van schending van de waarborg. Dat kan het geval zijn wanneer die
wederpartij een tot de overheid te rekenen entiteit is, normaliter een openbaar
lichaam (in civielrechtelijketermen: een publiekrechtelijke rechtspersoon). Ik meen
dat het goed is zich rekenschap te geven van het verschil tussen zo'n procedure
waar een overheidsinstantie partij is en een regulier civiel geding tussen twee

particulieren. Anders dan in de situatie van een tweetal particulieren hoeft er naar

mijn mening in de eerste constellatie van actoren geen beletsel te worden
verondersteld dat aan toepasselijkheid van het beginsel van de redelijke termijn
jegens die overheidsentiteit als partij in de weg staat.49 Dat de opstelling van de
autoriteiten een relevante factor vormt, kan worden afgeleid uit enkele arresten. 50

Daarenboven geven de Straatsburgse beslissingen munitie voor de stelling dat'de
overheid' de redelijke termijn in acht heeft te nemen, ongeacht in welke
hoedanigheid zij optreedt i (mits er van een geschil sprake is en artikel 6 EVRM
daarop van toepassing is). Ik zou willen verdedigen dat in geschillen waarin een
overheidsentiteit partij is, de burgerlijke rechter de termijn van handelingen van
die overheidsinstantie op redelijkheid moet toetsen. Ik wijs nog op de werking
van bestuursrechtelijke normen op privaatrechtelijk optreden van openbare
lichamen. In het bijzondernoem ik de algemenebeginselen van behoorlijk bestuur,
waarvan de strekking zich niet beperkt tot louter publiekrechtelijk opereren van
organen. Immers, het tweede lid van artikel 3 : 1 Awb voorzietduidelijk in een ruime
gelding van die beginselen. Ofschoon we nog geen redelijke-termijnbeginsel van
behoorlijk bestuur kennen, noopt met name het zorgvuldigheidsbeginsel tot
voortvarend optreden van de overheid. De verplichting voor de overheid als civiele
partij om zonder onredelijke vertraging te handelen, sluit goed aan bij de brede

werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Tot slot attendeer

ik op de erkenning dat de overheid grondrechten ook in privaatrechtelijke
verhoudingen in acht heeft te nemen. 52

49          In soortgelijke richting denkt P. Smits, A rtikel 6 EVRM en de civiele procedure (diss. Rotterdam),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 202 dienaaraanleiding van HR 17 oktober 1987, NJ 1987,
317 opmerkt:  'Van een "volle" horizontale werking zou ik niet willen spreken; de aanspraak (...)
blijft immers  i.c. een aanspraak tegen een overheidsorgaan  (...).  Dat is  toch iets anders  dan een
aanspraak tegen een privt-persoon.' Ook, stellig, p. 239-240.

50       Bijvoorbeeld HR 10 augustus 1992, NJ 1993, 636 m.nt. MS. Hoewelde Hoge Raadernietexpliciet
op ingaat, geeft het Hofin dat geschil aan er waarde aan te hechten dat de betrokken overheidsinstan-
ties spoedig duidelijkheid hadden geschapen.

51        Ik verwijs naar de behandeling van de Straatsburgse rechtspraak, hoofdstuk 2 en 6. Zie in deze
richting ook -zij het wat voorzichtiger - P. Smits, 'De civiele procedure, een wespennest?', in: G.R.
Rutgers, H.E. BrOring (red.), Rechtspraak op tijd, Den Haag 1999, p. 33-41; I. van der Helm &
E.M. Wesseling-van Gent, 'Deredelijke termijnin civiele procedures', Trema 1996, p. 125-134,
m.n. p. 126-129. Vgl. overde Straatsburgsejurisprudentie, J.A. Frowein & W. Peukert, Europaische
MensenRechtskonvention, EMRK-Kommentar. Kehl: Engel 1996, p. 269.

52       HR 26 april 1996, NJCM-bulletin 1996, p. 925 e.v., AB 1996,372, JB 1996/159 (Rasti Rostelli).
Uitgebreid hierover L.M.F. Verhey, 'privaatrechtelijke overheidshandelingen en grondrechten',
in: L.J.A. Damene.a. (red.),Rechtspraak bestuursrecht  1995-1996.  Deannotaties, 's-Grovenhage:
VUGA 1997, p. 135-153.
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7.6.1.3 'De rechter waakt tegen onredelijke vertraging'

Inleidende opmerkingen
Het huidige Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering biedt al een reeks bepalingen
die de rechter een handvat geven op te treden tegen trainerende gedragingen. Die
blijken in de praktijk weinig zoden aan de dijk te zetten. Wel geeft het aan dat -
ook in dagvaardingsprocedures - in het civielrechtelijk discours wordt erkend dat
de rechter moet ingrijpen indien ernstige vertragingen dreigen.

53

Mede in het licht van heersende onvrede met de huidige (trage) gang van
zaken, heeft de wetgever zich gezet aan een operatie die moet resulteren in een
nieuw wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De Straatsburgserechtspraak heeft
hem geinspireerd tot het opnemen van een bepaling welke luidt dat de civiele
rechter tegen onredelijke vertraging waakt.54 Sprak het voorontwerp nog van
'onnodige' in plaats van onredelijke, met de introductie van die laatste term is de
aansluiting bij de redelijke termijn van artikel 6 EVRM wel onmiskenbaar te
noemen.

Tegen deze bepaling fulmineert Van Nispen.55 Hij neemtnog steeds de stelling
in dat het 'proces van partijen' is. Het is in zijn optiek niet aan de rechter de
voortgang te gelasten. Zijn 'anti-betoog' overtuigt mij niet. Hij kan zich vermoed
ik nog onvoldoende losmaken van de gedachte dat de loop van het geding louter
doorpartijen wordt bepaald. Het lijkt een ontkenning van het feit dat de rechterlijke
lijdelijkheid op de helling staat, in het bijzonder daar waar de redelijke termijn
van artikel 6 EVRM in beeld raakt. Argumenten waarom de rechter passief kan
blijven en straffeloos mag accepteren dat het geding eindeloos wordt opgerekt,
lees ik bij Van Nispen niet. Wel noemt hij jurisprudentie waarin het EHRM
overweegt dat een tijdsspanne in welke partijen verscheidene keren uitstel
verzoeken om een buitengerechtelijke schikking te bewerkstelligen, niet direct

53        Vgl  ook in deze zin en verder hierover m.n. J.E. Bosch-Boesjes, 'De rechter en de duur van de
civiele procedure',WPNR 1990, p. 665-669: Lijdelijkheidin geding. Een vergelijkend onderzoek

naarde mate van zeggenschapvan de rechterinde civiele dagvaardings- en verzoekschriftprocedu-
re en in administratieve procedures (diss.  Groningen),  Deventer:  Kluwer  1991 en haar bijdrage
in de Brunnerbundel 'Cave canem of is de rechter een ongevaarlijke waakhond?', CHBJ(Brunner-
bundel), 1994, p. 21-32, telkens met verdere bronverwijzing. En nog eens van dezelfde auteur:
Voortijdige bedindiging van civiele procedures. Deventer: Gouda Quint 1998, m.n. p 24

54   Artikel 1.3.2, eerste lid. Kamerstukken 11 1999/2000, 26855, nr. 1-2, p.6. Ook vele andere
voorschriften maken dat de rechter in belangrijke mate degene is die over de voortgang van het
proces gaat.

55 C.J.J.C. van Nispen, 'Derechteren zijnplaats',in: J.G.A. Linssen & J.B.M. Vranken(red.), Ontweip
aanpassing wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p.
21-29  Vgl. ook al zijn: De terloopse hercodificatie van ons burgerlijk procesrecht (oratie VU),
Deventer: Klower 1993, p. 20.
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op het conto van de staat wordt bijgeschreven.56 Daaruit volgt echter niet dat de
rechter niet de finale verantwoordelijkheid draagt om ervoor zorg te dragen dat
de lengte van een proces niet de spuigaten uitloopt. Waar partijen besluiten tot
een actie die de uiteindelijke procedure verder oprekt, valt de rechter geen verwijt
te maken. Dat is een vertragende handeling en die komt voor rekening van partijen.
De rechter dat aanrekenen in het kader van een latere klacht over de termijn van
afdoening hoort er dan niet meer bij te zijn. Pogen partijen te schikken of
(anderszins) buitengerechtelijk het geschil te beeindigen, dan lijkt het me niet de
taak van de rechter dat tegen te houden. Blijkt achteraf de goedbedoelde poging
van partijen evenwel mislukt, dan zal niet de rechter daar de schuld van mogen
krijgen. 57

Niet slechts de zonet genoemde expliciete verplichting te waken tegen
onredelijke vertraging illustreert dat de civiele magistraat mede als taak heeft de
vaart er in te houden. Artikel 143 Rv doet zulks ook al, waarbij het tweede lid een

beetje als voorganger van genoemd algemeen voorschrift van het wetsontwerp
geldt. In ieder geval wordt met een blik in het wetboek van burgerlijke rechtsvorde-

ring duidelijk dat naar de letter van de wet van de rechter termijnbewaking werd
verwacht. Het is geen geheim dat in civielrechtelijke processen daar niet altijd
veel van terecht is gekomen.

Voor een voorbeeld van de onderkenning dat de burgerlijke rechter geacht
wordt z6 te werk te gaan dat een procedure niet onredelijk lang duurt, verwijs ik
naar de Hoge Raad waarhij open laat dht er strijd met de redelijke-termijngarantie
intreedt indien de rechter de datum voor behandeling rijkelijk laat op de agenda
zet.58 De rechter heeft een eigen verantwoordelijkheid de voortgang van het geding
te bewaken. 59

Een lijdelijke rechter?
Verdraagt het uitgangspunt van lijdelijkheid zich met de gedachte dat de civiele
rechter de eindverantwoordelijkheid draagt voor de voortgang van de procedure?
Naar mijn overtuiging wel. Twee dingen dient men uit elkaar te houden, welke
tweedeling te maken heeft met de interpretatie van het lijdelijkheidsbegrip. Het

56 C.J.J.C. van Nispen, 'Derechterenzijnplaats', in: J.G.A. Linssen& J.B M. Vranken (red.), Ontwerp
aanpassing wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p
21-29, m.n. p. 23.

57          Vgl.  het op schikken gerichte systeem van comparitie na antwoord, artikelen 141a juncto  19 en
193 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

58      HR 22 oktober 1993, NJ 1994,66. De kwestie of er in casu strijd met artikel 6 EVRM was, laat

de Hoge Raad rusten doch hij sluit zulks niet uit.
59          Aldus ook uitgesproken E. A. Alkema, annotatie onder EHRM 25 juni 1987, Capuano tegen Italic,

Series A,  vol.   119, NJ 1990, 231. Zo ook J. Spier, 'Rechtspraak: 'redelijke termijn' bij civiele
procedures', A&V 1994, p. 153-156, m.n p. 154-155
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onderscheid waar ik heen wil, is dit: het geschil is van partijen, het geding van
de rechter: Chorus schrijft:

'Niet de rechterneemt het initiatieftot het geding - dat doetde eiser, en de gedaagde
bepaalt ofhij zich zal verweren. (...) Alleen zij [partijen: AMLJ] maken uit waarover
zij strijden - de rechter spreekt zich niet uit over zaken die niet, of niet langer,
worden geeist, wijst niets toe wat niet is gevorderd. Deeiseren de gedaagde voeren
de feiten aan waarop zij hun rechtsbeweringen gebaseerd willen hebben - de rechter
heeft daar geen feiten aan toe te voegen. En alleen van feiten die, door 66n partij
gesteld, door de andere worden betwist, kan de rechter bewijs verlangen; feiten
die tussen partijen niet omstreden zijn, moet de rechter aanvaarden. '61

Het geschil, de aanvang62 en het onderwerp ervan, wordt door partijen bepaald.
Daar geldt de stelregel van partij-autonomie en rechterlijke lijdelijkheid.63

Dat geldt echter niet voor de voortgang van de procedure.

'Derechterbeinvloedtdesnelheid waarmeehet proces verloopt doordat hij beslist
over de termijn voor het nemen van een conclusie. ,64

En:

'In confrontatie met het art. 6 EVRM sneuvelt de lijdelijkheid ook als beginsel.
De rol van de rechter in het toezicht op het proces en de uitvoering van een proces
volgens de maatstaven van art. 6 EVRM dwingt hem tot actief optreden

,65

60        In dezel fde zin T.R. Hidma, 'Op weg naar het Versneld Regime als reguliere procedure!', Trema
1999, p. 169-172, i.h.b. p. 169.

61 J.M.J. Chorus, De li)'deldkheid van de rechter: historie van een begnp (oratie Leiden), Deventer:
Kluwer 1987, p. 3.

62       Vit. 1.E. Bosch-Boesjes, Lijdelijkheidin geding. Eenvergelijkend onderzoeknaar de mate van
zeggenschap van de rechter in de civiele dagvaardings- en verzoekschriftprocedure en in
administratieve procedures (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1991, p. 85 (dagvaardingsprocedu-
re), p. 90 (kantongerechtsprocedure) p. 92 (verzoekschriftprocedure) en p. 227.

63         J.E. Bosch-Boesjes,
'
Lijdelijkheid van de rechter en efficiency in het civiele geding'. JV 1995,

nr. 2, p 62-82. Overigens wijst zij op Ras, die zelfs op het punt van het voorwerp van geschil een
actieverrechterlijk procesbeleid bepleit, H.E. Ras, 'Boekaankondiging J.J Vriesendorp, Ambtshalve
aanvullenvan rechtsgronden in het burgerlijk geding (diss. 1.£iden), Zwolle: Tjeenk Willink', NJB
1971, p. 100-101.

64 J.M.J. Chorus, De liidelijkheid van de rechter: historic van een begrip (oratie kiden), Deventer:
Kluwer 1987, p. 3.

65   J.E. Bosch-Boesjes, Lijdelijkheid in geding. Een vergelijkend onderzoek naar de mate van
zeggenschap van de rechter in de civiele dagvaardings- en verzoekschriftprocedure en in
administratieve procedures (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1991, p. 54; E.J. Dommering,
'Hetgrondrechtopbehoorlijkerechtspraak in het Nederlandseciviele recht', in: Handelingen 1983
der Nederlandse Juristen-Vereniging deel 1, tweede stuk. Zwolle: W. E J  Tjeenk Willink 1983,
p. 155-239, m.n. p. 233.
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Heeft de procedure eenmaal een aanvang genomen, dan is het geding ingezet. Het
bewaken van termijnen en daarmee de verwezenlijking van rechtsbescherming
conform de redelijke-termijnverplichting van artikel 6 EVRM, wordt dan de taak
van de rechter. Daar past geen lijdelijkheid meer.66 Uit artikel 6 EVRM volgt dat
van de rechtereen actieve houding wordt verlangd, zeker als het gaat om termijnen
van proceshandelingen.67 De rechter dient zich, in de woorden van Storme, op
te stellen als managerialjudge.68 In de literatuur wordt sterk bepleit dat de rechter
over de voortgang van het geding gaat.69 Dat is ook waar artikel 6 EVRM en de
daarop gebaseerde redelijke-termijnjurisprudentie van het EHRM al toe dwingt.

70

Hoe verhoudt nu deze absolute hoofdrol voor de civiele rechter zich tot
betogen die het accent van de procedurele doorstroming tevens leggen bij partijen?
Als gesteld in § 7.5.2.1 (Aandraag- en motiveringsverplichting) ben ik het niet

oneens met auteurs als Van den Reek, in zeker opzicht: partijen moeten zo spoedig
mogelijk opening van zaken geven; houd-je-kruit-droog tactieken verdienen geen
enkele stimulans. Maar ik zie hier geen centrale positie voor partijen maar voor
de rechter- waar het de voortgang van de procedure betreft - weggelegd. Van den
Reek is de mening toegedaan dat voor de eis dat partijen informatie verschaffen
de theoretische grondslag met de meeste vrucht kan worden gezocht in de
verhoudingen die partijen beheersen. Ook voor de praktische uitwerking zoekt

hij het in partij-verhoudingen: hij stelt voor om mededelingsplichten te schoeien
op de leest van de informatiedwang.71 Overigens ziet hij nog wel een taak voor
de wetgever, die een en ander zou kunnen codificeren.72 Dat is voor een deel
gebeurd met wetsvoorstel 26 855. Hij ziet dus meer in een verplichting die primair

66      Idem I. van der Helm & E.M. Wesseling-van Gent, 'De redelijke termijn in civiele procedures',
Trema 1996, p. 125-134. Vgl. Ook A.I.M. van Mierlo, 'Een 'terloopse' bespreking van het
voorontwerp', TCR 1994, p. 35-38, m.n. p. 36-37 en J.E. Bosch-Boesjes, Lijdelijkheid in geding
Een vergelijkend onderzoek naar de mate  'an zeggenschap van de rechter in de civiele
dagvaardings- en verzoekschriftprocedure en in administratieve procedures (diss. Groningen),
Deventer: Kluwer 1991, p. 233-234.

67        Ook zo P Smits, 'De civiele procedure, een wespennest?', in: G R. Rutgers & H.E. BrBring (red.),
Rechtspraakop tijd,Den Haag: Boom 1999, p. 33-41,m.n. p. 34, 36, 39-41. Vgl. ook J.E Bosch-
Boesjes, Voortijdige betindiging van civiele procedures, Deventer: Gouda Quint 1998, p. 26.

68     M. Storme, 'Tijdigheid en rechtspleging', in: G.R. Rutgers & H.E. Brdring (red.), Rechtspmak
op t(id, Den Haag: Boom 1999, p. 9-23, m.n. p. 21.

69 Het nieuwe wetsvoorstel gaat ook tamelijk sterk de kant op van een actieve rechter. Zie hierna.
Zie ook nog T.R. Hidma, 'Op weg naarhet Versneld Regime als reguliere procedure!', Trema 1999,

p. 169-172, m.n. p. 170.
70          Ook zo J.E. Bosch-B oesjes,

' Lijdelijkheid van de rechter en efficiency in het civiele geding', JV
1995, nr. 2, p. 62-82, p. 67.

11          W.A.J.P.vandenReek, Mededelingsplichieninhet burgerlijkprocesrecht. Beschouwingenover
de verhouding tussen de rechterenpartijen en tussen partijen onderling naar Nederlands en Engels
recht (diss. Tilburg), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 213 en 225.

72 W.A.J.P. vandenReek, Mededelingsplichten in het burgerlijkprocesrecht.  Beschouwingen over
de verhouding tussende rechterenpanijen en tussenpartijenonderting naar Nederlands en Engels
recht (diss. Tilburg), Deventer: W.E J. Tjeenk Willink 1997, p. 229-234.
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rust op partijen en bovenal de aanleggers dan dat hij hetprimaat legtbij de rechter. 73

Als gezegd, als het binnen het bestek van de snelheid en de daarvoor te dragen
verantwoordelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering wordt geplaatst, sta ik
een centrale positie van de rechter voor. In dit verband is het van belang te wijzen
op het landelijke rolreglement van (alle!) civiele rechtbanken in Nederland, dat
naadloos op mijn opvatting aansluit. Uniformiteit in de wijze van procederen en
versnelling daarvan, dat zijn de twee pijlers van hetrolreglement. Termijnen worden
korter, peremptoir, en: streng bewaakt door de rechter, die op naleving toeziet en
aan uitstel paal en perk stelt. Het uniforme rolreglement bevat voorschriften over
(korte) termijnen die telkens de rechter in naleving en eventueel uitstel uitdrukkelijk
het laatste woord geven. Al v66r het landelijk rolreglement besliste de Hoge Raad
dat met peremptoirschenders korte metten moet worden gemaakt. Na peremptoir
uitstel wordt geen hersteltermijn voor verzuim meer gegund.74 Het nieuwe
wetsvoorstel laat de instructie en het verloop van de zaak in belangrijke mate aan
de rechter. Hij krijgt een beslissende stem in de voortgang, bijvoorbeeld door een
comparitie-na-antwoord te bevelen (artikel 2.4.7), met beperking van conclusies
en pleidooi (artikelen 2.4.8 en 2.4.10).75 Het wetsvoorstel geeft de rechter dus
instrumenten om het tempo en de inhoud van proceshandelingen in belangrijke
mate te bepalen.76 Er kan geen twijfel meer over bestaan: de voortgang van het
proces is aan de rechter. Het landelijk rolreglement is daar ook heel duidelijk in. 77

In zijn algemeenheid kan een zeker spanningsveld tussen partij-autonomie
en een actieve rechter niet worden ontkend. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in
leerstukken van bewijsrecht. Of en hoe dit spanningsveld kan worden opgeheven,
is onderwerp van gesprek.78 Het is voorlopig nog de vraag ofdeburgerlijke rechter

73 W.A.J.P. vandenReek, Mededelingsplichteninhet burgerlijkprocesrecht. Beschouwingenover
de verhouding tussende rechterenpartijenen tussen partijen onderling naar Nederlands en Engels
recht (diss. Tilburg), Deventer: W,E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 237-247.

74         HR 4 april   1997,  AA  1997,  p. 864-870. Hiervoor  ook P Smits, 'De civiele procedure,  een
wespennest?', in: G.R. Rutgers &H.E. Brdring (red.), Rechtspraak op tijd,Den Haag: Boom 1999,
p. 33-41,i.h.b. p. 39.

75    Hierover W.A.J.P. van den Reek, 'Wetsvoorstel 26 855: herziening van het procesrecht voor
burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg. Een overzicht in
vogelvlucht', TCR 2000, p. 1-5.

76 Niet iedereen is daar onverdeeld ingenomen mee, R.J.B. Boonekamp & C.J.J. van Maanen, 'Het
procesmodel van het ontwerp',  TCR 2000,  p.  6-11.

77          Een lang niet complete selectie van te noemen bepalingen uit het landelijk rolreglement: 1.3 (bindt
partijen aan termijnen van reglement, tenzij de rechter afwijking toestaat, waarbij reden is om dat
nict te doen: onredelijke vertraging van de procedure);  1.6 (idem); 1.7 (termijnen zijn peremptoir
en worden ambtshalve gehandhaafd, op straffe van verval); 1.10 (rechter beslist,  z.s.m.,  over
verlengingsverzoeken); 1.11 (rechterbepaalt op welke termijn proceshandelingen worden verricht
(waarbij ik opmerk dat 'proceshandelingen' ruim worden uitgelegd: ook feitelijke handelingen
als het opgeven van verhinderdata vgl. art. 1.2, sub d, en noot 3 daarbij)); 4.1 tot en met 4.3 (zeer
beperkte verstekverleningen waarbij de rechter bij overschrijding van de genoemde termijn geen
nieuwe termijn toestaat). Het reglement is in werking getreden met ingang van 1 oktober 2000.
Zie ook NJB 2000, p. 1170.

78      Vgl. T.R. Hidma, 'Enige highlights en trends in het civiele bewijsrecht', TCR 1998, p. 27-30.
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in het algemeen als regisseur moet optreden en waar de grenzen van zijn regie
liggen. Steeds meer wordt gesteld dat de rechter zich actief dient op te stellen ten
opzichte van partijen, ook bij het zoeken naar de materiele waarheid.79 Het behoort

echter geen punt van discussie meer te zijn of de rechter moet garanderen - in de
zin van actief zorg dragen voor - dat binnen redelijke termijn uitspraak wordt

gedaan. Dat moet hij.

Deskundigen en getuigen
Het is volgens de Hoge Raad 'aan het beleid van de rechter die over de feiten

oordeelt (...) om te beslissen of en, zo ja, op welk moment hij wil overgaan tot
het bevelen van een deskundigenbericht.

,80

Er valt veel voor te zeggen dat onder de rechterlijke verantwoordelijkheid
tevens valt dat ingeroepen deskundigen de doorgang van het proces niet gaan
versperren. Met artikel 222 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geeft de
wet ondersteuning aan die stelling. Blijft een deskundigenbericht lang uit, dan
kan het, in lijn met Straatsburgse jurisprudentie, tot de taak van de rechter worden

gerekend daar iets aan te doen. Mutatis mutandis geldt dit nog evidenter ten aanzien
van getuigen(verhoren). Daar mag de rechter niet te lang mee talmen,81 in het

perspectief van afhandeling binnen redelijke termijn. Bij gebreke van gepubliceerde
rechtspraak van civiele rechters die expliciet gaat over de redelijke termijn die
in het gedrang komt door laks optreden van getuigen of deskundigen, is een
rechtspraakverzelijking met Straatsburg niet uit te voeren. Zonder dat direct aan
de Nederlandse situatie wordt gekoppeld, lijkt in de literatuur de Straatsburgse
lijn van rechterlijke toerekening wel op instemming te mogen rekenen. 82

7.6.1.4 Slotbeschouwing rechterlijke rol

Het is in ieder geval aan de rechter niet de vertragende factor te zijn. Zonder veel
omhaal is aan het licht gekomen dat de civiele rechter zich niet kan verschuilen
achter diens vermeende lijdelijkheid. Een enkel dissonerend geluid daargelaten,

79 Vgl. naast wetsvoorstel 26855 dejaarrede van de voorzitter van de Nederlandse Juristen-Vercniging
W.D.H. Asser, 'Da mihi facta. Zorg voor feiten in het civiele proces', NJB 1999, p. 1251-1256;
T.R. Hidma, 'Eertijk duurt het kortst...', Trema 2000, p. 30-32 en R.H. de Bock, 'De toetsing van
feitendoor debestuursrechterenhetvriespuntvan deafdeling bestuursrechtspraak',JBplus 2000,
p 66-77, m.n. p. 67, noot 6.

80     HR 8 april 1994, NJ 1995,550.
81           Zie ook artikelen 194 en 195 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die mogelijkheden bieden

om den en ander sneller af te werken.
82          P. Smits, Artikel6 EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink

1996, p. 232-234 en van dezelfde auteur P. Smits, 'De civiele procedure, een wespennest?', in:
G.R. Rutgers & H.E. Bruting (red.), Rechtspraak op tijd,Den Haag: Boom  1999, p. 33-41; I. van
der Helm & E.M. Wesseling-van Gent, 'De redelijke termijn in civiele procedures', Trema 1996,

p. 125-134.
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wordt erkend dat de waarborg van rechtspraak binnen redelijke termijn de rechter
noopt alert te zijn op de voortgang van de procedure.

7.6.2 Overige factoren

7.6.2.1 Aantal instanties

In het burgerlijk procesrecht is het geen uitzondering dat een partij zich niet neerlegt
bij een uitspraak en een rechtsmiddel aanwendt. De betrokkenheid van opvolgende
instanties die worden gevraagd zich uit te laten over het geschil, bleek in de analyse
van uitspraken van ECRM en EHRM een factor die wordt meegewogen. Gezegd
hebbende dat in menig burgerlijke procedure meer instanties worden betrokken,
ligt daarin een belangrijke oorzaak van de totale duur van civielrechtelijke
processen besloten.83 Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren kwam, wil dat nog
niet zeggen dat die duur licht strijdt met artike16 EVRM. Immers, buigen meerdere
instanties zich over de twist, dan zal de totale lengte tot de finale uitspraak wat
meer tijd in beslag mogen nemen zonder onredelijk te worden.

7.6.2.2 Rechtvaardigende factoren?

Net als gewone stervelingen dat doen, komt het voor dat overheidsinstanties hun
verantwoordelijkheid trachten te ontlopen door zich te verschuilen achter (een
beroep op) overmacht. Nu zal een rechter daartoe wellicht niet snel neigen, maar
publiekrechtelijke rechtspersonen die voor de civiele rechter worden gedaagd en
zich geconfronteerd zien met een verwijt dat neerkomt op te lang dralen
hunnerzijds, lijken daar minder moeite mee te hebben.

Naast afwachten op de uitkomst van andere relevante procedures,84 liggen
de voornaamste pogingen tot rechtvaardiging (en daarmee het afwentelen van blaam
en aansprakelijkheid) in de sfeer van werklast en onderbezetting. Ter illustratie

83          Zie in deze in suggererende zin wederom P. Smits, A rtikel 6 EVRM en de civiele procedure (diss.
Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 226 en 227. Opnieuw plaatst hij een en ander
evenwel veeleer in de sfeer van oplossingen om metartikel 6 EVRM strijdige termijnoverschrijdingen
te vermijden, terwijl ik het hier doelbewust aanvoer als een der criteria die helpen vaststellen of
een bepaalde afdoeningstermijn redelijk is te noemen  Zie ook H.E. de Boere.a. (red.), Rechtsmidde-
len van de toekomst, a.w. Vgl. ook H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer, Nederlands burgerlok
procesrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, par. 41, p. 34-35.

84          In HR 10 augustus  1992, NJ  1993, 636  m nt.  MS werd wachten geaccepteerd. Van belang werd
geacht dat de gemeente er nimmer onduidelijkheid over had laten bestaan dat de burger moest
terugbetalen.
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van een en ander sta ik iets langer stil bij de casus Van Brandwijk/Gemeente
Amsterdam: 85

Onder voorheen geldende regimes op het terrein van de sociale zekerheid, stond
tegen het niet beslissen op een bezwaarschrift meer dan eens geen bestuursrechtelijk
rechtsmiddel open.86 Zo ook bij het talmen met het nemen van een beslissing op
bezwaar naar aanleiding van een ontslagbesluit ex artikel 31 e.v. Wet Sociale

Werkvoorzieningen (oud). Dit hiaat in de rechtsbescherming werd opgevuld door
de burgerlijke rechter, in het bijzonder depresident van de rechtbank rechtsprekend
in kort geding: een civiele procedure met een burger en de gemeente als partijen
dus. Viaeendergelijk kortgedingtrachtte Van Brandwijk in 1983 hetgemeentebe-
stuur ertoe te bewegen eindelijk eens te beslissen op zijn bezwaarschrift. Hoewel
de termen 'redelijke termijn van artikel 6 EVRM' als zodanig niet vallen, behelst

de grief naar inhoud een klacht omtrent de redelijke termijn. De grond van het
geschil is immers dat het te lang geduurd heeft. Zie in dit verband ook de frase

dat het hier gaat om overschrijding van termijnen 'welke toch, naar appellante [de
gemeente: AMLJ] zelfstelt, (...) zijn gegeven "omte voorkomen dat belanghebben-
den langerdan strikt nodig is in onzekerheid verkeren omtrent hun aanspraken"'.zi
Het moge duidelijk zijn: de ratio is identiek aan die van artike16 EVRM's redelijke-
termijngarantie. Ergo: het betreft een klacht over de redelijke termijn, zij het in
andersoortige bewoordingen." Nu eiser Van Brandwijk artikel 6 EVRM en het
begrippenpaar redelijke termijn niet van stal haalt en het een civielrechtelijke
procedure betreft, attaqueert eiser het uitblijven van de beslissing via de band van
strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Of zulk een strijdigheid valt te
constateren, toetst het hof als volgt: als gevolg van de economische recessie (we
spreken overbeginjaren tachtig) is de werklast van de gemeentelijke sociale dienst
enorm toegenomen, terwijl de financiele middelen en de personeelsbezetting
ontoereikend waren. De conclusie van het hof luidt dat gezien de genoemde factoren,
de gemeente jegens Van Brandwijk niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Het oordeel
van het hof dat de financiele omstandigheden en de personeelsbezetting onvoldoende
waren, en niet toelieten tijdig afdoende maatregelen te nemen, blijft bij de Hoge
Raad in stand."

85         HR 21 juni 1985, NJ 1986,526 m.nt. MS, AB 1985,527 m.nt FHvdB. Hetarrest figureertbovendien
prominent als onderstreping van de stelling dat een civiel kort geding klagers geen heil kon brengen
in EHRM 9 december 1994, Schouten en Meldrum tegen Nederland, Series A, vol. 304, (JB 1995,
49 m.nt. AWH, AB 1995, 599 m.nt. ICvdV), p. 26 (en 17), par. 67 (en 40).

86          De beruchte 'leemte in de Beroepswet'.
87 Zie tevens de conclusie van A-G Biegman-Hartogh bij het arrest die exact diezelfde ratio aanhaalt

onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis.
88          Ik wijs er voorts op dat gemeenteen hof(vervolgens weer doorde Hoge Raad aangehaald) erkennen

dat de beslissing op bezwaar langer dan wenselijkis uitgebleven. In strafrechtelijke context leunt
dergelijke onwenselijkheid dicht aan tegen onredelijkheid van de te beoordelen termijn.

89 Dejurisprudentiele analyse blijft - ik wees daaral op in de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk -
noodgedwongen wat weinig direct; dat wat de Hoge Raad doet ('het hofheeft kennelijk aangenomen
dat (...)'  en  'het hof [heeft] geen rechtsregel geschonden door te oordelen dat (...)') beperkt zich
tot beantwoording van rechtsvragen.
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Ik laat onbetwist dat ten tijde van de behandeling en het wijzen van het arrest Van
Brandwijk/Gemeente Amsterdam derelevante Straatsburgse beslissingen minder
talrijk en minder goed ontsloten waren, maar in retrospectief bekeken: de
overwegingen van hof en Hoge Raad staan lijnrecht tegenover de Straatsburgse
rechtspraak. Het daarin neergelegde uitgangspunt is dat werklast (nota bene gepaard
met het verzuim maatregelen te treffen omde te grote werklast adequaat te pareren)
en intern-organisatorische strubbelingen doorgaans niet volstaan om te
disculperen." Op die lijn lijkt annotator Scheltema ook meer te zitten, stellend
dat: 'Indien de overheid regelingen treft die de burgers afhankelijk maken van
bestuursbeslissingen, (...) de overheid tevens [behoort: AMIJ] te zorgen dat die
beslissingen tijdig worden genomen.

991

7.6.2.3 De wetgever waakt tegen onnodige vertraging?

Smits legt in zijn proefschrift opmerkelijkerwijs het accent bij de beantwoording
van onder andere de redelijkheidsvraag op de taakvervulling van de overheid als
wetgever.92 Dat acht ik opmerkelijk, omdat de Straatsburgse raadgevingen ter zake
van concrete toetsing van deperiode dat niet doen. De beslisbevoegde of anderszins

bij het geschil betrokken autoriteiten worden in de beoordeling bij de toetsingscrite-
ria betrokken. Ik vind het ook opmerkelijk omdat de wetgever op een eenmaal

gevoerde procedure (en dus op de lengte ervan) geen invloed uitoefent. Tot slot
is het opvallend omdat de wetgever veeleer op de voorgrond kan treden bij de
kwestie hoe voorkomen kan worden dat procedures onredelijk veel tijd vergen
en bij de vraag naar remedies van schendingen van artikel 6 EVRM door
maatregelen in organisatorische, wetgevende en financiele sferen, alhoewel dit
laatste vooral de taak van het bestuur is:3 De houding van de wetgever dient in
een concreet geval niet te worden meegewogen om de redelijke termijn vast te
stellen.

90          Om nog eens aan het net al gememoreerde arrest Schouten en Meldrum te refereren:  'On the matter
ofthe BVG's [bedrijfsvereniging: AMLJ] workload, it is settled case-law that Article 6§1 obliges
Contracting States to organise their judicial systems in such a way that their courts can meet each
of itsrequirements (...)'. EHRM 9 december 1994, Schouten en Meldrum tegen Nederland, Series
A, vol. 304, (JB 1995,49 m.nt. AWH, AB 1995, 599 m.nt. ICvdV), p. 26, par. 67.

91           En:  'Zou men echter het bestuur dwingenomwei tijdig te beslissen, dan zouden zowel de organisatie
als de regelingen daaraan worden aangepast.' Noot bij HR 21 juni 1985, NJ 1986,526.

92          P. Smits, A rtiket 6 EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E. J. Tjeenk Willink
1996, p. 215-229. Mogelijk is een en anderingegeven doordevele (staats)commissies en soortgelijke
in het leven geroepen gremia die rapporten en wat dies meer zij het licht hebben doen zien in de
loop van de 20e eeuw (en zelfs daarvoor). Sommige van die initiatieven resulteerden in
wetswijzigingen, vele overigens ook niet  Zie ook de historie omtrent efficiency en versnelling van
het civiele proces die G.J. Boon & E.S.P. van der Wal, De rot (van de) rechter, Deventer: Kluwer
1990.

93         Zie ook P. Smits, 'De civiele procedure, een wespennest?', in: G.R. Rutgers & H.E. Bruring (red.),
Rechtspraak op tijd, Den Haag: Boom 1999, p. 33-41, i h b. p. 38.
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7.6.3 Samenvattend en concluderend: wie aan te spreken

Het karakter van een civiele procedure met zijn lijdelijke rechter, ontslaat die
rechter niet van bewaking van de voortgang van het proces. Een stelsel waarin
heel weinig rechterlijke controle mogelijk is of wel mogelijk is maar nooit wordt
benut, staat op gespannen voet met artikel 6 EVRM.94 De rechter, ook de civiele,
is primair verantwoordelijk te houden voor de voortgang van de procedure.

Ik wijs er verder op dat het EHRM heeft aangegeven dat alle bij een geschil
betrokken organen van de staat dienen te voldoen aan de redelijke-termijnverplich-
ting.95 Dat betekent dat mijns inziens een burger zich jegens zijn wederpartij op

naleving van de garantie van de redelijke termijn mag kunnen verlaten, indien die

wederpartij een overheidsentiteit is. Deze gedachte strookt eveneens met de vaste

jurisprudentie van het EHRM waarin bestuurlijke voorfasen als bezwaar onder
de bescherming van artike16 EVRM vallen, waarhetde redelijke termijn betreft.96
Ik vermag niet in te zien waarom deze gedachte niet moet worden doorgetrokken

richting de naarnationaal recht als civielrechtelijk aangemerkte geschillen. In beide

situaties rust op de overheid de verplichting binnen redelijke termijn processuele
handelingen te verrichten. Bijgevolg behoort een burger die autoriteit daarop in
rechte te kunnen aanspreken.

Het feit dat het primair aan de rechter is te waken voor overschrijding van
de redelijke termijn ontslaat mijns inziens de overheid als partij niet om ook de
redelijke termijn te respecteren. Vanuit de optiek van de klagende burger

geredeneerd: hij zou onder omstandigheden zowel de 'overheid-wederpartij' als
de rechter moeten kunnen aanspreken op onredelijke vertraging. De
omstandigheden waar ik dan op doel betreffen voornamelijk het geval dat de
vertraging door de overheid-wederpartij wordt veroorzaakt. Deze is dan aan te

spreken, naastde rechterdieniet belet dat de vertraging intreedt. Bij een vertraging
waaraan ook de overheid-wederpartij part noch deel heeft, zal deze bezwaarlijk
van termijnoverschrijding mogen worden beticht; hier treft het verwijt louter de
rechter, gestoeld op de redenering dat hij kennelijk verzuimt maatregelen te treffen

94 Aldus verwoord door Advocaat-Generaal Asser in diens conclusie bij HR 22 mei  1992, NJ  1993,
202.

95          Zie o.a. de arresten EHRM 8juli 1987, H. tegen het Verenigd Koninkrijk, Series A, vol.  120; EHRM
23 juni 1993, Ruiz Mateos tegen Spanje, Series A, vol. 262, (NJ 1995,397 m.nt. EJD), par. 36;
EHRM 23 oktober 1990, Moreira de Azevedo tegen Portugal, SeriesA, vol. 189, par. 73; EHRM
26 oktober 1988, Martins Moreira tegen Portugal, Series A, vol. 143, par. 60 en hoofdstukken 2
en 6 van dit proefschrift en de daar genoemde jurisprudentie.Zo ook J.A. Frowein & W. Peukert,
Europaische MensenRechtskonvention,  EMRK-Kommentar, Kehl: Engel 1996, p. 269

96 Zie hoofdstuk 2, waar arresten van het EHRM als EHRM 28 juni 1978, Konig tegen Duitsland,
Series A, vol . 27, NJ 19 80, 54 en EHRM 9 december 1994, Schouten en Meldrum tegen Nederland,
Series A, vol. 304, JB 1995/49 m.nt. AWH, AB 1995, 599 m.nt ICvdV, zie ook NJB 1995, pag.
795-796 de revue passeerden.
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ter voorkoming van de vertraging. En dat is dan ook de hoofdregel: de rechter dient
rechtsbescherming binnen een redelijke termijn te bieden.

7.7 Ter afsluiting

In geschillen met een civielrechtelijk karakter speelt heel evident de problematiek
van de te lange duur van procedures. Daarmee is nog niet gegarandeerd dat ook
de kwestie van afdoening binnen een redelijke termijn hoog op de civielrechtelijke
agenda van aandachtspunten scoort. Uitspraken waarin expliciet wordt geoordeeld
dat de rechterhet redelijke-termijnvereiste heeft geschonden, ken ik niet. Dat heeft
veel te maken met het karakter van het civiele procesrecht. Van oudsher is de rol
van de civiele rechter in het proces een lijdelijke. Dat kan een enigszins ander licht
doen schijnen op de factoren dieeen rol spelen. Bijzondere aandachtgaat daardoor
enerzijds uit naar de factor'houding klager', aangezien voorde hand ligt dat daarop
het accent komt te liggen en anderzijds uit naar de rechter. De civiele rechter kan
niet derol van toeschouweraannemen, maardient derol van deactief optredende
scheidsrechter te vervullen. Het landelijke, uniforme rolreglement onderstreept
dit. Een partij hoeft niet te versnellen. Doet hij dat wel, dan kan dat v66r hem
spreken, in die zin dat de redelijke termijn eerder overschreden wordt geacht
wanneer de rechter op de bespoedigingspogingen niet heeft gereageerd met
versnellende handelingen. Vertraagt een partij, dan komt dat voor zijn risico als
hij later klaagt over onredelijke vertraging.

Het is aan de rechter de voortgang van het geding te bewaken. Zelfs in
stilzitten en uitstelverzoeken van partijen mag de rechter geen aanleiding lezen
de zaak eindeloos vooruit te schuiven. Uitstel verlenen mag, doch met strakke
tijdslimieten en niet lichtzinnig of talloze keren. De finale reactie op uitstel is aan
de rechter en daarmee draagt hij de finale verantwoordelijkheid. Tussen

partijverantwoordelijkheid en rechterlijke verantwoordelijkheid ligt weliswaar
enig grijs tussengebied maar op de keper beschouwd met maar heel weinig
grijstinten. In zijn algemeenheid is de lijdelijkheid van de rechter reeds tanende, 97

in het bijzonder voor wat betreft de redelijke-termijnverplichting. Is een proces
eenmaal gestart, dan heeft de rechter de regie ten aanzien van de snelheid. De
wetenschap en de opstellers van het landelijk rolreglement zijn het hierover redelijk
eens: de rechter moet de voortgang bewaken.

97 Zie naastde in m.n. § 7.6.1.3 genoemde literatuurhierover onder meer reeds W.L. Haardt, 'Kentering
in de opvatting over de hoofdbeginselen van ons burgerlijk procesrecht tussen  1870 en  1970', in:
H.C.F Schoordijk (red.), Honderd jaar rechtsleven, Zwolle: Tjeenk Willink 1970, p. 137-151,
i.h.b. p. 141-143 en J.E. Bosch-Boesjes, Lijdelijkheid in geding. Een vergelijkendonderzoek naar
de mate van zeggenschap van de rechterinde civiele dagvaardings- en verzoekschriftprocedure
en in administratieve procedures (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1991, p. 53-54.
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Uit nauwkeurige analyse van de Nederlandse civiele rechtspraak kan
nauwelijks een andere conclusie volgen dan dat de Nederlandse civiele rechter
de van het EHRM bekende riedel van criteria zelden met zoveel woorden gebruikt.
Het lijkt er nog het meest op dat algemeen, bijna stilzwijgend, wordt aangenomen
dat ook in Nederlandse civielrechtelijke geschillen de redelijkheid wordt vastgesteld
aan de hand van een paar vaste criteria. Er is onvoldoende rechtspraak om veel
verderstrekkende verantwoorde uitspraken te doen over de gehanteerde criteria.

Het verdient naar mijn mening aanbeveling dat de civiele rechter zich
uitdrukkelijker gaat uitspreken over de redelijkheid en dus over vermeende

schending van het redelijke-termijnvereiste. Zelfs als hij als slotsom al ziet
aankomen dat van overschrijding geen sprake is of dat zo'n overschrijding zijns
inziens tot niets kan leiden, worden de doctrine en de praktijk er beter van als
kenbaar is welke de gebezigde criteria zijn waarop hij het oordeel over de
redelijkheid stoelt. De rechter zou de criteria die hij hanteert moeten expliciteren,
op eenzelfde manier als het EHRM dat doet.
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Criteria strafrecht

8.1 Inleiding

Na de lijnen uit de Straatsburgse rechtspraak te hebben getrokken en die van de
eigen civiele rechtspleging, is het tijd voor de 'criminal charge' van eigen bodem.
Hoe gaat de Nederlandse strafrechter om met geschillen waarin de redelijke termijn
in het gedrang komt; hoe staaft hij wat redelijk is? Men is het er in strafrechtelijke
geledingen wel over eens, dat de strekking van de regel van de redelijke termijn
is te voorkomen dat de verdachte langer dan redelijk is onder de dreiging van een
strafvervolging moet leven.' Welke vormen de terugkerende factoren die bepalend
blijken te zijn voor de redelijkheid en is een stramien te herkennen? Dat is in een

notendop wat ik in dit hoofdstuk aan de orde stel.

8.1.1 Een klein 'technisch probleem'

Een probleem doet zich voor bij bestudering van de arresten van de strafkamer
van de Hoge Raad over de redelijke termijn. Immers, net als de civiele kamer,
oordeelt de strafkamer van de Hoge Raad op rechtsgronden en niet op feiten.
Vaststelling van de redelijkheid van het tijdsverloop in een procedure is in de optiek
van de Hoge Raad een sterk feitelijk getinte kwestie.2 Overwegingen waarin hij
een grondige analyse geeft ten aanzien van de redelijke termijn zijn daardoor geen
schering en inslag. Deze techniek, eigen aan cassatierechtspraak, wordt gelukkig
vooreen flink deel goedgemaakt doordat de strafrechterop alle niveaus - met name
de laatste twee decennia - niet geschroomd heeft uitspraken te doen over de lengte
van strafrechtelijke procedures. Al met al bestaat er derhalve toch geen gebrek
aan onderzoeksmateriaal, gemeten naar de hoeveelheid.

1              Daarover  was  al  vrij snel duidelijkheid.   HR 23 september  1980,  NJ   1981,   116  m.nt.  GEM.
Onbestreden in de literatuur, zie o.a. G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer:
GoudaQuint 1999, p. 492; J.M. Reijntjes, A. Minkenhof. De Nederlandse strafvordering,Deventer:
Gouda Quint 1999, p. 72-73.

2        Zie onder meer HR 29 maart 1983, NJ 1983,482; HR 29 januari 1985, NJ 1985,690; HR 26
november 1985, NJ 1986,461. De Hullu erkent dat het bij veel belangrijke uitspraken van de Hoge
Raad in wezen om gemengde beslissingen gaat, waarbij de feitelijke component erg belangrijk is.
Hij noemt als voorbeeld dejurisprudentie over de redelijke termijn. J. de Hullu. Overrechtsmiddelen
in strafzaken (diss. RUG), Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 241-245, m.n. p. 244 en 245.
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8.1.2 Ter introductie

In zijn preadvies van  1983  voor de NJV schrijft Von Brucken Fock nog dat de
jurisprudentie weinig houvast biedt voorde invulling van wat ondereen onredelijke
termijn dient te worden verstaan.3 Melai verstout zich zelfs in een annotatie te
spreken van een dieptepunt in de argumentatie van de cassatierechter: Goed vijftien
jaar later is daar bij een eerste aanblik wel het nodige aan veranderd. Inmiddels
is een aanzienlijke hoeveelheid jurisprudentie overjuridisch Nederland uitgestort
waarin de strafrechter zich uitlaat over de redelijke termijn. Daarbij komt ook de
invulling van het begrip redelijkheid aan de orde. Welke criteria de strafrechter
pleegt te hanteren en hoe uitgebreid die criteria nader worden ingekleurd, geef
ik hieronder aan. Voorts zal ik toetsen op de al dan niet aanwezige parallellie met
de eerder onderzochte Straatsburgse rechtspraak. Met andere woorden, op plaatsen
wordt bezien of men in het strafrecht de uit Straatsburg stammende indeling van
criteria sjabloneert. Die indeling komt op het volgende neer. Aspecten die aan
de zaak kleven, in het bijzonder complexiteit; binnen de sfeer van de verdachte

gelegen factoren en onder de invloedssfeer van politiele en justitiele organen
gelegen factoren.

Een korte opmerking past nog, aangaande de plaatsbepaling ten opzichte
van de civiele rechtsvordering. Het stelsel van strafvordering verschilt van het
hiervoor geanalyseerde burgerlijke proces. Justitiele autoriteiten zijn aanlegger
van het geschil en in de fase van vervolging pleegt men het openbaar ministerie
wel aan te duiden als dominus litis. De delicate rol van deciviele rechter als sequeel
van de partijautonomie zien we niet op dezelfde wijze terug in het strafproces.
Zulks impliceert dat in strafprocessuele context als suppositie geldt dat geen
spanningsveld aanwezig is tussen de vrijheid van partijen een proces te starten
en in te richten enerzijds en de functie en verantwoordelijkheid van de rechter (en
overige autoriteiten) anderzijds.

Laat ik, om niet meteen met de deur in huis te vallen, in het kort de
ontwikkeling schetsen (paragraaf 2 en 3). Want het strafrecht moge een
voortrekkersrol vervullen als het aankomt op het leerstuk van de redelijke termijn,
dat is niet van de ene op de andere dag gebeurd.

3             E.P. von Brucken Fock, 'Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de beginselen van
behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het Europese verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aanleiding te geven?', in: Handelingen  1983
der Nederlandse Juristen-Vereniging deel 1, eerste stuk, Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink 1983,
p. 149-263, m.n. p. 199.

4 Annotatie onder HR  1 juli 1981, NJ 1982,625.
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8.2 Bijzondere omstandigheden

Zoals zoeven aangestipt, lieten redenering en motivering van met name de Hoge
Raad aanvankelijk - zeg, tot begin jaren tachtig - te wensen over als het aankwam

op invulling van de redelijke termijn. Veel inzicht over wat de rechter nu bewoog
om een vertraging als onredelijk te (dis)kwalificeren werd niet verstrekt.

Betrekkelijk vlot daarna is binnen het strafrechtelijk discours een aantal vaste
criteria tot ontwikkeling gekomen, teneinde een procedure op zijn redelijkheid
te beoordelen.5 De benadering werd daarmee al ras inzichtelijker.

Tot halfweg de jaren tachtig, toen de grote stroom redelijke-termijnjuris-
prudentie nog op gang aan het komen was, waren het vooral 'bijzondere
omstandigheden' die dienden als toetssteen voor een oordeel omtrent de
redelijkheid.6 Een met afdoening gemoeide periode mocht lang zijn, onredelijk

traag werd het overheidshandelen eerst wanneer zich bijzondere omstandigheden
voordeden. Op dit uitgangspunt werd weliswaar een uitzondering aanvaard indien

hettijdsverloop dermate was dat het evident onredelijk viel tenoemen, maarhiervan
was niet licht sprake.7 Introductie van de zogenoemde 'bijzondere omstandigheden'

wierp de vraag op wanneer omstandigheden van het predikaat 'bijzonder' werden
voorzien. Daarover zweeg de Hoge Raad aanvankelijk.

Een arrest van 1 juli 19818 biedteen voorbeeld waarin op grond van nietnader

ingevulde 'bijzondere omstandigheden' een oordeel over de redelijkheid van de
periode in kwestie wordt gegeven:

'Bijzondere omstandigheden zouden tot een ander oordeel [dan dat er geen
schending heeft plaatsgehad: AMIJ] kunnen leiden doch dienaangaande is (...)
niets vastgesteld (...) evenmin ter terechtzitting aangevoerd (...).'

Niet de Hoge Raad zelf, maar annotator Melai wijst op de omstandigheid dat het
een verdachte betrof die in oktober 1977 tot zo'n twee jaar gevangenisstraf was
veroordeeld, welke straf (goeddeels)  op  2  mei  1978  door het Haagse en  -  met
tussenkomst van een vernietigende en terugwijzende Hoge Raad - ruim twee jaar
later door het Amsterdamse hof was gehandhaafd (terwijl tussen de datum van

5             Zie voor eerste verkennende manoeuvres van gerechtshoven Hof Amhem  13 mei  1977, NJ 1979,
122 m.nt. ThWvV en Hof Arnhem 20 februari 1979, NJ 1979, 389, met enkele andere hofzaken
genoemd in het cassatieschriftuur van de Amsterdamse  P-G bij  HR 17 februari  1981, NJ  1981,
300 m.nt. ThWvV.

6        Zie in die zin ook bijv. annotator Van Veen onder HR 17 februari 1981, NJ 1981, 300.
7             Vgl.  Remmelink in zijn Conclusie bij meergenoemd arrest van 17 februari  1981, Nl  1981,  300:

een tijdsverloop van twee jaar en twce maanden is nict ontoelaatbaar, zonder dat bijzondere
omstandigheden worden vastgesteld. Remmelink verwijst voorts naar o.a. HR 14 oktober 1980,
DD81.018 (tijdsverloopongeveertweejaar)en HR 18 november 1980. NJ 1981. 118 m.n.tThWvV
('(...) het tijdsverloop was daar nog veel langer (...)').

8       HR 1 juli 1981, NJ 1981,625 m.nt. A.L.M.
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verwijzing door de Hoge Raad en de datum van uiteindelijke behandeling door
dat hof ongeveer anderhalf jaar was verstreken). Tegen de achtergrond van de
geproclameerde utilitaire of pragmatische doeleinden van bestraffing zoals met

name resocialisering, kan worden gesteld dat een rechtmatige en adequate executie
inmiddels onaanvaardbaar ver buiten het schootsveld is geraakt, in mijn iets
aangepaste versie van de woorden van Melai. Als in verhouding tot de opgelegde
straf zo lang wordt voortgesukkeld, raakt dat op zijn minst aan een (bijzondere)
omstandigheid die zou moeten maken dat niet zondernadere motivering een beroep
op overschrijding van de redelijke termijn wordt weggewuifd. Een mogelijk

bijzondere omstandigheid schuilt hier, kort samengevat en veeleer volgens Melai
dan in de visie van de Hoge Raad, in een buitenproportioneel tijdsbestek terwijl
een betrekkelijk korte straf werd opgelegd (welke straf welbeschouwd al vroeg
duidelijk was).

In al even ongespecificeerde zin figureren bijzondere omstandighsden in een
arrest van  de Hoge  Raad  van 17 februari 1981 waarin uiteindelijk evenmin tot
onredelijkheid werd geconcludeerd, bij gebrek aan bijzondere omstandigheden:
Hier is opmerkelijk dat het gerechtshof zich op het standpunt stelde dat 'ter
verklaring van dit op zichzelf onredelijk lange tijdsverloop geen omstandigheden
aannemelijk zijn geworden op grond waarvan gezegd kan worden dat een redelijke
termijn niet [curs.: AMIJ] is overschreden (...)'. Vooreen dergelijk spiegelbeeldig
gebruik van de gememoreerde bijzondere omstandigheden voelt onze cassatierechter

dan kennelijk nog weinig.m Tussen het instellen van hoger beroep en de terecht-

zitting mag dan een onwenselijk lange interval zitten, doorenkel tijdsverloop kan
niet worden gezegd dat de zaak niet heeft plaatsgevonden 'within a reasonable

time', volgens de Hoge Raad.
De terughoudendheid met het aannemen van bijzondere omstandigheden kan

mede zijn verklaring vinden in de rigoureuze sanctie die indertijd in zwang was:
niet-ontvankelijkverklaring." De rechter deinsde, begrijpelijk, terug  voor  de
verstrekkende consequenties van de kwalificatie 'onredelijk'. 12

In navolging van wat A-G Remmelink al probeerde in zijn conclusie bij HR
17  februari 1981, geeft de Hoge Raad in zijn arrest van 9 maart  1982 dan  toch
een eerste aanzet over de omstandigheden die als bijzonder konden gelden. En -
voor alle duidelijkheid - dat zijn de omstandigheden die werden vereist om een

vertraging onredelijk te doen zijn. Bijzondere omstandigheden zijn omstandigheden
die zich in het algemeen niet in gevallen van overeenkomstige aard voordoen,

9       HR 17 februari 1981, NJ 1981, 300 m.nt. Th.W.v.V.
10          Niet veel later toont de Hoge Raad zich toch geen pertinent tegenstander van de aanwezigheid van

bijzondere omstandigheden als contra-indicatie (of, pejoratiever bijna: is de Raad ter zake toCh
niet helemaal consequent). Zie hieronder § 8.2.1 BO'zondere onistandigheden als rechrvaardiging 7

11       Vgl. in deze zin A-G Remmelink in diens Conclusie bij HR 13 januari 1981, NJ 1981, 240.
12          Ik kom hierover nader te spreken in hoofdstuk  1 1.
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aldus de Hoge Raad.13 Dat moge nog enigszins cryptisch klinken, zeker met de
concrete casus erbij brengt het ons al iets verder. In tegenstelling tot de Hoge Raad
constateert A-G Leijten wel bijzondere omstandigheden. Na ontslag vanwege de
gewraakte frauduleuze handelwijze van de verdachte, had deze een goede baan
vaarwel moeten zeggen en, terug bij af, een nieuw maatschappelijk bestaan moeten

opbouwen. Via een eenvoudige dienstbetrekking was hij daarin geslaagd,
ondertussen onder de dreiging van een vervolging, die nog uitmondt in een
gevangenisstraf ook. Verdachtes geslaagde inspanning zou teniet worden gedaan
als hij alsnog zou worden geconfronteerd met de oplegging van gevangenisstraf.
Die zou zijn nieuwe bestaan op losse schroeven zetten. De dreigende straf zou
antisocialiseren in plaats van resocialiseren, Leijten aanhalend:4 Dat de zaak

volgens het hof complex was en een ernstig feit betrof met veel gedupeerden en
derhalve lang in beslag nam, daar gaat de Hoge Raad niet op in. De Hoge Raad
acht de redelijke termijn niet overschreden.

Zendt de griffier van het hof te laat in naar de Hoge Raad, dan stelt die

vertraging in cassatie de verdachte bloot aan een verhoogd risico van tenuitvoerleg-
ging van het voorwaardelijk deel van de opgelegde straf. 15 Dat is plausibel, doch

overtuigt de Hoge Raad niet om hem te laten aannemen dat het mogelijke gevolg
van deze termijnoverschrijding met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de

voorwaardelijke straf een bijzondere omstandigheid vormt die de vertraging
onredelijk doet zijn.

16

Begin jaren tachtig werd de omstandigheid dat een verdachte na in eerste

instantie te zijn vrijgesproken ruim twee jaar had af te wachten totdat hij in hoger
beroep moest verschijnen, bijzonder genoeg geacht om schending van het redelijke-
termijnvereiste aan te nemen.17 Aan de andere kant werden rond dezelfde periode
enkele arresten gewezen waarin de loutere omstandigheid dat tussen het instellen
van hoger beroep door de verdachte en de datum van uitreiking van de
app81dagvaarding meer dan twee jaar was verlopen, onvoldoende werd geacht
om het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren wegens redelijke-
termijnschending.18 In dit verband verwijs ik nog naar hetgeen ik hierboven zoeven

opmerkte over begrijpelijke huiver met het oog op het rigoureuze karakter van
het toenmalige gevolg van onredelijke vertraging: niet-ontvankelijkheid van het
openbaar ministerie. Een verklaring voor deze verschillende conclusies na twee

jaar onzekerheid voor de verdachte, kan liggen in het feit dat in de eerste zaak

13     HR 9 maart 1982, NJ 1982, 572 m.nt. Th.W.v.V.
14          Tussen twee haakjes: hoewel niet wenselijk, strijdt zulk antisocialiserend effect niet met een andere

belangrijke(re?) doelstelling van strafoplegging van oudsher, te weten vergelding.
15 Tenuitvoerleggingkan namelijkook plaatsvinden wegens veroordeling v66rde afloop van de proeftijd

voor delicten gepleegd v66r de aanvang van die proeftijd.
16      HR 13 januari 1981, NJ 1981, 240 m.nt. Th.W.v.V.
17     HR 9 maart 1982, NJ 1982,409 en HR 3 januari 1984, NJ 1984,403.
18         HR 13 januari  1981, NJ 1981, 239; 27 maart 1984, NJ 1984, 698 en 26 juni  1984, NJ 1985,  139.
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de verdachte aanvankelijk was vrijgesproken. Het zwaard van Damocles van een
veroordeling bleefdreigend boven zijn hoofd hangen. In hettweede cluster arresten
ging de verdachte na veroordeling in appbl, teneinde een lagere straf te krijgen.

Concluderend: het had er in met name de eerste helft van de jaren tachtig
veel van weg dat voorzichtig verkend werd wanneer een vertraging nu onredelijk
was. De resultaten leveren een ietwat wisselend beeld op. Als rode draad gold dat
een in de regel aanvaardbaar uitstel vanwege de aanwezigheid van bepaalde,
zogenaamd 'bijzondere' omstandigheden toch te lang kon blijken. Omdat de term
aanvaardbaar in begrippenparen als aanvaardbaar uitstel en aanvaardbare

vertraging tamelijk ruimhartig werden geinterpreteerd, kwam een en ander er op
de keper beschouwd op neer dat doorgaans bijzondere omstandigheden dienden
te worden aangevoerd voordat een strafvervolging onacceptabel traag was. In geval
van naar verhouding zeer lange perioden van gebrek aan voortgang, werd ook louter
tijdsverloop wel eens voldoende geacht om tot schending van de redelijke-termijneis
te  komen.19 Die constatering  tast het toenmalige uitgangspunt van verlangde
bijzondere omstandigheden nauwelijks aan, aangezien dergelijke buitengewone
intervallen wel als bijzondere omstandigheden zijn te benoemen. Dit brengt ons
tot de volgende subparagraaf, waarin een omgekeerd gebruik van bijzondere
omstandigheden aan een analyse wordt blootgesteld: als legitiemexcuus vooreen
opmerkelijk lang tijdsverloop.

8.2.1 Bijzondere omstandigheden als rechtvaardiging?

Hierboven kwam aan het licht dat aanduiding van bepaalde factoren als bijzondere
omstandigheden gold als voorwaarde om een tijdsspanne onredelijk lang te
oordelen. Bijzondere omstandigheden gelden in latere rechtspraak vaak ook als
contra-indicatie van een onredelijke vertraging. Het aanvankelijk nogal aftastende
karakter van de rechterlijke bewegingen blijkt doordat de term 'bijzondere
omstandigheden' een enkele keer ook van stal werd gehaald om omstandigheden
aan te duiden die ogenschijnlijke overschrijding van een langdurig tijdsbestek
mogelijk rechtvaardigen.20 Dat is als het ware een omgekeerd gebruik van de
bijzondere omstandigheden. We zullen zien dat het voor de concrete invulling
weinig uitmaakt of relevante bijzondere omstandigheden nu als rechtvaardiging

19 Voor buitengewoon lang hield men nogal eens twee jaar of meer aan. Straks meer over deze
tweelaarsgrens.

20     HR 9 maart 1982, NJ 1982, 527 m.nt. Th.W.v.V. Vgl. ook de noot van G.E. Mulder bij HR 23
september 1980, NJ 1981, 116.
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van of als voorwaarde voor onredelijke vertraging worden opgevoerd. In grote
lijnen komen dezelfde factoren te voorschijn. 21

Men ziet deze rechtvaardigende variant van de bijzondere omstandigheden
met name verschijnen als koppeling met een min of meer vaste periode van twee
jaar. Die twee jaar is een periode die de Hoge Raad veelal hanteert als richtsnoer
voor mogelijk onredelijke lengte (zie nader § 8.6.4 'Van diverse fasen, afzonderlijke
perioden en scherpe limieten'). 22

8.2.2 Verdere concretisering bijzondere omstandigheden

Frappant genoeg is het juist in deze 'omgekeerde', rechtvaardigende figuur van
bijzondere omstandigheden datde strafrechterons wat meerzicht gunt op de inhoud
van door hem relevant geachte factoren. De Hoge Raad accordeerde al vroeg de
door het hof ter rechtvaardiging van onalledaags lang tijdsverloop gehanteerde
criteria als de ingewikkeldheid van de zaak en het door de verdachte herhaaldelijk
aanwenden van rechtsmiddelen.23 Groeiende werklast en een voortdurend tekort
aan menskracht zijn op zichzelf genomen24 geen bijzondere omstandigheden die
een 'onredelijk' lang procesverloop rechtvaardigen, volgens de Hoge Raad.25 Ook

hier is mijn stellige indruk dat het aanvankelijk schipperen geblazen is geweest,
wanneer we de tekst van het hofen Mulders annotatie bij HR 23 september 198026

of de conclusie van de A-G en de noot bij HR 17 februari 198127 ernaast leggen,
waarin overbelasting van het ambtelijk c.q. rechterlijk apparaat weer wel
uitdrukkelijk als verzachtende omstandigheid voor de lange duur wordt geopperd.
Tegenwoordig staat wel buiten kijf dat structurele overbelasting van de magistratuur
geen factor vormt waarmee de rechterrekening mag houden. Dit is mogelijk slechts
anders indien de overbelasting niet structureel van aard is en maatregelen worden
genomen.28 Een tijdelijk sepot is recentelijk wel als bijzondere rechtvaardigende

21         Vgl. A-G Remmelink in meergenoemde conclusie bij NJ 1981, 300 waar hij als contra-indicatie
zaken opsomt die zeker zo vaak, vooral in latere tijden, juist als criteria worden bezien om een
vervolging te lang te achten.

22 Zie vooreen van de eerste in een zeer omvangrijke reeks arresten waarin (een zekere stagnatie van)
die bewuste twee jaar de appdlrechter - later de Hoge Raad aan zijn zijde vindend - al te gortig is
HR 9 maart 1982, NJ 1982,409: na vrijspraak in eerste aanleg dagvaardt het openbaar ministerie
in hoger beroep de verdachte twee jaar na dato.

23       HR 5 januari 1982, NJ 1982,339
24          'Alleen', zegtde Hoge Raad. Daarmee lijkt hij aansluiting avant la lettre te zoeken bij dejurispruden-

tie van het EHRM waarin deze factoren op zich niet voldoende zijn maar mogelijk wei indien ze
van tijdelijke aard zijn en gepaard gaan met effectieve maatregelen om ze het hoofd te bieden (vgl.
arrest EHRM 6 mei 1981, Buchholz tegen Duitsland, Series A, vol. 42, NJ 1987,827 m.nt. P. van
Dijk).

25      HR 23 september 1980, NJ 1981, 116 m.nt  GEM; AA 1981, p. 302 m.nt. EM.
16 NJ 1981,116 m.nt. GEM.
21 NJ 1981,30Om.nt ThWvV
28       Zie noot 24 (EHRM 6 mei 1981, Buchholz tegen Duitsland, Series A, vol. 42, NJ 1987, 827 m.nt.

P. van Dijk).

207



Hoofdstuk 8

omstandigheid erkend.29 Een korte verjaringstermijn van het gepleegde delict levert
geen bijzondere omstandigheid op die de nog redelijk teachten behandelingstermijn
bekort.  Wdl als rechtvaardigende factor wordt opgevoerd plotse ziekte van de
behandelend rechter:' Wellichtkan het dejustitiele autoriteiten worden geoorloofd
in speciale gevallen zelfs bewust enige vertraging te laten optreden, om (verhitte,
naar ik aanneem) gemoederen te laten bedaren. 32

De aanwezigheid van bijzondere omstandigheden ter rechtvaardiging van
prima facie onredelijk lange perioden is nooit helemaal verdwenen. Daar waar
we de termen nog tegenkomen, is dat niet zelden in de vorm een korte opmerking
ten overvloede in de trant van frasen als: dit tijdsverloop levert in het algemeen -

bijzondere omstandigheden daargelaten - (g)een overschrijding van de redelijke
termijn in de zin van artikel 6 EVRM op, of: niet is gebleken van bijzondere
omstandigheden.33 Vaak blijven de omstandigheden waaraan wordt gerefereerd

oningevuld.

8.3 Toch algemene criteria?

'Het is nauwelijks doenlijk om de factoren op te sommen, die voor de onredelijk-
heid van detrage behandeling in aanmerking komen'.34 Woorden van ampertwee
decennia geleden. Weinig bemoedigend voor iemand op ontdekkingsreis naar
'bovencasuistische', dus algemene en niet op louter de onderwerpelijke casus toe
te passen, criteria. De zoektocht naar abstracte criteria als queeste? Neen, zo heeft
de ervaring van laatste twintig jaren geleerd.

Hierboven gaf ik aan dat terugblikkend toch al betrekkelijk vroeg in de
redelijke-termijnjurisprudentie her en der een concretisering van gebezigde criteria
opduikt.35 In de loop van de jaren tachtig verschaffen Hoge Raad, feitenrechter,

29        De verdachte heeft gedurende het sepot tot aan het bevel tot vervolging niet onder de dreiging van
een vervolging geleefd. HR 20 oktober 1998, NJ 1999, 91 m.nt  JdH.

30        HR 26 januari 1982, Nl 1982,327. Ook het pedagogisch karakter van het jeugdstrafrecht werd
door de Hoge Raad niet geaccepteerd als bijzondere - de redelijkheid bepalende - omstandigheid,
zie HR 12 oktober 1982, NJ 1983, 371.

31       HR 16 september 1985, NJ 1986, 493; HR 10 december 1985, NJ 1986,495.
32     Zie de conclusie van Advocaat-Generaal Leijten bij HR 16 februari 1988, NJ 1988, 823.
33     HR 23 juni 1991, NJB-katern 1992. nr. 130; HR 4 november 1997, NJ 1998,304 en 303; HR 26

januari 1999, NJ 1999,326.
34     A-G Remmelink in zijn conclusie bij HR 17 februari 1981, NJ 1981,300 m.nt. ThWvV.
35        Ik moge hier ook nog graag verwijzen naar de P-G van het Arnhemse hof, waar deze reeds in zijn

cassatieberoep bij HR 18 november 1980, NJ 1981, 118 schrijft: 'Het onderhavige cassatieberoep
beoogt te trachten een uitspraak van Uw Raad uit te lokken omtrent de vraag wanneer een redelijke
termijn voor vervolging overschreden wordt (...)'. De P-G probeert vervolgens, met A-G Biegman-
Hartogh in zijn voetspoor, cnteria te noemen, geent op rechtspraak van het EHRM en literatuur
daarover. Deze lovenswaardige pogingen hadden weg van de zwaluw die nog geen zomer maakt;
de lijn met uitgesproken en repeterende criteria in de jurisprudentie van de Hoge Raad liet nog
een aantal jaren op zich wachten.
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P-G' s  en  A-G's - dikwijls  in een vernuftig samenspel - geleidelijk  aan  meer
helderheid. Criteria die (mede naar aanleiding van kennisname van Straatsburgse
arresten) mogen worden verwacht, komen als zodanig in groten getale aan de

oppervlakte in de redelijke-termijnrechtspraak. Daarbij gaat het niet alleen om

ad-hocinkleuringen van een voorliggende concrete casus maar om een stramien

van criteria dat de strafrechter hanteert.
Als een soort omslagpunt wordt wel het arrest'Redelijke termijn II' uit 1985

aangemerkt.36 Hierin nam onze hoogste strafrechter met zoveel woorden de drie
bekende criteria van het Europese Ho f over. Het overnemen van die Straatsburgse
criteria was vooral ook een overweging gericht aan de strafrechter die zich over
de feiten van een geschil buigt. Volgens de Hoge Raad behoort de rechter bij de
beoordeling van de redelijkheid van een termijn alle daartoe in aanmerking

komende omstandigheden te betrekken, zoals de ingewikkeldheid van de zaak,

het gedrag van de verdachte en de wijze waarop de zaak door de bevoegde
autoriteiten wordt behandeld. Hieronder loop ik deze, aan het EHRM ontleende,
criteria na.

8.4 Facetten eigen aan de zaak

8.4.1 Ingewikkeldheid geschil

Het zal onderhand weinig meer verbazen: complexiteit is de eerste factor die

regelmatig terugkeert in de rechtspraak. Het verband moge voorzich spreken: hoe

ingewikkelder een geschil, hoe eerder een vertraging en een langer gerekte
procedure acceptabel zijn.37 Ontbeert een zaak buitengewone complexiteit, dan

geeft althans dat gebrek aan complexiteit aanleiding niet af te wijken van de in
de strafvordering gebruikelijk toegestane perioden; over dit laatste straks meer. 38

8.4.1.1 Concretisering

Waaraan valt nu zoal te denken bij complexiteit van een strafzaak? Een invulling
van hetcomplexe karakter kan erin bestaan dat in 'dezelfde zaak' een groot aantal

mede-verdachten zijn.39 Bij andere indicaties van een hoge ingewikkeldheidsgraad
valt te denken aan een fraudezaak, aan het moeten horen van getuigen en aan het

36       HR 19 februari 1985, Nl 1985, 581 m.nt. ThWvV. Vanaf dan regelmatig maar ook daarvoor zijn
de bekende drie criteria al eens te ontwaren, zie bijvoorbeeld HR 29 januari  1985, NJ  1985,690.

37      HR 9 maart 1982, NJ 1982, 572; HR 4 december 1984, NJ 1985, 357.
38     HR 23 februari 1999, Nl 1999, 345
39     HR 9 oktober 1984, NJ 1985, 273.

209



Hoofdstuk 8

moeten opmaken van een psychologisch rapport van de verdachte.4'In een zaak
die dermate ingewikkeld is dat DNA-onderzoek aan een geavanceerd (buitenlands)
laboratorium noodzakelijk is, zal het uitstel van de afdoening door te wachten op
de uitkomsten van dat onderzoek eerder aanvaardbaar zijn.41 Corstens noemt bij
wijze van voorbeeld dat het onderzoek in een ingewikkelde strafzaak (zonder te
zeggen wat dan een zaak ingewikkeld maakt) meer tijd zal vragen dan dat in een
standaard inbraakzaak.42 Dat is zonder meer juist, maar naar mijn  idee mag  dat
er de aandacht niet van af leiden dat in ingewikkelde zaken de druk voor en de
belangen van de verdachte doorgaans zwaarder en groter zijn, waardoor een
tijdsverloop weer eerder in een verdachte hoek kan komen. Daarmee zeg ik iets
over de twee tegengestelde effecten die mogelijkerwijs van de ingewikkeldheid
van het geschil uitgaan. SjOcrona merkt op dat debehandeling van complexe zaken
meer tijd vergt dan die van eenvoudige, waarna hij er luchtig aan toevoegt: 'hoe
vervelend  dat  voor de verdachte  ook moge zijn'.43  In het licht  van de huidige
jurisprudentie, zeker die uit Straatsburg, betwijfel ik of dat nog juist is, gezien
de factor die kan worden samengevat als de situatie en de belangen van de verdachte
('what's at stake  for the applicant'). De verdachte kan bijvoorbeeld preventief
gehecht zijn en dat kan zo ingrijpend (in Sjocrona's woorden: 'vervelend') voor
hem zijn dat daarvan wel degelijk invloed uitgaat op wat nog een redelijke termijn
kan worden genoemd. Zie verder hieronder § 8.5.2 Belangenbetrokkene. Wat geeft
een geschil zoal een hoge complexiteitsgraad? Feiten die veel onderzoek vergen,
meer daders die bij het delict zijn betrokken, internationaliteit van het delict of
onderzoek; complexe feiten derhalve. Ook het samenstel van feiten kan complexiteit
opleveren, inbegrepen moeilijke vaststelling van feiten. Zo zijn bijvoorbeeld
fraudezaken, witwaspraktijken, moord, ontvoering en belastingontduiking vaak
complex.

Corstens wijst er voorts op dat met name de termijn tussen de dies a quo en

de behandeling in eerste aanleg afhankelijk is van de ingewikkelheid. Het is in
deze fase dat het voorbereidend onderzoek nodig is; fasen hierna behoeven in het
algemeen minder onderzoek. Tussen eerste en tweede respectievelijk tweede en
derde instantie is alsdan minder de gecompliceerdheid van het te verrichten
onderzoek doorslaggevend voor het met de behandeling gemoeide tijdsbestek.44

40     HR 9 maart 1993, NJ 1993,679.
41      HR 27 januari 1998, NJ 1998, 813 m.nt. Kn.
42 G.J.M Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 493.
43          J.M.Sjucrona, 'Van onwenselijk naar onredelijk; over rechtvaardiging van de vervolgingsduur'.

DD  1986, p. 238-257, i.h.b. p. 249. In hetzelfde artikel lijkt Sj6crona later toch de relevantie van
de factor te onderkennen, p. 253.

44 G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht. Deventer: Gouda Quint 1999, p. 494.
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8.4.2 Ernst van het feit?

Onder de facetten die aan de zaak zelf kleven, wordt naast de complexiteit van
het geschil ook wel eens de ernst van het ten taste gelegde feit gerubriceerd.

Typerend voor deze factor is de strafrechtelijke context. Al betrekkelijk vroeg in
de annalen van de redelijke termijn wordt melding gemaakt van de ernst van de

overtreding of het misdrijf als aspect van betekenis voor de betrokken tijdsspanne.
45

Soms wordt de factor in 6dn adem genoemd met het maatschappelijk belang
inhoudende dat de feiten tot klaarheid komen.46 Dan draait het erom dat ernstige,
de rechtsorde schokkende gebeurtenissen enorme impact hebben op de samenleving
en het belang van opheldering een rechtvaardiging van een langere duur van
vervolging en berechting met zich brengen. Deze verschijningsvorm van het
maatschappelijke belang vormt mijns inziens geen afzonderlijke factor maar 66n
die zozeer samenhangt met de ernst van het feit dat deze daarvan deel uitmaakt.

Ik heb echter mijn twijfel of de ernst van de overtreding of het misdrijf
waarvoor wordt vervolgd als geschikt criterium kan dienen. Het betreft een medaille
met twee kanten. Zo kan de ernst der feiten als een termijnverlengende factor
worden opgevoerd.47 Een ernstig misdrijf behoeft door de bank genomen zeer

zorgvuldig onderzoek. Berechting van een dader met zware misdrijven op zijn
kerfstok is een nobel streven. Uitvoering van dat streven mag wat tijd kosten. Zo
bezien is de verhouding ereentje die erop neerkomt datnaarmate het feit ernstiger
is, meer tijd mag verglijden voordat het te lang duurt. Men kan daarentegen ook
een plausibele redenering opzetten die in tegenovergestelde richting tendeert. Bij
tenlastelegging van ernstige feiten is de druk voor de verdachte groter. Dan is het
juist zaak om bijzonder vlot tot een einduitspraak te komen.

De ernst van het feit komt niet alleen te voorschijn als gegeven waarvan
invloed uitgaat op de redelijkheid van de termijn maar een enkele keer ook als

punt van aandacht bij het bepalen van de gevolgen van een geconstateerde
schending.48 Bij het kiezen van degevolgen van schending worden het algemene,

maatschappelijk belang en het individuele belang van de verdachte onderling
gewogen. De te veronderstellen relatie is dat onredelijke vertraging in de vervolging

45          Zie de overwegingen van het gerechtshof zoals opgenomen in HR 17 februari  1981, NJ 1981, 300
en in HR HR 9 maart 1982, NJ 1982, 572 m.nt. ThWvV (in dit laatste arrest werd de redelijke termijn
niet overschreden geacht gezien onder meer 'de bijzondere ernst van de zaak en de omvang van
het aan derden toegebrachte nadeel'(...)).

46         HR 27 januari 1998, NJ 1998, 813 m.nt Kn. Het hofvoegt daarnog weer de'heftige verontwaardi-
ging en onrust die zij [de telastegelegde feiten: AMLJ] in de samenleving teweeg hebben gebracht'
aan toe.

47      Zie bijv. HR 17 februari 1981, NJ 1981, 300 m.nt ThWvV.
48          Zie o.a. J.M. Reijntjes, A. Minkenhof. De Nederlandse sir€ti'ordering, Deventer: Gouda Quint 1999,

p. 72-73. Vgl. ookde Amsterdamse P-Gin zijncassatiemiddel voorHR 23 februari 1999, NJ 1999,
345.
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van een ernstig vergrijp een minder vergaande consequentie tot gevolg heeft. Dit
komt neer op een variant op wat ik zoeven aanduidde als de redelijk-
heidsverlengende werking van de ernst van het feit. Het concrete beeld dat zulks
oplevert is dat strafreductie langer de aangewezen sanctie blijft dan niet-
ontvankelijkheid; indien het om een zeer ernstig misdrijf draait, dan moet de
onredelijke vertraging de spuigaten uitlopen, wil het openbaarministerie met lege
handen naar huis worden gestuurd. Natuurlijk valt eveneens te denken aan de
tegenhanger: bij geringe ernst van de feiten prevaleert het belang dat de verdachte
heeft bij verval van het recht tot strafvervolging eerder boven het gemeen-

schapsbelang van normhandhaving door berechting.49 Ik acht de functie van de
factor 'ernst van het feit' veeleer passend als element bij de kwestie van
rechtsgevolgen van schending dan als criterium ter redelijkheidsbepaling, om
dezelfde redenen waarom Fokkens de ernst van het feit bij de onrechtmatigheids-
vraag inzake bewijsgaring afwijst:

'Om misverstanden te vermijden merk ik op dat in mijn opvatting de ernst van
het feit waarvoor wordt vervolgd, niet van betang is voor de vraag  ofer at dan
niet rechtmatig is gehandeld, maar - afhankelijk van de ernst en aard van het
onrechtmatig optreden - een rot speelt bij de beslissing of bewijsuitsluiting dan
wel bijvoorbeeld strafverminderingeenpassendesanctieis [cursiveringen AMIJ].'50

De ernst van het gepleegde delict manifesteert zich aldus in verschillende
gedaanten, in ieder geval bij gelegenheid ook als een criterium aan de hand waarvan
een beoordeling plaats heeft of de bewuste periode eigenlijk wel van onredelijke
lengte is. Het is dubieus of in beoordeling van de procedurelengte het betrekken
van de ernst van de (vermeend) gepleegde feiten een positieve waardering verdient.
Op voorhand is niet duidelijk of de ernst van de vervolgde daden de redelijk te
kwalificeren termijn verlengt of verkort. Reden waarom ik de ernst van het
gepleegde feit als criterium afwijs.

49 Zie bijvoorbeeld  HR 20 december  1994,  NJ  1995, 471, waarin  het  ging om diefstal  van  een
etalagepop en een bril.

50          J.W. Fokkens, 'Enkelegedachten overde sanctieoponrechtmatigebewijsgaring', in: G.J.M. Corstens
e.a. (red), Met hoofd en hart (Leijten-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 227-234,
i.h.b. p. 232. Ook Enschedt koppelt de ernst van het feit aan de straftoemetingsproblematiek. Zie
ook Ch.J Enschedd, 'De ernst van het feit, de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de
dader', in: E. Andrd de la Porte e.a. (red.), Bij deze smnd van zaken (Melai-bundel), Arnhem: Gouda
Quint 1983, p. 81-85.
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8.5 Binnen de sfeer van de verdachte gelegen factoren

8.5.1 Processuele opstelling verdachte

De Hoge Raad hecht belang aan de processuele opstelling van de betrokkene, in
het strafrecht de verdachte. Moet hij meehelpen aan spoedige afwikkeling, aan
versnelling, en zo ja in hoeverre? Het EHRM beantwoordt die vraag duidelijk
ontkennend. En wordteen verbod op vertragingshandelingen aangenomen ofmag
de verdachte ongestraft vertragen? Slechts doelbewuste vertraging wordt door
het EHRM de verdachte aangerekend.

8.5.1.1 Nemo tenetur

Alvorens van wal te steken met een analyse van de houding van de verdachte

toegespitst op de notie van de redelijke termijn, enige opmerkingen over het
strafrechtelijke beginsel dat niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen
veroordeling.51 Gedragingen van de verdachte die een versnelling van de procedure
bewerkstelligen kunnen nauw tegen zulke medewerking aanliggen.

Nadere beschouwing leert dat het nemo tenetur-beginsel en de werking ervan
beperkt zijn. Wat de exacte betekenis van nemo tenetur is en waar de grenzen
liggen, is nog voorwerp van discussie.52 Een eerste grens die kan worden getrokken,
is te vinden in het uitgangspunt dat alleen indien de wetgever daarvoor een
expliciete bevoegdheid heeft geschapen van een verdachte gedragingen mogen
worden vereist die tot zijn eigen veroordeling kunnen bijdragen.53 Dat betekent
niet alleen dat een wettelijke grondslag is vereist ('alleen indien ...') maar het
betekent aan de andere kant dat wordt aangenomen dat de wetgever inbreuk kan
maken op het principe dat een verdachte niet verplicht is mee te werken aan zijn

51 Dit zogenaamde nemo tenetur-beginsel wordt gelezen in artikel 6 EVRM als onderdeel  van een
fair trial.  Met name in het arrest Funke tegen Frankrijk,  EHRM 25 februari 1993, Series A, vol.
256-A is dat aan het licht gekomen. De notie kan ook worden geacht te zijn begrepen in artikel
14, derde lid, onder g, IVBPR. Zie voor wat oudere maar nog steeds zeer lezenswaardige
bespiegelingen, in met name historisch en rechtsvergelijkend perspectief: E. Myjer, Van duinischroef
naar bloedproef:  beschouwingen over de  regel  dat niemand gedwongen mag worden zichzelf te
betasten (Preadvies voor de Vereniging voor Rechtsvergelijking), Deventer: Kluwer  1978.

52 Lensingen Mulderschrijven: 'Het is een van de meest omstreden beginselen in het strafprocesrecht.
Dat geldt zowel voorde status (...) als zijn reikwijdte.' J.A.W. Lensing & G.E. Mulder, Hooldbeginse-
len van strafprocesrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 67.

53       De gedachte bestaat al vanaf kort na de inwerkingtreding van het Wetboek van Strafvordering,
zo'n driekwart eeuw geleden. HR 27 juni 1927, NJ 1927 p. 926 en HR 16 januari 1928, NJ 1928,
p. 233 (mollenvanger-arrest). Zieook J.M. Reijntjes, A. Minkenhof. De Nederiandse strafvordering,
Deventer: Gouda Quint 1999, p. 70-71
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veroordeling. Van een onvoorwaardelijk recht waarop geen uitzondering mogelijk
is, is geen sprake.

54

Het nemo tenetur-beginsel behelst primair verdachtes recht om te zwijgen. 55

Dit zwijgrecht ziet op zijn beurt op verklaringsvrijheid, niet veel meeren niet veel
minder.56  Het is de verdachte zijn recht iets wel of juist niet te verklaren.  Het
afnemen van bloed bijvoorbeeld vormt wellicht een inbreuk op de lichamelijke
integriteit maar valt niet onderhet zwijgrecht. Dat op de gedachte van nemo tenetur

beperkingen mogen worden aangebracht en dat het in de eerste plaats ziet op het
zwijgrecht volgt uit rechtspraak van het EHRM, in het bijzonder het Saunders-
arrest. Een verzoek tot het overleggen van stukken en het dulden van dwangmidde-
len kan een verdachte niet pareren met een beroep op het nemo tenetur-beginsel.
Het is dus van belang te realiseren dat de reikwijdte van de nemo tenetur-regel
bepaald niet oneindig is. 57

Naast de aanwezigheid van een zwijgrecht is de kern van de regel dat de
verdachte geen bewijs tegen zichzelf hoeft te leveren wanneer dat een 'improper
compulsion' oplevert.58 Over wat'bewijs' is en wat te verstaan is onder'improper
compulsion' zijn handboeken vol te schrijven. Op deze plaats volsta ik ermee het
volgende op te merken. Of de verdachte doelbewust getraineerd heeft of dat hij
zich daarentegen juist coOperatief heeft opgesteld; of hij heeft geYnformeerd naar
de stand van zaken of zelfs aangedrongen op spoed, of dat namens hem juist

54         HR  15  feb  1977,  NJ 1977,557  m.  nt. GEM (bloedproef). Herhaald in HR 26 oktober 1993, NJ

1994,629 m.nt. C. '(H)etgaatomeenrichtlijn diegeen absolutegeldigheidheeft', J.A.W. Lensing
& G.E. Mulder, Hoofdbeginselen van strafprocesrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p
67.

55         EHRM 17 december 1996, Saunders tegen het Verenigd Koninkrijk, 1996-VI, p. 2044-2094, NJ
1997,699 m.nt. Kn, BNB 1997/254 m.nt. M.W.C. Feteris. Zie ook A.J.C. de Moor-van Vugt, Life
is not all beerandskittles, in: Rechtspraak bestuursrecht 1996-1997: deannotaties, 's-Gravenhage
1998, p. 111-121. Zie ook annotatie Corstens onder NJ 1994,629 en O.J.D.M.L. Jansen, Het
handhavingsonderzoek (diss. UvA), Nijmegen: Ars Aequi Libri 1999, p. 143. Enigszins anders
A.R. Hartmann, Bewijs in het bestuursstrafrecht (diss  Rotterdam), Arnhem: Gouda Quint 1998,
p 83-87 die het nemo tenetur-beginsel ruimer ziet dan het zwijgrecht en de conclusie n.a.v. het
arrest Saunders niet geheel deelt. Hij ziet voor het beginsel ook een bereik buiten artikel 6 EVRM
om.

56         EHRM 17 december 1996, Saunders tegen het Verenigd Koninkrijk, 1996-VI, p. 2044-2094, NJ
1997,699 m.nt. Kn, BNB 1997/254 m.nt. M.W.C. Feteris en vergelijkbaar reeds Corstens, annotatie
onder NJ 1994,629.

57          Zie over de betrekkelijkheid van van het zwijgrecht en zijn Straatsburgse kaders (i.h.b. de arresten
Funke tegen Frankrijk,  EHRM 25 februari 1993, Series A, vol. 256-A, en Saunders tegen het
Verenigd Koninkrijk EHRM 17 december 1996, 1996-VI, p. 2044-2094) bijv. G.J.M. Corstens,
Het Nederiands strafprocesrecht. Deventer:  Gouda Quint  1999,  p.  266.  Hij merkt onder meer op
dat het zwijgrecht niet het bestaan van een verplichting verhindert inhoudende dat de verdachte
bepaald materiaal verstrekt. Over de betrekkelijkheid ook J.M. Reijntjes,' Nemo tenetur: een holle
leus?', in: J.M. Reijntjes (red.), Nemo tenetur, Arnhem: Gouda Quint 1996, p. 1-21. Materiaal dat
onafhankelijk van de wil van de betrokkene bestaat, moet w61 worden overgelegd Zo ook de
toelichting bij artikel 5.0.11  Voorontwerp Awb (vierde tranche)

58       De woorden 'improper compulsion' zijn afkomstig van het EHRM. Zie o.m. EHRM 25 februari
1993, Funke tegen Frankrijk, Series A,vol.256-A, NJ 1993,485 m.nt. Kn, AA 1993, p. 672 m.nt.
A H J Swart, BNB 1993/350, mnt P. Wattel.
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verzoeken tot aanhouding zijn gedaan; of hij gevraagde stukken heeft overgelegd,
zaken die bij de beoordeling van de vraag naar al dan niet onredelijke vertraging
relevant zijn maar die naar mijn mening allemaal niet onder de nemo tenetur-regel
behoren te worden gerubriceerd of daarmee in strijd zijn te achten.

De invulling van wat een 'reasonable time' is aan de hand van onder meer
het gedrag van de verdachte kan derhalve coexisteren met het uitgangspunt van
nemo tenetur. Besef van interdependenties is 66n, botsing van (invulling van)
leerstukken is twee. Van het laatste is naar mijn mening geen sprake. Ik wil daarmee
niet ontkennen dat er enig verband bestaat. Het is de verdachte zijn goed recht
zich te beroepen op zijn zwijgrecht, eventueel in termen van nemo tenetur. Hij
kan verkiezen zijn mond te houden. Een andere kwestie is of dat de rechter verbiedt
zulks mee te wegen bij zijn invulling van de redelijke-termijngarantie in hetgeval
de pertinente inroeping van het zwijgrecht de procedure ernstig doet stokken. Zie
nader hierna § 8.5.1.2 onder het kople De boemerang van de niet-coaperatieve
verdachte?

Hierboven zijn enkele buitengrenzen en tegelijk de betrekkelijkheid
vastgesteld van het recht rondom nemo teneturprodere se ipsum (om het adagium
maar een keer helemaal uit te schrijven). Tevens heb ik geconstateerd dat er niet
op voorhand collisie bestaat, tussen het meewegen van het gedrag van de verdachte
in verband met redelijke-termijnbeginsel en hetnemo tenetur-principe. We kunnen
zonder principitle hindernissen ontleden hoe de rol van de verdachte pleegt te
worden vertolkt, tegen de coulissen van de duur van de procedure.

8.5.1.2 De invulling

Geen versnellingsverplichting
De wet geeft her en der instrumenten aan de verdachte om zelf bij te dragen aan
het snel verkrijgen van zekerheid. Hem worden enkele keren rechten toegekend
om aan de rechter verzoeken te richten die de afdoening bespoedigen. Een duidelijk
voorbeeld kan worden gevonden in artikel 253, tweede lid, WvSv, datde verdachte
de gelegenheid biedt de rechter te vragen een weifelende officier van justitie tot
actie te manen. De rechtbank kan de officier een termijn stellen waarbinnen deze
tot dagvaarding dan weI kennisgeving van niet verdere vervolging moet overgaan.
Ik noem verder artikel 36 WvSv. Deze bepaling geeft de verdachte het recht de
rechter te vragen te verklaren dat de zaak geeindigd is.59 Aangetekend zij dat hier
op zijn best sprake is van indicaties dat ook de verdachte een rol heeft in verkorting
van het tijdsverloop van het strafgeding. De wetgever zegt niets over de relatie
tussen deze bevoegdheden van de verdachte en diens aanspraak op afronding van

59      Vgl. ook J.M. Reijntjes, A. Minkenhof. De Nederlandse strafvordering, Deventer: Gouda Quint
1999, p. 71-72.
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een proces binnen redelijke termijn. Wat nu precies van de verdachte mag worden

verlangd en in hoeverre het achterwege laten van gebruikmaking van hem door
de wet aangereikte bevoegdheden wordt aangerekend bij het klagen over trage
strafvordering, daarover zwijgt de wet. Daarvoor zullen we bij de jurisprudentie
te rade moeten gaan.

Het ondernemen van bepaalde activiteiten van de zijde van de verdachte komt
soms als zijnde van enige betekenis aan de oppervlakte. Wanneer bijvoorbeeld
een verdachte gedurende het stilliggen van de zaak informeert naar de gang van
zaken, zal de strafrechter eerder geneigd zijn tot schending van het redelijke-

termijnvereiste te oordelen ten opzichte van de situatie waarin een verdachte niet
informeert. Zo kan het verzoeken om stukken ten positieve uitwerken.60 Een verzoek
in de zin van het zojuistgememoreerde artikel 36 WvSv (vragen omeen verklaring
dat de zaak is betindigd) kan de betrokkene ook positief worden toegerekend,
als deze later over de behandelingsduur klaagt.61 Ook het door de raadsman
aandringen op een spoedige behandeling is zo'n activiteit.62 Het betreft dan
welbeschouwd telkens het type handelingen dat aangeeft dat de verdachte er het

nodige aan gelegen is de dreiging van verdere vervolging en daarmee gepaard
gaande druk en onzekerheid zo spoedig mogelijk te beeindigen. Er rust op hem
geen plicht aan de bel te trekken laat staan Wn tot ontplooiing van bespoedigende
activiteiten.63 Wel is het zo dat dergelijke activiteiten benadrukken dat het de
verdachte ernst is; ze nopen openbaar ministerie en rechter extra alert op te treden

en vergroten de kans dat de duur van de rechtspleging als te lang wordt gekwalifi-
ceerd. Waar bijvoorbeeld twee jaar zonder verdere initiatieven vanwege de

verdachte nog net akkoord zal worden bevonden, kan dat omslaan in het tegendeel
indien tijdens diezelfde tweejaar de verdachte via acties direct of indirect te kennen
heeft gegeven veel prijs te stellen op het zo spoedig mogelijk bereiken van
zekerheid. Hierin herkennen we weer de theorie van de interactiviteit. 64

Soms wordt een passieve houding van de verdachte in de context van de
redelijke termijn vertaald in een 'laissez-allerattitude' om deze hem vervolgens

tegen te werpen. Zo achtte de Hoge Raad ooit onderzoek naar de verstreken tijd
overbodig, nadat een verdachte na een in persoon betekende dagvaarding verstek
had laten gaan.65 Corstens legt hier de link tussen de ratio van de redelijke-
termijneis (de verdachte heeft kennelijk niet onder de druk en het tijdsverloop
geleden)  en de factor 'processuele opstelling betrokkene'.66  Hier zien  we een

60 Zie bijvoorbeeld HR 19 februari 1985, NJ 1985, 581 en HR 19 mei 1987, NJ 1988,419.
61        Zie in deze zin A.E. Harteveld e.a., Het EVRM en het Nederlandse strafprocesrecht, p. 94.
62 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 juni 1985, NJ 1985, 782.
63 Vgl. o.a.G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: GoudaQuint 1999, p. 494,

alwaar hij opmerkt dat van de verdachte niet wordt verlangd dat hij actief meewerkt.
64 Zie hoofdstuk 6.
65     HR 19 april 1988, NJ 1989, 16.
66      G J.M. Corstens, Het Nederiands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 493.
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voorbeeld waarin de Hoge Raad tamelijk ver gaat in het aanrekenen van een
bepaalde opstelling van de verdachte. Ik vermag niet onmiddellijk in te zien dat
verstek laten gaan noodzakelijkerwijs impliceert dat de verdachte bijdraagt aan

de vertraging of dat in het verstek een uiting verscholen ligt dat de lengte van het
proces hem onverschillig laat. Aansprekender, ook in de context van Straatsburgse
rechtspraak, is het geval waarin een verdachte die kennis draagt van de tegen hem
lopende vervolging, nalaat van zijn adres opgave te doen of andere voorzieningen
te treffen tengevolge waarvan de inspanningen van het openbaar ministerie om
de uitspraak te zijner kennis te brengen zonder resultaat blijven.67 Dat is gedrag

dat bijdraagt aan stokken van de vervolging.
Wanneer schorsingsverzoeken en het instellen van rechtsmiddelen vanwege

de verdachte zelf hem langer in het ongewisse laten, kan hij dat later niet
tegenwerpen als onredelijke vertraging. Dat geldt tevens voor het aanhangig maken
van een strafrechtelijke bezwaarschriftprocedure.68 Herhaaldelijk en op het
chicaneuze af aanwenden van rechtsmiddelen kan de verdachte zelfs direct worden
tegengeworpen.69 De Hoge Raad gebruikt in zijn arrest van 5 januari 1982

nadrukkelijk het woord 'herhaaldelijk'. Niet alleen werd hoger beroep ingesteld,
ook werden verscheidene verzoeken gericht aan de rechter-commissaris waartegen
vervolgens weer beroep werd ingesteld. Daarnaast richtte betrokkene zijn grieven
in casu op een vertraging waarvan hij juist zelf grotendeels de primaire veroorzaker
was. Zo richtte hij aan de rechter-commissaris een aantal verzoeken en kwam hij
vervolgens in het geweer tegen de beslissingen van die rechter-commissaris, om
even laterjuist over de lengte van nu net die fase te klagen. Betrokkene had zelf
meerdere malen in het stadium dat de zaak onder de rechtbank lag en daarv66r
tal van mogelijkheden van rechtsmiddelen aangewend. 'De verdachte die keer

op keer uitstel heeft gevraagd en gekregen, zal (...) niet kunnen rekenen op
honorering  van een beroep op overschrijding  van de redelijke termijn', aldus
Corstens.70 Ik zou ter volledigheid willen toevoegen: geen honorering van redelijke-
termijnberoepen die op uitstel zien.

Wordt een zaak op verzoek van de verdediging aangehouden, dan zalingeval
van de paradox van een redelijke-termijngrief zulk aanhouden haar worden
teruggekaatst.71 Dat komt op mij plausibel over, ervan uitgaande dat de aanhou-

67        HR 16 december 1997, NJ 1998, 368. Vgl. ook HR 1 juli 1996, NJ 1997, 6 m.nt. Sch: tijdsverloop
tussen uitspraak bij verstek enbetekening niet onredelijk, omdat verdachte zich niet in woongemeente
liet inschrijven.

68     HR 5 januari 1982 , NJ 1982, 339; HR 9 maart 1982, NJ 1982, 572 m.nt ALM; HR 16 september
1985, NJ 1986, 384.

69        HR 5 januari 1982, NJ 1982, 339. In vergelijkbare zin HR 10 december 1985, NJ 1986,495 m.nt.
ThWvV.

70 G.J.M. Corstens, Het  Nederlands  strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 493-494.
71       Oa. HR 9 maart 1993, NJ 1993, 679; HR 17 februari 1981, NJ 1981,118 m.nt. ThWvV; HR 27

april 1993, NJ 1991, 70.
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dingsverzoeken afkomstig zijn van de vervolgde. Door dergelijke handelingen
duurt het proces weliswaar langer maar zonder dat onredelijkheid dichterbij komt.
Instemming met een aanhouding van de behandeling kan een latere klacht voor
de daardoor opgelopen vertraging frustreren. 72

Een evident geval waarin vertraging geheel voor rekening komt van de
verdachte, is de situatie waarin deze langere tijd in het buitenland verblijft en
daarmee bijvoorbeeld een behandeling ter terechtzitting vooruitschuift. 73

Een verdachte kan zich niet aan elke verantwoordelijkheid ten aanzien van
de loop van hetproces onttrekken; zich verschuilen achter dejustitiele autoriteiten
voor oponthoud waar men zelf de hand in heeft gehad wordt in het kader van
redelijke-termijnberoepen afgestraft. De Hoge Raad geeft dan ook aan dat:

'Van iemand die zelf in hoger beroep is gekomen en prijsstelt op een behandeling
op tegenspraak redelijkerwijzekan worden verwacht dat hij de in het maatschappe-
lijk verkeer gebruikelijke maatregelen zal nemen om te voorkomen dat een op het
door hem opgegeven adres aangeboden of per post naar dat adres verzonden
dagvaarding hem niet bereikt (...)'.74

Voor de verdachte geldt: voor wat (een proces binnen redelijke tijd) hoort wat
(zelf geen onnodige vertraging veroorzaken).75 Deze uit de jurisprudentie en
literatuur te halen gedachte verdraagt zich met de jurisprudentiele Straatsburgse
hoofdlijnen.

De boemerang van de niet-cooperatieve verdachte?
Het is zoeken naar het evenwicht tussen de te verlangen verplichtingen van het
lijdend voorwerp van het strafproces, de verdachte, en diens recht omniette hoeven
meewerken aan versnelling van de eigen veroordeling. Ik kom tot het volgende
antwoord. De verdachte mag van zijn rechtomnietmee te werken gebruik maken.
Diens weigerachtigheid bepaalde handelingen te verrichten doet een beroep op

naleving van redelijke-termijngarantie niet falen. Ik meen nog een verdere
afbakening te kunnen aanbrengen. Categorisch medewerking weigeren is de
verdachte an sich geoorloofd mits binnen de hem wettelijk toegekende rechten.
Weigert de verdachte mee te werken (waarbij nog steeds geldt dat die weigering
vertraging oplevert) terwijl voor die weigerachtige opstelling geen grond in de
wet (WvSv of elders) of rechtspraak valt aan te wijzen, dan is hem de niet-
cooperatieve houding tegen te werpen in het licht van kansen op een geslaagd

72          HR 7 april  1998,  N./  1998,729.
73     HR 10 februari 1998, NJ 1998,445. Zie ook HR 23 oktober 1990, Nl 1991, 329.
74         HR 30 januari 1996, NJ 1996,601 m.nt. Sch.
75          Zieook C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goedeprocesorde (diss. kiden), Arnhem: Gouda Quint

1989, p. 323, die vertragingstactieken van de verdachte noemt als omstandigheid die niet zal leiden
tot het oordeel dat de redelijke termijn van art. 6 EVRM is overschreden.
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beroep op het redelijke-temijnvereiste. Denk aan een vlucht naar het buitenland
of het niet doorgeven van de woon- of verblij fplaats. Een en ander impliceert dat
een plicht tot actieve medewerking ontbreekt voor de verdachte, laat staan dat op
hem een verplichting rust tot het treffen van versnellingsmaatregelen.

Ik zou willen concluderen tot het veronderstellen van een selectieve werking
van de opstelling van de verdachte. Het wordt hem niet aangerekend wanneer hij
geen acties onderneemt waarvan een te verwachten positieve invloed op het tempo
van de procedure uitgaat, zoals een verzoek ex artikel 36 WvSv of het informeren
naar de voortgang. Met andere woorden, een harde versnellingsverplichting geldt
niet. Onderneemt hij daarentegen wel zo'n (mogelijk) versnellende actie, dan strekt
hem dat tot voordeel, binnen het raamwerk van de redelijke termijn. Dergelijke
acties zijn als teken op te vatten dat a) de verdachte het nodige in het werk stelt
snel een einde aan de onzekerheid te verkrijgen en b) dat de onzekerheid de
verdachte niet onbewogen laat, dat de onzekerheid aan hem knaagt. Aldus kan

het gedrag van de verdachte bijdragen aan het eindoordeel dat opgetreden
vertragingen onredelijk zijn, in vergelijking met een gangbare afdoeningstermijn
zonder dergelijke bespoedigende 'positieve actie'. Tegenover de versnellingsge-
dachte (die dus niet als verplichting geldt maar wel kan worden meegewogen om
eerder tot onredelijke duur te concluderen) zet ik een 'verbod op negatieve actie'
in de zin van vertraging. Anders dan bij een inactieve houding heb ik hier het oog
op het doelbewust toepassen van vertragende tactieken. Het gaat dan om
handelingen die extra vertraging veroorzaken. Dat soort handelingen zijn de
verdachte wel aan te wrijven. Te denken valt aan gedragingen waardoor willens
en wetens wordt getraineerd of aan het onnodig veel gebruik maken van
uitdrukkelijk vertragende processuele middelen.

8.5.1.3 Afsluitende opmerkingen

Het is tijd voor enige afsluitende opmerkingen rond de positionering van de
verdachte. De houding van de verdachte is van belang. Zijn opstelling en zijn
activiteiten kunnen meewegen bij hetbepalen ofeen termijn van afdoening binnen

de grenzen van het redelijke is gebleven.
•          Doelbewust vertragen wordtde verdachteaangerekend. De daardoorontstane

verlenging van de rechtspleging voordat tot een uitspraak wordt gekomen,
leidt niet tot het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden.

• Indien onnodige belemmering van de voortgang in de zin van onmogelijk
maken van een behoorlijk vervolgen/berechten de vertraging veroorzaakt,
dan leidt de daardoor ontstane vertraging niet tot het oordeel dat de redelijke-
termijneis is geschonden. Is de betrokkene bijvoorbeeld niet te traceren

(bijvoorbeeld omdat de verblijfplaats niet is doorgegeven, of vanwege een
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vluchtnaar het buitenland), dan wordt die vertraging hdmaangerekend,niet
de staat (OM, rechter).

•  Het instellen van rechtsmiddelen en zeker verzoeken tot schor-
sing/aanhouding, kosten tijd. De betrokkene kan dan niet later tegenwerpen
aan de justitiele autoriteit dat daarmee het proces meer tijd in beslag heeft
genomen en strijd met artikel 6 EVRM aan de orde is.

•   Op de verdachte rust geen versnellingsplicht. Van hem worden geen
activiteiten verlangd die het proces versnellen. Versnellingsdaden en pogingen
daartoe strekken de betrokkene wel tot voordeel bij een latere grief inzake
de redelijke termijn, maar zijn nimmer verplicht.

8.5.2 Belangen betrokkene

De drie dikwijls door de strafrechter en schrijvers expliciet naar voren gebrachte
factoren zijn niet uitputtend. Zoals de Hoge Raad aangeeft in het al eerder
aangehaalde Redelijke termijn II-arrest moet de rechter bij de beoordeling 'alle
daartoe in aanmerking komende omstandigheden betrekken'. Ean van de andere
factoren is samen te vatten onder de noemer 'belangen van de betrokkene'. Dat
criterium kennen we in de Straatsburgse (Engelse) vertaling als 'what's at stake
for the applicant.'

Hoewel de op het spel staande belangen van de verdachte, gediend met een
snelle afwikkeling, meer dan eens enigszins onder de oppervlakte verscholen
blijven, zou de relevantie ervan eigenlijk voor zich moeten spreken. De grondge-
dachte van de redelijke-termijnwaarborg is immers te voorkomen dat de verdachte
onnodig lang (d.i. langer dan redelijk) onder de druk van een strafvervolging of
de voortzetting daarvan leeft. Bij deze ratio past als vanzelf dat de rechter binnen
zijn beoordelingskader aandacht besteedt aan de concrete belangen die in het geschil
voor de verdachte op het spel staan, diens centrale positie in aanmerking genomen.
Het is aannemelijk dat de druk die de verdachte ervaart groter is al naar gelang
er meer voor hem op het spel staat.

Dat de druk en de onzekerheid die de verdachte ervaart tijdens de vervolging
van geval tot geval en van verdachte tot verdachte verschilt, mag geen verrassing
heten. Objectivering hiervan kan plaatsvinden door - expliciet - de belangen en
de situatie van de vervolgde persoon aan onderzoek te onderwerpen. Een daarop
volgende vraag is wat nu eigenlijk bepalend is voor die druk en de belangen, bij
het verkrijgen van een uitspraak. Dat is de vraag naar de concrete invulling van
het criterium.
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8.5.2.1 De invulling

Er is aanleiding in strafrechtelijke geschillen het onderhavige criterium ruim op
te vatten, nu er in het bijzonder in strafrechtelijke rechtsbetrekkingen situaties
ontstaan waarin de positie van de verdachte speciaal is. Deze speciale positie komt
voor de verdachte feitelijk nogal eens neer op een extra benarde. Bij dergelijke
extra grote druk en de verlammende werking die van een vervolging kan uitgaan,
dient aan bijvoorbeeld het ondergaan van voorlopige hechtenis te worden gedacht.
In het verlengde van de ratio van de redelijke-termijnwaarborg kan een langdurige
procedure een enorme psychische belasting voor de verdachte opleveren maar ook
diens maatschappelijk functioneren ernstig blokkeren. Zolang de strafzaak niet
afgehandeld is, zal solliciteren bijvoorbeeld moeilijk liggen.76 Persoonlijke

omstandigheden van de betrokkene kunnen een rol spelen onder de voorwaarde,
zo lijkt de Nederlandse strafrechter te zeggen, dat de betrokkene zich daarin
onderscheidt van gevallen van overigens overeenkomstige aard.77 Ik neem aan
dat daarmee bedoeld wordt: gevallen waarin die specifieke situatie zich niet
voordoet (niet aan het solliciteren, niet in hechtenis etc.).

In de tegen Nederland in Straatsburg ingestelde klacht van Abdoella, bracht
het EHRM naar voren dat verdachte zich in verzekerde bewaring bevond gedurende
de periode dat de onredelijke vertraging optrad. Dit is een factor die duidt op
gewicht dat wordt toegekend aan de belangen die op het spel staan voor de
betrokkene. De overwegingen van het EHRM klinken door in de Nederlandse

rechtspraak. Een verdachte die in voorarrest zit, heeft een versterkte aanspraak
op vlotte berechting.78 Dat is nauwelijks verwonderlijk. Voor de verdachte die
zich in voorarrest bevindt, is het belang dat hij heeft bij uitsluitsel in de vorm van
een uitspraak immers bijzonder groot. De onzekerheid knaagt in zo'n situatie niet
enkel in mentaal opzicht maar het belang van beeindiging althans zekerheid is
tevens fysiek aantoonbaar.79 Dat in een dergelijk geval rekening wordt gehouden
met de extra benarde situatie van de verdachte door een standaardtermijn voor
afdoening van twee jaar te reduceren tot zo'n zestien maanden, geeft aan dat het

belang van de betrokken verdachte wordt verdisconteerd bij het invullen van de

76        Zie G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint  1999, p. 490.
77     HR 20 mei 1986, NJ 1987,176.
78       Ik verwijs bij wijze van voorbeeld naar HR 22 juni  1993, N./ 1994,424 m.nt. C. Bij het oordeel

dat de redelijke termijn is gepasseerd refereert de Hoge Raad aan het feit dat de verdachte een
substantieel deel van de tijd in voorlopige hechtenis zat. Zie onder vele andere ook HR 9 februari
1993, NJ 1993, 603 met een uitdrukkelijk op het belang van de voorlopige hechtenis wijzende
annotatorCorstens: 'Hetis volkomen onverdedigbaardat gerechten zeker in zaken tegen voorlopig
gehechten de zaken  zo lang laten liggen.'

79       In een huis van bewaring zijn bijvoorbeeld maar beperkte faciliteiten.
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vraag of de behandeling tijdig is afgerond.80 De druk en op het spel staande

belangen van iemand die zich niet op vrije voeten bevindt kunnen groter worden
geacht in verhouding tot de verdachtedie zich vrij in de maatschappij kan bewegen.
Duidelijkheid in de vorm van een vonnis en een dus vlotte afwikkeling wegen dan
zwaar. Wij komen de idee dat er bij voorlopig gehechten reden is de acceptabele
termijn van behandeling te verkorten, niet alleen bij de kwestie van de redelijke
termijn van artikel 6 EVRM tegen. Indien een verdachte zich in voorlopige
hechtenis bevindt, geldt ingevolge artikel 282 WvSv een gedeeltelijk speciaal
regime met voorschriften die zien op de waarborging van korte schorsingen. Deze
bepalingen ademen daarmee dezelfde geest als het incalculeren van het belang
van de verdachte bij vaststelling van 'de redelijke termijn'.

Voorts verwijs ik naar het jeugdstrafrecht. Hier wordt eerder onacceptabele
traagheid aangenomen dan in het commune strafrecht het geval is. Een grofbeeld
schetsend: de tijd die rechterlijke goedkeuring kan wegdragen bedraagt in
jeugdzaken zo'n 60 A 65 % van wat gangbaar is in reguliere procedures.81 De
kortere termijn van behandeling van strafzaken tegen jeugdigen geeft aan dat
gewicht toekomt aan het criterium van het belang dat voor de betreffende verdachte
op het spel staat met vlotte afdoening.82 Aangenomen mag worden datjuistjeugdige
delinquenten met de dreiging van verdere vervolging en strafoplegging onder grote
druk staan. Het belang van snelle vervolging en berechting is voor deze groep
bijzonder groot is te achten. Voor een ieder maar zeker voor een jongere jegens

wie mogelijk een sanctie wordt geexecuteerd, staat daarmee veel op het spel (om
het zwaar aan te zetten: zijn toekomst). Dat voor een tiener die met het strafrecht
in aanraking komt zulks ingrijpende gevolgen heeft, behoeft weinig fantasie.

8.5.3 Afronding en vervolg

We hebben uit het voorgaande kunnen concluderen dat - buiten de gevallen om
waarin de oorzaak der vertragingen evident aan het gedrag van de verdachte te

80          A J.A. van Dorst, 'Een mogelijk recept tegen de kwaal der trage strafrechtspleging', in: J. de Hullu
enW .E.C.A.Valkenburgired.), Door Straatsburg  ge'inspire€rde  grondnormen voor het Nederlandse
strafproces, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 36  Dezel fde, met vermelding van arresten,
Cassatie in strafzaken. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willtlink 1998, p.  177. Idem HR 3 oktober 2000,
nr. 0775/99.

81        Ik baseer mijn rekensommetje op de door de Hoge Raad gehanteerde termijnen, afgezet tegen de
normalitergebezigdetermijnen. Zie daaroverhierna, § 8.6.4 'Van divere fasen, afzonderlijke perioden
en scherpe limieten'. Vgl. voorts A.J.A van Dorst, 'Een mogelijk recept tegen de kwaal der trage
strafrechtspleging', in: J. de Hulluen W.E.C.A. Volkenburg(red.),Door Straatsburg gernspireerde
grondnormen voor het Nedertandse strafproces, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 34-40
en zijn Cassatie in strafzaken, Deventer:   W.E J.   Tjeenk   Willtlink   1998,   p     177   met   meer

jurisprudentie. In HR 3 oktober 2000, nr. 0775/99, zegt de Hoge Raad het nog preciezer: de gangbare
termijn van twee jaar wordt zestien maanden in het jeugdstrafrecht.

82          Al  in  HR 12 oktober  1982, NJ  1983, 371 hield  de Hoge Raad rekening  met de minderjarigheid
van de verdachte.
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wijten is - de rol van de verdachte op de duur van een procedure en op de
voortvarendheid van vervolging en berechting van tamelijk beperkte invloed is.
'What' s at stake'  voor de burger die subject van een strafrechtelijke procedure
is, weegt mee. Op twee onderdelen komt dit scherp terug, in de strafrechtelijke
literatuur en rechtspraak. In de eerste plaats treedt uit de optiek van tijdigheid een
strenger regime in werking als de betrokkene voorlopig gehecht is. Daarnaast doet
in het jeugdstrafrecht opgeld dat de strafvordering eerder 'undue delay' oplevert.
De opstelling van de betrokkene staat in wisselwerking met de opstelling van de
justitiele autoriteiten. Wanneer we dan ook nog in herinnering roepen de
Straatsburgse hoofdregel dat louter aan de staatsorganen toe te rekenen traagheid
tot schending van artikel 6 EVRM aanleiding kan geven, komen we toe aan het
onderzoek naar het voor de voortgang van rechtspraak vermoedelijk meest

bepalende criterium: het optreden van justitie en andere aan de staat toe te rekenen
factoren. 83

8.6 Binnen de overheidssfeer gelegen criteria

8.6.1 Processuele opstelling betrokken justitiile autoriteiten

Nu een analyse is gemaakt van de opstelling van degene tegen wie de strafrechtelij-
ke rechtsgang is gericht - de verdachte -, is de tegenhanger aan de beurt. Welke
rol komt aan de instigatoren en beslissers van het strafgeding toe?

In hoofdstuk 4 bleek dat in ons Wetboek van Strafvordering op meerdere

plaatsen aan openbaar ministerie of rechter de taak is opgedragen dan wel de
bevoegdheid gegeven, de voortvarendheid van de behandeling te bewaken. Ik wijs
zonder uitputtend te zijn nog kort op de volgende selectie. De griffie (te vatten
onder het rechterlijk apparaat in een ruime definitie daarvan) van de rechtbank
moet haast maken ('zo spoedig mogelijk') met het inzenden van stukken naar het

gerechtshof, aldus artike1409, eerste lid, WvSv. De app8lrechter van het hof moet
ingevolge artikel 412, eerste lid, WvSv, werk maken van het appointeren ('zo
mogelijk binnen acht dagen nadat de stukken op de griffie zijn overgebracht, bepaalt
de voorzitter (...) de dag van de terechtzitting'). Artikel 434 WvSv ziet op het
inzenden door de griffier van hof naar Hoge Raad. Van de rechtbank wordt
verwacht te waken 'tegen nodeloze vertraging' van het strafrechtelijk financieel
onderzoek (artikel 126e WvSv). Indien een verdachte in detentie is, bepaalt artikel
75, derde lid, WvSv dat tussen deeinduitspraak in eerste instantieen debehandeling

83          Aldus ook G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Arnhem: GoudaQuint 1999, p. 494,
die schrijft dat in de meeste gevallen deze factor een rol zal spelen (waarbij hij aansluiting zoekt
bij de terminologie van het EHRM:  'conduct of the judicial authorities').
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in hoger beroep maximaal 180 dagen mogen verlopen.84 Van de ingevolge artikel
366, eerste jo. derde lid, WvSv bestaande plicht tot zo spoedig mogelijke
mededeling van een bij verstek gewezen vonnis, aan de verdachte te betekenen,
zou zelfs gezegd kunnen worden dat deze een zelfde ratio heeft als de redelijke-
termijngarantie.

85

Uit deze in de wet verankerde gezichtspunten volgt reeds dat de wetgever
het belangrijk heeft geacht dat opsporing, vervolging en berechting (kortom, het
integrale strafproces) voldoende voortvarend geschieden en bovenal dat de
eerstverantwoordelijken daarvoor vervolgende en berechtende instanties zijn. De
activiteiten en de houding van de betrokken autoriteiten keren dan ook geregeld
terug bij de beoordeling van de met vervolging en berechting gemoeide tijd.

Hoever reikt de redelijke-termijnverplichting voorjustitie? In een commentaar
op artikel 349 WvSv gewaagt de auteur zelfs van een resultaatsverplichting voor
'het rechtsbedrijf, hetgeen zij meent te kunnen afleiden uit HR 23 september
1980.86 Dat gaat dus nog een stap verderdan een inspanningsverplichting. Ik neem
aan dat hier onder rechtsbedrij f rechter, inclusief griffie, en openbaar ministerie
wordt verstaan. Overbelasting en personeelstekort excuseren justitie inderdaad
niet. Los van de vraag of men dat nu als inspanningsplicht dan wel als
resultaatsplicht duidt, er rust een zware plicht op openbaar ministerie87 en rechter
om onredelijke stagnatie te voorkomen.88 Doch dat alles neemt niet weg dat de
vervolgde de voortgang kan hinderen en onder omstandigheden de primair
vertragende factor vormt. Alsdan wordt een buitengewoon langdurige procedure
niet snel in strijd met artikel 6 EVRM bevonden, wanneer althans de staande en
zittende magistraten wel het nodige in het werk hebben gesteld het proces vlot
te  trekken. 89

84 Zie verderookartt. 244en 245 WvSv diedeofficier van justitie verplichten tothetbijtijds instellen
van bepaaide vervolgingsacties.

85     HR 16 december 1997, NJ 1998,368.

86        A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Deventer: Kiuwer (losbladig), aant. 11 op artikel
349, supplementnr. 44 (1984)door l.M. Abels, p. 19. Deauteur I.M Abels spreekt van 'obligation
de rdsultat.'

87 Een aardig voorbeeldje waarin een activiteit van de Procureur-Generaal mede bijdroeg tot het oordeel
dat de termijn was geschonden, is een arrest van het Bossche hof waarin de Procureur-Generaal
door middel van een schrijven bepaalde verwachtingen ter zake aan de zijde van de verdachte had
gewekt. Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 juni  1985, NJ 1985, 782.

88    Het is aan de wetgever en uiteindelijk - in de Straatsburgse sleutel geplaatst - de Staat de
wetstechnische en organisatorische omstandigheden te creeren waarin geschillen binnen redelijke
tijd kunnen worden beslecht (met andere woorden de atmosfeer te scheppen in welke de justitiele
autoriteiten zich van hun taak kunnen kwijten).

89 Justitie heeft zich dan weliswaar maximaal ingespannen en al het redelijke gedaan, tegenover een
doelbewust trainerende verdachte kan zij tot op zekere hoogte machteloos staan, in de context van
de duur van het proces. Zonder in een woordenstrijd verwikkeld te willen raken, denk ik dat dan
strikt bezien eerder van een plicht tot (zekere mate van) inspanning kan worden gesproken dan
van een resultaatsverplichting.
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Hoewel minderpregnant dan binnen de civielrechtelijke rechtspleging, komt
ook hier enige spanning tussen de opstelling van de verdachte en die van de
justitiele organen voor het voetlicht. Zo leidtnietelke vertragende misslag vanwege
de betrokken autoriteit onmiddellijk tot strijdigheid met de verdragsrechtelijke
termijngarantie. Het stelsel van hoger beroep is tenslotte mede bedoeld om fouten
te herstellen.90 Hoewel de verdachte wordt gedwongen een actie in te stellen die
de hem plagende onzekerheid verlengt, is de oorzaak van die verlenging de
vervolgende of berechtende instantie. Echter, nietelk oponthoud is onacceptabel.91
Dat laat onverlet dat ook die correctieve rechterlijke inmenging en de totale
procedurebehoren te voldoen aan de eis van voortvarende afdoening.92 Hetbepalen
van de grens bij overschrijding waarvan oponthoud undue delay impliceert, is een
karwei dat met precisie moet gebeuren maar waarvan paradoxaal genoeg de
uitkomst niet precies vastligt. Komt in app81 vast te staan dat een misslag van de
autoriteit juist tot aanwending van het rechtsmiddel noopte, dan is niet gelijk ook
de met het hoger beroep gepaard gaande verlenging onredelijk. Naast langdurige
inactiviteit kunnen evidente missers van officier van justitie of rechter, bijna of
helemaal tegen beter weten in, tot het oordeel leiden dat de inherente vertraging
de grens van het toelaatbare te buiten gaat. De grondregel luidt dat rechter en

openbaar ministerie verantwoordelijk zijn voor onderscheidenlijk berechting en
zittingsonderzoek en vervolging. Ook voor de duur daarvan.

8.6.2 Aantil betrokken instanties

In het strafrecht kan, om verschillende redenen, een groot aantal entiteiten
betrokken worden vooraleer een definitieve einduitspraak het licht ziet. In de
Nederlandse strafrechtspraak sijpelt de gedachte door dat het aantal bij een
procedure betrokken instanties van belang kan zijn voor het redelijkheidsoordeel.
Ofschoon deze omstandigheid in de literatuur weinig aandacht krijgt, kan in de
rechtspraak nochtans erkenning ervan worden ontdekt.

Daar waar vele instanties zich over de zaak buigen, zal een met de gehele
behandeling gemoeide tijd langerzijn dan wanneer slechts 66n instantie bemoeienis

90 Over ratio en doeleinden van rechtsmiddelen, in het bijzonder in het strafprocesrecht, verwijs ik
naar J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1989,
o.ap. 165.Zic (onder veel meer) ook E.S.G.N.A.1. van de Griend, 'Strafrechtelijk appel. Verslag
van de discussiegroep, ingeleid door G.J.M. Corstens', in: H.E. de Boer, W.H. van Boom & J. de
Hullu (red.), Rechtsmiddelen van de toekon:st, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 69-76, m.n.
p. 70. Meer over de wijze van aanwenden van rechtsmiddelen gaat H.K. Elzinga, In beroep: een
onderzoek naar het aanwenden van rechtsmiddelen in het strafrecht en een vergelijking met het
instellen van bezwaar en beroep in de Awb (diss. Tilburg), Deventer: Gouda Quint  1998.

91           Bijvoorbeeld HR 5 januari  1982, NJ  1982,  339. Het corrigeren van fouten is cen functie van het
hoger beroep en dat vergt nu eenmaal enige tijd.

92          A.L. Melai c.s., Het wetboek van strafvordering, Deventer: Kluwer (losbladig). aant.  11 op artikel
349, supplement nr. 44 (1984) door I.M. Abels, p. 20.
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met de zaak heeft. Dat zal dikwijls samenhangen met'het aantal malen dat de zaak
ingevolge ingestelde rechtsmiddelen dient te worden behandeld."3 Al is het soms
wat tussen neus en lippen door, meegewogen wordt het aantal instanties dat zich
heeft gebogen over het geschil zonder twijfel. 94

De strafrechter toont zich genegen naast opgestapelde tevens parallelle
procedurevoering in ogenschouw te nemen. Zo wijs ik op een arrest van de Hoge
Raad waarin hij overweegt dat het geoorloofd is dat de justitiele autoriteiten zich
gedurende langere tijd overeen bepaald geschil buigen, wanneertussen dat geschil
en andere procedures een samenhang bestaat die (in casu) tot extra onderzoek
noopt.95 Uit oogpunt van doelmatigheid kan wachten op de afwikkeling van andere,
samenhangende, zaken geoorloofd zijn:6 Regelmatig blijkt een strafzaak niet op
zichzelfte staan maar is verknochtheid aan te wijzen met andere zaken. Afwachten
of gelijktijdige behandeling van de verschillende zaken kan dan aangewezen zijn.

97

Het meenemen in de behandeling van verknochte zaken of afwachten op de
afloop van sterk samenhangende procedures, indien van cruciaal belang, is in
overeenstemming met Straatsburgse richtlijnen. Dergelijk voegen of wachten heeft

tot gevolg dat de afdoening wat langer op zich mag laten wachten, zonder dat zich

schending van artikel 6 EVRM aandient.

8.6.3 Onwenselijkheid als voorportaal van onredelijkheid?

Van meet af aan heeft in de jurisprudentiele ontwikkelingen rondom de redelijke
termijn in het strafrecht een aan de term onredelijk verwant begrip zich een plaats
veroverd: onwenselijk. Deze plek lijkt het niet makkelijk af te staan.

Het was aanvankelijk nog even zoeken naar de meest geschikte term voor
het voorportaal van onredelijkheid. Zo spreekt de Hoge Raad in arresten van 1979
en  1981 nog van 'hoewel niet onaanzienlijk:98 Inmiddels is de term onwenselijk9g

ingeburgerd. Zeker in de jaren tachtig is in de jurisprudentie van de Hoge Raad

93     HR 10 februari 1998, NJ 1998,445.
94     Bijvoorbeeld HR 9 maart 1993, NJ 1993,679
95     HR 10 december 1985, NJ 1986, 426.
96          HR 27 januari  1998,  NJ  1998,  810  m.nt Kn. De onderhavige strafzaak maakte  deel  uit van een

negental samenhangende zaken. Dat een of twee van de overige zaken pas later op zitting kwamen
en bijgevolg de rechter even pas op de plaats maakte om alle stukken (van de negen zaken)
gecombineerd gereed te maken en op te sturen, leverde geoorloofde vertraging op.

97       Zieo.m. HR 7 april 1998, NJ 1998,729. HR 27 januari 1998, NJ 1998, 81 Om.nt. Kn; HR 18 mei
1999, NJ 2000, 104 m.nt. Sch; HR 14 december 1999, N./ 2000,146.

98       HR 11 december 1979, NJ 1980,366 en HR 13 januari 1981, NJ 1981, 240 m.nt ThWvV.
99         Zie over het verschil in terminologie tussen onwenselijk en onredelijk: M.E.W. Muskens. 'Undue

delay: tussen onwenselijkheid en onmenselijkheid', DD 1987, p. 238-256 en J.M. Sjocrona. 'Van
onwenselijk naar onredelijk; overrechtvaardiging van de vervolgingsduur', DD 1986, p. 238-257.

226



Criteria strafrecht

dat onderscheid te ontdekken tussen onwenselijk en onredelijk.'00 Eerst als een

periode onwenselijk (lang) is, komt eventuele onredelijkheid (in de zin van artikel

6 EVRM c.q. 14, derde lid, aanhef en onder c, IVBPR) in beeld. Het hoogtepunt
van het gebruik van de term mag misschien in de jaren tachtig zijn te situeren,
ook recenter en nog steeds duiken met zekere regelmaat begrippen als onwenselljke
vertraging en onwenselijk lang tijdsverloop op:'  Hoe valt deze kennelijk
hardnekkige onwenselijkheid te beoordelen? Ik stel voorop dat de onwenselijkheid
als extra sluis of voorbode van onredelijkheid niet wordt ingegeven door de
rechtspraak van het Europese Hof. Corstens omschrijft het als volgt: 'Derhalve

zal, bij een prima facie geconstateerde aanmerkelijke lengte van een van de
processtadia of van het totale proces, moeten worden nagegaan of die lengte in
het licht van ondermeer de genoemde factoren aanvaardbaar is.'102 Wordt nu louter
een extra onderscheid geintroduceerd? Is dat het geval, dan ontgaat mij het nut
ervan. Het is al lastig genoeg om vast te stellen wanneer er van een onredelijke
termijn kan worden gesproken. Ten aanzien van de kwalificatie van termijnen nog
een verbijzondering aanbrengen maakt het niet minder lastig; integendeel. Het
is niet glashelder welke de betekenis is van 'onwenselijk'. Soms lijkt het dat met
de term onwenselijkheid de introductie is bedoeld van een nauwkeurig aangegeven
termijn (namelijk: twee jaar) voor algemene gevallen waarbij overschrijding
onredelijke traagheid impliceert. Dat acht ik een binnen grenzen bruikbare

toevoeging van de term. Het gevaar van weinig flexibel gebruik ligt.evenwel op
de loer en bovendien: waarom dan niet gewoon van onredelijkheid spreken? En
waarom niet in plaats van de toevoeging 'onwenselijk' eenvoudigweg een concrete
termijn, van meestal tweejaarperinstantie, noemen?'03 Soms lijkt met onwenselijk-
heid een periode van aanmerkelijke (c.q. twee jaar) lengte bedoeld, leidend tot
de volgende stap: toetsen of die periode wellicht ook onredelijk is.

Mijn negatief oordeel over een 'onwenselijke termijn' vanwege het gevaar
dat zich een onbepaaldere zelfstandige norm ontwikkelt naast de onredelijke termijn
met bijbehorende criteria en (slappere en slechter controleerbare) consequenties
is, naar ik vrees, geen kwestie van spijkers op laag water zoeken. Zo accepteert

100 Zie hierover J.M. Sj8crona, 'Van onwenselijk naar onredelijk; over rechtvaardiging van de
vervolgingsduur', DD 1986, p 238-257, i.h.b. p. 248 en de aldaar genoemde jurisprudentie van
de Hoge Raad: HR 14 oktober 1980, NJ 1981,92; HR 17 februari 1981, NJ 1981, 300; HR 1 juli
1981, NJ 1981, 625; HR 9 maart 1982, NJ 1982, 572; HR 11 november 1982. NJ 1983, 280

101       HR 23 februari 1999, NJ 1999,345. In geschil was een vordering tot ontneming van wederrechtelijk

verkregen voordeel. De behandeling in eerste aanleg nam plusminus 22 maanden in beslag en werd
onwenselijk geoordeeld, de 26 maanden tussen instellen hogerberoepen de daaropvolgende zitting
onredelijk.

102 G.J.M. Corstens, Het  Nederlands strafprocesrecht, Deventer: GoudaQuint 1999, p. 493. Zie verder
M.E.W. Muskens, 'Undue delay: tussen onwenselijkheiden onmenselijkheid', DD 1987, p 238-256
en J.M. Sjocrona, 'Van onwenselijk naaronredelijk; over rechtvaardiging van de vervolgingsduur',
DD 1986, p. 238-257.

103 Zie ook § 8.2.1 en § 8.6.4.
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de Hoge Raad in zijn arrest van 10 november 1998 dat het hofeen termijn slechts
onwenselijk in plaats van onredelijk acht en derhalve - in tegenstelling tot hetgeen
gangbaaris bij strijd methetprincipe vanderedelijke termijn -niettot uitdrukking
hoeft te brengen tot welke strafverlaging het lange tijdsverloop heeft geleid:04
Dat maakt de hele materie naar rnijn mening nodeloos diffuus. In plaats van als
nuttig hulpstuk te fungeren gaat de onwenselijkheid een eigen leven leiden, al snel
uimodigend toteen mindergenormeerd invullen van vertragingen. De aanvankelijk
vage notie van de redelijketermijn is 'verpositiefrechtelijkt'. Tal van vrij duidelijke
criteria en een afgebakend regime van rechtsgevolgen hebben de vaagheid
grotendeels weggenomen en tot een werkbaar, controleerbaar leerstuk geleid.
Hanteren van de term onwenselijk kan mogelijkerwijs leiden tot een methode, ter
ontwijking van minder gewenste gevolgen van de echte norm: (on)redelijkheid.
Aldus zou een toevlucht kunnen worden gezocht tot het vaststellen via andere,
dejustitiele autoriteit welgevalligere criteria, waardooreen onaanvaardbaar lange
termijn schuil gaat achter de stelling dat het hier om onwenselijkheid gaat. Daarop
zijn dan de van de onredelijkheid bekende factoren niet van toepassing, en de
overschrijding behoeft dan geen rechtsgevolgen. Willekeuren rechtsonzekerheid
dreigen.

Wanneer vastgehouden wordt aan 'onwenselijkheid', dan verdienteen strikte
toepassing als twee-jaarsregel in mijn optiek nog het meest de voorkeur. Een
dergelijke strikte toepassing herbergt wel andere risico's, zoals ik net aanstipte.
Een mogelijk bezwaar schuilt dddrin dat zich het gevaar aandient dat ten aanzien
van elke termijn korter dan onwenselijk (ofwel korter dan twee jaar) nauwelijks
meer de moeite wordt genomen deze aan het beginsel van de redelijke termijn te
toetsen. Dat, terwijl niet ondenkbaar is dat bijzondere gevallen (en misschien ook
al wel op een eerste gezicht helemaal niet zo bijzondere gevallen) al eerder met
het beginsel in strijd dreigen te komen.

De grens bij passeren waarvan onwenselijkheid in beginselin onredelijkheid
transformeert, valt normaliter samen met een limiet van twee jaar. Over de
ontstaansgeschiedenis en de werking van strikte limieten en de twee-jaarsgrens
wordt hieronder uitgeweid.

8.6.4        Van diverse fasen, afzonderlijke perioden en scherpe limieten

8.6.4.1 Inleiding

Het strafproces kan worden ontleed in verscheidene fasen. De meest simpele
diversiteit van stadia is misschien wel die van de standaardtrits van eerste instantie,

104 NJ 1999, 150.
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hoger beroep en cassatie: (kantonrechter,) rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad.
Maar ook 66n zo'n stadium leent zich voor verdere ontleding. Van vorderingen
tot een gerechtelijk vooronderzoek, voorlopige hechtenis, vervolgingsbeslissingen,
schorsingen, uitspraak en betekening tot inzendingstermijnen; allemaal (micro)-
processen met elk vooreen deel eigen regels. Eerder hebben wekunnen constateren
dat het EHRM door de bank genomen niet alleen de totale procedure beoordeelt
maar tevens de afzonderlijke procedurefasen binnen een redelijke termijn
afgehandeld wenst te zien. Op dit punt ontloopt de Nederlandse strafrechtspraak
de Straatsburgse jurisprudentie niet. De strafrechter toont zich hier op zijn minst
genomen een trouw volger van het EHRM en bij vlagen zelfs strenger in de leer.
Hier heb ik het boven reeds weergegeven streven naar scherpe limieten op het
oog dat onze nationale strafrechtspraak kenmerkt. Limieten, die in principe
nauwkeurig afbakenen: blijft de handeling van overheidswege binnen de limiet
dan is er in beginsel niets aan de hand; overschrijding daarentegen indiceert dat
het mis is met de betrokken tijdsduur. Opgemerkt zij daarbij dat de hang naar
dergelijke limieten in het bijzonder deeltermijnen betreft; over een afgepaalde
totaalduur van de gehele procedure heeft de Hoge Raad zich nog niet expliciet
uitgelaten.105 Als geen andere rechter tendeert de strafrechter naar het opknippen
van de totale procedure in stukken. Elk stukje moetbinnen een redelijk tijdsbestek
achter de rug zijn.

In het verleden toetste de Nederlandse strafrechter vaak alleen de lengte van
een afzonderlijke procesfase op zijn redelijkheid, niet dus de totale procesduur.
Naar de mening van Von Brucken Fock was dat vanzelfsprekend, omdat'het naar
Nederlandse rechtsverhoudingen gemeten zelden zal voorkomen dat de duur van
een strafrechtelijke procedure in zijn geheel bezien onredelijk is zonder dat de
duur van een bepaalde procesfase als onredelijk moet worden gekenschetst.

,106

Inmiddels wordt aangenomen dat Ln de totale procesduur dn de diverse stadia een
test op redelijkheid van termijn met succes moeten kunnen doorstaan:07 Hoewel
accenten inderdaad al vlug op specifieke fasen zullen liggen, heeft dejurispruden-
title ontwikkeling Von Brucken Focks zoeven aangehaalde stelling enigszins

105       A.J.A. van Dorst, 'Een mogelijk recept tegen de kwaal der trage strafrechtspleging: in: J. de Hullu
&W .E.C.A.Vajkenburg(red.), Door Straatsburg gernspireerde grondnormen voor het Nederiandse
strafproces. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 29-53, m.n. p. 35.

106       E.P. von Brucken Fock, 'Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de beginselen van
behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het Europese verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aanleiding te geven?', in: Handelingen 1983
der Nederlandse Juristen-Vereniging deet 1, eerste stuk. Zwolle: W.  E. J. Tjeenk Willink  1983,
p. 149-263, i.h.b. p. 200.

107 Zie bijvoorbeeld HR 9 maart  1993, NJ 1993, 679, waarin de gehele procedure, de afzonderlijke
fase tussen inverzekeringstelling en behandeling in hoger beroep en die in cassatie werden bezien.
Ook: HR 3 oktober 2000, nr. 00775/99.
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ingehaald.108 Dat zowel verschillende fasen als de geheleprocedure aan het vereiste
van de redelijke termijn moeten voldoen en daarderhalve op worden getoetst, blijkt
eigenlijk al uit een uit 1982 stammend arrest. Daaruit is eveneens met enige goede
wil af te leiden dat binnen het stadium van 6dn rechterlijke instantie diverse fasen
kunnen zitten die elk afzonderlijk niet teveel tijd mogen kosten (in het bijzonder
vervolging, (heropening) gerechtelijk vooronderzoek, afwijzende beschikking
rechter-commissaris en beroep daartegen).'09 Inmiddels is de Hoge Raad er duidelijk
over dat bijvoorbeeld tussen het vonnis in eerste aanleg en de behandeling in hoger
beroep, 1

10 tussen het instellen van cassatie en de behandeling ter terechtzitting,"'
maar ook vanaf het 'eerste' beginpunt tot de onherroepelijke einduitspraak (de
gehele procesgang derhalve), niet meer dan een redelijke tijd mag verstrijken. 112

Kortom, de Hoge Raad let op zowel de totale duur van het proces als op de
afzonderlijke perioden.

113

8.6.4.2 Concreet aangeduide perioden

Bestaan er voor de te onderscheiden perioden vaste termijnen? Met enige
voorzichtigheid wordt gesteld dat de lengte van de totale procedure, van eerste
tot en met laatste instantie, niet meer dan vij fjaar mag bedragen.

114 Meer houvast
bieden de onderscheiden stadia waarin een procedure van Voor tot achter kan
worden opgedeeld. Er rijzen dan heel concrete vragen: hoe zit het tussen eerste

aanleg en de behandeling in hoger beroep, of wat valt bijvoorbeeld te zeggen over
de interval tussen hof en Hoge Raad, ofwel tussen het instellen van cassatie en

de zitting bij de Hoge Raad etc.

108   Ziebijvoorbeeld G.J.M. Contens. Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999,
p. 493 waar hij zel fs schrijft: 'Het is derhalve mogelijk dat elk van die stadia niet onredelijk lang
was,  maar dat over het geheel genomen de termijn  wei  te  lang was.'

109   HR 5 januari 1982, NJ 1982, 339.
110    HR 23 september 1980, NJ 1981, 116 m nt. GEM, welke arrest wel bekend is onder de naam

Redelijke termijn I.
111 HR 27 september 1983, NJ 1984, 115.
112 HR 19 februari 1985, NJ 1985, 581, m.nt. ThWvV.
113     Vgl. o.a. A.J.A. van Dorst, 'Een mogelijk recept tegen de kwaal der trage strafrechtspleging', in:

J. de Hullu & W.E.C.A. Valkenburg (red.), Door Straaisburg gernspireerde grondnormen voor
het Nederiandse strafproces,Deventer:W.El. Tjeenk Willink 2000, p. 29-53, i.h.b. p. 34-38; A.J.A.
van Dorst, Cassatie instrafzaken, Deventer: W.E.J Tjeenk Wi111link 1998, p. 177;G.J.M. Corstens,
Het Nedertands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p  493

114     Zie A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willilink 1998,177; A.J.A.
van  Dorst, 'Een mogelijk recept tegen de kwaal der trage strafrechtspleging',  in:  J. de Hullu  &
W.E.C.A. Valkenburg(red.), Door Straatsburg gernspireerde  grondnormen voor het Nedertandse
strafproces, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 29-53, m.n. p. 35. Van Dorst trekt zijn
conclusie op basis van rechtspraak en bovendien met enige voorzichtigheid. Zie zinsneden als 'Uit
de rechtspraak rijst het beeld dat (...) en 'Deze vuistregel kent echter tal van uitzonderingen ( ..).'
En zelfs binnen de vuistregel infiltreert reeds een afwegingsfactor, te weten complexiteit, waar Van
Dorst opmerkt dat het 'eenvoudige zaken' betreft.
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Als een algemene richtlijn heeft de strafrechter een periode van twee jaar
per instantie gekozen. De periode van twee jaar als uitgangspunt is zelfs een
centrale rol gaan vervullen en heeft inmiddels welhaast de status van wet bereikt. 115

Omdat in eerste aanleg doorgaans allerlei onderzoek plaatsvindt ter voorbereiding,
heeft de twee-jaarslimiet vooral betrekking op stadia die volgen op ingestelde
rechtsmiddelen. Over de duur die de behandeling in eerste aanleg in beslag mag
nemen, had de Hoge Raad zich tot kort geleden nog niet zo expliciet en in abstracto

uitgelaten. Toch is ook hiereen termijn in zwang geraakt. Meer dan tweejaar geen
aantoonbare voortgang (inactiviteit) en de gevarenzone is van zeer nabij in zicht.
Gaat het om hoger beroep dan is voor die fase eveneens na twee jaar de kritische
grens bereikt: 16 Hetzelfde   gaat  op voor cassatie. Deze beide laatste  twee-

jaarslimieten waren tot voor kort uitdrukkelijker door de Hoge Raad aangegeven
dan de duur in eerste instantie: 17 Inmiddels is ook het tijdsbestek tussen het ter
kennis brengen van de uitspraak en het aanwenden van een rechtsmiddel aan een
redelijkheidstest onderworpen. ' 18 Dat is met name van belang in verstekzaken,
waar betekening aan de verdachte dikwijls voorwaarde is om hem bekend te doen
raken met de uitspraak. Het is passend dat het openbaar ministerie niet te lang
treuzelt met het ter kennis brengen van de uitspraak aan de verdachte. Hier ziet
men overigens een illustratie van de interferenties tussen de verschillende relevante
factoren nu de 'ter-kennis-brengtaak' van het openbaar ministerie de verdachte
niet van zijn plicht ontslaat het mogelijk te maken hem te traceren. "9 Omdat deze
tamelijk specifieke fase dus mede afhankelijk is van de cooperatieve instelling
van de verdachte is het lastig hiervoor een heel nauwkeurige, strikte periode aan
te geven. De Hoge Raad schroomt niet ook zijn eigen organisatie op de vingers

115    Sterker nog, in artikel 511 b WvSv, eerste lid, is de twee-jaartermijn geYnfiltreerd in de wet: het
openbaar ministerie dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee jaar na de uitspraak
van de rechtbank een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aanhangig
te maken.

116       HR 3 oktober 2000, nr. 0775/99: tweejaar is de termijn voor de behandeling in eerste aanleg, tenzij
zich bijzondere omstandigheden voordoen. Voor berechting in hoger beroep geldt hetzelfde.

117       Vgl. A.J.A. van Dorst, 'Een mogelijk recept tegen de kwaal der trage strafrechtspleging', in: J. de
Hullu & W.E.C.A. Valkenburg (red.), Door Straatsburg gernspireerde grondnormen voor het

Nederlandse strafproces, Deventer: W E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 29-53, m.n. p  36-37.
118 Aanvankelijk rekende de  Hoge  Raad de verstreken tijd tussen einduitspraak en aanwending

rechtsmiddel niet mee: HR 23 december 1986, NJ 1987,773; HR 3 maart 1987, Nl 1988,298 m.nt.
C. Nu doet de Hoge Raad dat wel: HR 1 mei 1990, NJ 1990,641 ; HR 23 maart 1993, N./ 1993,
660 m.nt ThWvV; HR 16 december 1997, NJ 1998,368. Zie overeen en ander G.J.M. Corstens,
Het Nederiands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 493.

119      Spant het openbaar ministerie zich tot het uiterste doch tevergeefs in om de uitspraak ter kennis
te brengen van de verdachte. in geval deze bijvoorbeeld onderduikt of anderszins nergens
bereikbaar is, dan zal de met bekendmaking gemoeide tijd, hoe lang ook, niet snel onredelijk
worden beoordeeld.
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te tikken. Verstrijkt tussen cassatieberoep en zitting bijvoorbeeld meer dan
zeventien maanden, dan wordt dat te lang beoordeeld:20

De termijn van twee jaar is een indicatie, zij het een behoorlijk sterke. 121

Relevant daarbij kan zijn of er een (zware) sanctie is opgelegd of een ander

bijkomend argument voorhanden is. Een hoge mate van ingewikkeldheid
bijvoorbeeld bestaande uit een verblijf van de verdachte in het buitenland met
daaraan inherent internationaal overleg tussen de autoriteiten, kan zo'n bijkomende
omstandigheid vormen.122 In zulke gevallen kan van de twee-jaarslimiet worden
afgeweken. De twee-jaarsclausule zag aanvankelijk vooral op de fasen na de
behandeling in eerste aanleg en dus na het voorbereidend onderzoek.123

Soms worden er kortere termijnen op na gehouden. In het jeugdstrafrecht
zijn de teugels strakker aangehaald. Binnen drie jaar dient de zaak te zijn
uitgeprocedeerd (tegenover de vijf jaar die wel wordt aangenomen voor het
commune strafrecht). De tweejaarslimiet die als - stevig - richtsnoer geldt voor
de appal- en cassatierechter, is in het jeugdstrafrecht teruggebracht tot zestien
maanden.124 Deze verkorting van de te accepteren behandeling van strafzaken tegen

jeugdigen, past in mijn optiek keurig in het gewicht dat toekomt aan het criterium
van de op het spel staande belangen. Alleszins verdedigbaar is tenslotte dat juist
jeugdige delinquenten onder extra grote druk staan. Het belang met snelle

vervolging en berechting voor deze groep is groot. Zie § 8.52 Belangenbetrokkene.
Ik wijs verdernog eens expliciet op het verband dat wordt verondersteld tussen

de twee-jaarstermijn met de koppeling tussen onwenselijk en onredelijk. Zijn
gedurende twee jaren geen de verdachte rakende activiteiten ontplooid en is geen
aantoonbare voortgang geboekt, voor welke stagnatie de verdachte niet verantwoor-

delijk kan worden gehouden, dan verandert de onwenselijkheid in onredelijkheid,
zo luidt de vuistregel.125 Het richtsnoer dat wordt gehanteerd lijkt te zijn dat een
periode van stagnatie van minder dan twee jaar weliswaar onwenselijk kan zijn

120 HR 9 februari 1993, N,/ 1993,603 m.nt. C., onder invloed van het EHRM in de Abdoella-zaak.

Aangetekend zij nog dat de verdachte zich in casu in voorlopige hechtenis bevond.
121 HR 29 maart 1988, NJ 1988, 813 m.nt. ThWvV; HR 12 januari 1988, NJ 1988, 814 en HR 7 juni

1988, NJ 1989, 166: tusseneersteen tweedeentweedeenderdeinstantieeen tijdsverloop van meer
dan twee jaar; HR 16 februari 1988, NJ 1988, 823: op dEn dag na twee jaar verlopen: geen
termijnoverschrijding!; vgl. ook door het EHRM in de zaak Abdoella aangehaalde HR 16 december
1986, NJ 1987,637: vertraging van meer dan twee jaar betekent nog niet per se dat een redelijke
termijn is overschreden; HR 12 april 1988, Nl 1988,970 m.nt. C: minderdan twee jaar verlopen,
toch schending aangenomen.

122    HR 30 oktober 1990, Nl 1991, 237 m.nt ThWvV, genoemd in J.M  Reijntjes, A. Minkenhof. De
Nederlandse strafvordering, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 74.

123 Zie aldus o.a. Leijtens Conclusie bij HR  11 januari  1986, NJ 1986, 553.
124       A.J.A. van Dorst, 'Een mogelijk recept tegen de kwaal der trage strafrechtspleging', in: J. de Hullu

&W.E.C.A. Valkenburgired.), Door Straatsburg  geinspireerde  grondnormenvoor het  Nederlandse

stra*roces, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 29-53, i.h.b. p 35-36. Precies zo: HR 3 oktober
2000, nr. 0775/99. De periode van zestien maanden geldt ook bij voorlopig gehechte verdachten

125     Aldusongeveerookgeformuleerd in J.M  Reijntjes, A. Minkenhof. De Nederlandse strafvordering.
Deventer: Gouda Quint 1999, p  66-67.
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maar niet onredelijk is, afgezien van a) bijzondere deelfasen waarvooreen strenger
regime geldt zoals de inzendtermijnen of b) de aanwezigheid van bijzondere
omstandigheden van het geval ofwel overige sterk doorslaggevende criteria.

Oorsprong twee-jaarslimiet
Zoals ik meermalen aangaf, in het algemeen wordt uitgegaan van een periode van
twee jaar tussen aanwending rechtsmiddel en de behandeling voor de daarop
volgende instantie. 126 Waardoor is de kritische grens van twee jaar ingegeven?
Aannemelijk is dat achtergrond in Straatsburg ligt.127 Met bevestiging door het
Comitt van Ministers oordeelde de Europese Commissie voor de Rechten van de
Mens begin jaren tachtig in een zaak tegen Nederland dat een periode van 24
maanden de toets der kritiek niet kon doorstaan:28 Daarnaast wijs ik erop dat
wellicht een algemene, zij het weinig scherp omlijnde notie bestaat van wat de
normale lengte van een procedure is, zoals Knigge en De Hullu schrijven.129 Die
notie zal dan wel grosso modo twee jaar inhouden. Het onderscheid tussen

onwenselijk en onredelijk dateert trouwens al van een paar jaar voor de Straatsburg-
se raadgevingen in de zaak Marijnissen,130 de samenloop met de cesuur van twee

jaar is van daarna.

InZ ndtermijnen
Specifieke aandacht gaat in het strafrecht uit naar de zogenaamde inzendtermijn.
Meestal wordt daar de termijn mee bedoeld die verstrijkt tussen het instellen van
beroep in cassatie en de aankomst van de stukken bij de Hoge Raad, soms ook
inzendtermijnen die een tree lager zijn gesitueerd, zoals die tussen het instellen
van hoger beroep en de binnenkomst van de stukken bij het hof.

In vrij rap tempo heeft zich een verscherping voorgedaan van de nog in orde
te bevinden inzendtermijnen. De aanvankelijke twee jaar werd vlak na het Europese
arrest Abdoella tegen Nederland al flink teruggebracht. Deden stukken er meer
dan dertien maanden over voordat ze na het instellen van cassatieberoep de Hoge
Raad bereikten, dan kon dat op afkeuring van de cassatierechter rekenen. 131

Nauwelijks bekomen van het arrest Abdoella volgde het arrest Bunkate tegen
Nederland, met - in de woorden van annotator Alkema - als steen des aanstoots

126 Vgl. bijvoorbeeld Knigge in diens annotatie bij HR 31 maart 1998, NJ 1998, 812.
127      Idem Alkema, annotatie bij EHRM 25 november 1992, Abdoella tegen Nederland, Series A, vol.

248-A, Nl 1993,24.
128 Marijnissen tegen Nederland, rapport  ECRM 12 maart  1984, no. 9193/80,  D&R  40,  p.  83-99,

bevestigd in de resolutie van het Comitd van Ministers, 25 januari  1985, DH (85)4. Zie ook E. Myjer,
NJCM-Bulletin 1985, p. 204-207.

129 Noten Kniggeen De Hullu onderrespectievelijk EHRM 22 mei  1998, NJ 1998, 809 en HR 20 oktober
1998, NJ  1999,91.

130    Vgl. o.a. HR 14 oktober 1980, NJ 1981, 92 m.nt ThWvV.
131 HR 9 februari 1993, NJ 1993, 603 m nt. C.
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het verloop tussen het instellen van cassatie en de ontvangst ter gri ffie van de Hoge
Raad.132 Ofde te onzent gebruikelijke inzendtermijnen nu 'EVRM-proof zijn moet
nog worden afgewacht. Die kans is groot, zeker nu inmiddels de uiterste

inzendtermijn die nog bij de Hoge Raad genade vindt verder is gereduceerd tot
acht maanden: 33 Vanwege samenhang met eerdere zaken, wordt de acht-
maandentermijn soms soepel gehanteerd.

134

Nu zal de grens van acht maanden die de inzendtermijn thans bedraagt, een
enigszins arbitrair karakter hebben en wellicht nog voor wijziging vatbaar zijn
maar de ontwikkeling is duidelijk. Bij een betrekkelijk eenvoudige administratieve

handeling als het opmaken en insturen van stukken en dossiers gedoogt de Hoge
Raad nog maar een korte periode. Het is, zoals Corstens schrijft, dan wel nodig
dat de griffiers snel na het instellen van het rechtsmiddel de processen-verbaal
van de zitting opstellen.135 Het betreft een duidelijk kortere periode dan het tijdvak
dat wordt gedoogd bij werkelijke rechterlijke behandeling in eerste instantie, in
app81 of in cassatie:36 Daarmee zet de rechter de boel mijns inziens niet onnodig

op scherp. Integendeel, het opstellen van een proces-verbaal, een uitspraak met
motivering uitschrijven, bijeen-garen van stukken en het vervolgens inzenden naar

dejuiste instantie, dat is iets watzich vooreen scherp bepaalde limiet leent. En hoe-
wel dedaarop betrekking hebbenjurisprudentie hoofdzakelijk ziet op de verzending
richting cassatierechter, lijkt me die termijn waarbinnen ingestuurd moet zijn tevens
dienst te kunnen doen voor de eerdere hoger-beroepsfasen. 137 138

132    EHRM 26 mei 1993, Bunkate tegen Nederland, Series A, vol. 248-B, N./ 1993,466 m.nt. EAA.
133 HR 22 september 1998, NJ 1998, 814; HR 26 januari 1999, NJ 1999,326. Zie ook HR 27 januari

1998, NJ 1998,810 en de annotatie van Knigge. Voor een historisch schetsje verwijs ik voorts

naar de Conclusie van A-G Van Dorst bij HR 20 oktober 1998, NJ 1999, 91 m.nt. JdH, die enkele
arresten van de Hoge Raad uit dejaren negentig noemt. Bevestigd in HR 3 oktober 2000, nr. 0775/99.

134     HR 27 januari 1998, NJ 1998, 810 m.nt. Kn; HR 18 mei 1999, NJ 2000, 104 m.nt. Sch; HR 14
december 1999, NJ 2000, 146.

135 Corstens onder HR 22 juni  1993, NJ 1994, 424.
136 Een vergelijking kan worden getrokken tussen de inzendtermijn van acht maanden en de Hoge

Raad oordelend in een wet Mulderzaak dat het concipieren van een uitspraak na de zitting binnen
een maand of negen gevoeglijk moet lukken, HR 15 november 1994, N./ 1995,  187 m.nt. L.J.J.
Rogier. Wat artikel 13, tweede lid, WAHV zegt, schrijft artikel 345, derde lid, WvSv voor het
commune strafrecht voor en dat is dat het eigenlijk binnen twee weken behoort te geschieden.

137     Ook zo G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p  495
Aldus blijkt ook uit HR 3 oktober 2000, nr. 0775/99.

138 Overigens waakt ook de Hoge Raad tegen een al te rigide toepassing van de inzendtermijn van acht
maanden door aan te geven dat onderbijzondere omstandigheden overschrijding ervan desalniettmin
tot het oordeel kan leiden dat de redelijke termijn is geeerbiedigd. HR 26 januari  1999, NJ 1999,
326.
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8.7 Enkele uitleidende opmerkingen

De Nederlandse strafrechter heeft de laatste vijftien jaar veel uitspraken over de
redelijke termijn gedaan. Daarin hanteert deze een reeks vast terugkerende criteria
(overgenomen in de doctrine), hoewel de omstandigheden van het geval ook telkens
een rol spelen.

Na een wat aarzelende start bezigt de Nederlandse strafrechter dezelfde
hoofdcriteria als hetEHRM. Construeerde de Hoge Raad aanvankelijk de criteria
via een omweg van de'bijzondere omstandigheden', zo vanaf middenjaren tachtig
sluit ook de formulering meer aan bij de jurisprudentie van het EHRM. Ook voor
wat betreft rechtvaardigende omstandigheden laat de strafrechter ruimte.

Sommige auteurs ontwaren bij het naast elkaar leggen van de jurisprudentie
van het EHRM en die van de Hoge Raad een ontwikkeling waarin het EHRM wat
meer op het totale tijdsverloop let, terwijl de Hoge Raad zich volgens hen meer
concentreert op onderdelen:39 In dat beeld past de door mij geconstateerde

opmerkelijke sterke hang naar afgebakende procesfasen inclusief duidelijke
begrenzingen welke de Nederlandse strafrechtspraak kenmerkt.
•       De factor complexiteit van de zaak vinden we terug in de strafrechtspraak,

eender als in de civiele rechtspleging het geval was. Invulling noch uitwerking
ervan verschilt wezenlijk met die in het burgerlijke procesrecht

•       lets anders ligt het met het belang dat wordt toegerekend aan het optreden
van dejustitiele autoriteiten, waarbij logischerwijze buiten kijf wordt gesteld
dat op speciaal het openbaar ministerie met zijn vervolgingsmonopolie primair
de verplichting rust geen onnodige vertraging te laten optreden. Het openbaar
ministerie moge de hoofdverantwoordelijke dan wel de eerst aangewezene
zijn om voor vervolging binnen redelijke termijn zorg te dragen, de rechter

gaat niet vrijuit. Ofschoon bij onredelijke vertraging vaker het openbaar
ministerie blaam treft, komt het voor dat in het samenspel met de zittende

magistratuur bij de laatste de undue delay optreedt terwijl de vervolging nog
wel door voldoende tempo werd gekenmerkt. Kort en goed: vervolgende en
berechtende instantie zijn er in principe verantwoordelijk voor dat de
vervolging, het proces en de uitspraak met de noodzakelijke snelheid wordt
afgewikkeld.

•       'In principe' schreef ik, want ook in het strafprocesrecht kan de verdachte
in een langdurig proces de hand hebben. Omdat deze evenwel niet wordt
geacht mee te werken aan een versnelling van zijn eigen veroordeling zijn
het vooral expliciet vertragende handelingen van degene die in de
beklaagdenbank zit die in de weg staan aan strijd met de redelijke termijn

139 G.J.M Corstens. Het Nederiands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 495; Knigge
onder EHRM 22 mei 1998, NJ 1998, 809.
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van artikel 6 EVRM.140 Uitgangspunt is dat de verdachte niet een plicht tot
daden ter bespoediging - een por-plicht- heeft. In die gevallen waarrigoreuze
vertraging willens en wetens door de beklaagde wordt veroorzaakt (te denken
valt aan onttrekking aan de vervolgende en berechtende instanties door
bijvoorbeeld een vlucht naar het buitenland), kan deze zich niet later met
succes beroepen op overschrijding van de 'reasonable time'. Althans wordt
de daardoor opgelopen vertraging niet onredelijk geacht. Zo zal ook
oponthoud als gevolg van bij voorbaat kansloze en welbeschouwd louter
vertragende manoeuvres in het proces niet snel de afdoening onredelijk traag
maken. Deze worden de verdachte aangerekend. Wel zou ik aanbevelen dat

daarbij overeind blijft dat het openbaar ministerie en met name de rechter,
zulke manoeuvres niet zonder meer over hun kant mogen laten gaan. Het
lijkt me aangewezen dat de rechter vertragingstactieken zoveel mogelijk tracht
te vermijden. Gezien de rechterlijke taak in het licht van de bewaking van
het proces zal hij waar mogelijk zijn wettelijke bevoegdheden dienen aan
te wenden om chicanes vanwege de verdachte een halt toe te roepen.

Niettegenstaande de verantwoordelijkheid die bij de beklaagde ligt, blijft
daarmee in mijn visie voortdurend een zekere mate van alertheid van de
betrokken overheidsinstanties vereist.

•      Wachten op de uitkomst van andere procedures is geoorloofd, mits er een
samenhang aanwezig is tussen de procedures en het afwachten in het belang
van een goede rechtsbedeling is.

•          Het aantal betrokken instanties speelt een rol. Een langere totale rechtsgang
is geoorloofd zonder dat de garantie van de redelijke termijn in het gedrang
komt, indien verschillende colleges zich met het geschil hebben beziggehou-
den.

•      Typerend voor de strafrechtspleging is de sterke drang naar vast-omlijnde
termijnen. Voor de opsporing, de vervolging en de behandeling in eerste
instantie wordt nog in de eerste plaats naar de onderwerpelijke casus gekeken
en treden de diverse criteria nog het sterkst op de voorgrond ter vaststelling
van watnog redelijk is. Nadat de eerste aanleg achter de rug is, wordt houvast
gezocht in min of meer vaststaande termijnen. Voor een rechterlijke
behandeling is een periode van tweejaar opgeld gaan doen. Vooreenvoudige-
re handelingen van meer administratieve aard zijn aanzienlijk kortere
termijnen in zwang geraakt, waarbij met name naar de inzendingstermijnen
aandacht uitgaat. Soms met uitzondering van laatstgenoemd tijdvak van
insturen, bezigt de rechter de verschillende criteria wel, maar zeker in de fasen
na eerste aanleg lijken ze niet voorop te staan bij het beantwoorden van de

140       Respectievelijk in de zin van artikel 14, derde lid, onder c, IVBPR. Zie kort over deze alternatieve
bron van spoedige afwikkeling van een strafrechtelijk geschil hoofdstuk 1.
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vraag of opgetreden vertragingen onredelijk zijn. Men zou het aldus kunnen

formuleren: bij debepaling van de redelijkheid van de lengte van de procedure
lijkt de bekende riedel van criteria het gaandeweg af te leggen tegen

afgepaalde limieten van algemene gelding, zeker na de eerste aanleg.
141

•     In het bijzonder in verband met de op het spel staande belangen van de
verdachte tot slot nog dit. De neiging naar afpaling, precisering en

verabsolutering van de redelijke termijn neemt de vorm van een valbijl aan.
Met een dergelijke rigide afpaling, weekt de Nederlandse rechtspraak zich
los van de eigenlijke bedoeling van het voorschrift in het EVRM waarin de
druk en onzekerheid van de verdachte een cruciale rol vervullen. Het lijkt
alsof de strafrechter licht doorgeschoten is in zijn hang naar duidelijkheid.
Als die indruk juist is, dient deze ontwikkeling te worden afgewezen. De
aan de hand van vaste limieten ingevulde redelijke-termijneis gaat aldus erg
lijken op het instituut van de verjaring.142 De verschillende ratio van beide
leerstukken in ogenschouw genomen, wijs ik zo'n identieke benadering van
de hand. 143 Metbehulp van de catalogus criteriakan men mijns inziens meer
dan voldoende uit de voeten en bovendien goed rekening houden met
verschillende gevallen en omstandigheden. Limieten als richtsnoer kunnen

helpen zolang deze geen eigen leven gaan leiden zonder enige
afwijkingsmogelijkheden. Een uitspraak die langer dan tweejaar op zich laat
wachten kan toch nog redelijk zijn waar dat anderzijds onder omstandigheden
van een binnen tweejaar afgeronde vervolging niet kan worden gezegd. Deze
flexibele benadering waarbij de diverse criteria voorop staan en bepaalde
limieten enkel als richtlijn, indicatie gelden, correspondeert ook beter met
de rechtspraak van het EHRM:44 In het zoeken naar houvast en misschien
wel maximale zekerheid, dient men naar mijn overtuiging derhalve te waken
tegen al te rigide hantering van te gefixeerde termijnen.145 Het gevaar dreigt

141 Dat stemt overeen met De Hullu's opmerking dat het casuistische karakter van de redelijke termijn
steeds meer naar de achtergrond verdwijnt na de eerste aanleg. Annotatie bij HR 20 oktober 1998,
NJ 1999, 91.

142     Vgl. HR 16 februari 1988, NJ 1988,823: Un jaar en 364 dagen: binnen de twee jaar en binnen
redelijke termijn.

143       Ik meen enige steun te vinden bij W.E. Haak, 'De sanctie op overschrijding vanderedelijke termijn',
in: Ch. J. Enschedd e.a. (red.), Naar eer en geweten (Remmelink-bundel), Arnhem: Gouda Quint

1987, p. 151-163 en bij A.G. Korvinus, 'Onredelijke vertraging onderweg: korting of cadeau', in:
C.J.G. Bleichrodte.a. (red.), Mens en recht (Meijers-bundel), W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p.28-32.

144     Vgl. ook A.J.A. van Dorst, 'Een mogelijk recept tegen de kwaal der trage strafrechtspleging', in:
J. de Hullu & W.E.C.A. Valkenburg (red.), Door Straatsburg gernspireerde grondnormen voor
het Nedertandse strafproces, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 29-53, m.n. p. 38-39 en
De Hullu in meergenoemde noot bij NJ 1999, 91.

145     Vraagtekens bij gefixeerde termijnen als hier aan de orde, zetten al D.H. de Jong, 'Undue delay:
lagere straf in plaats van niet-ontvankelijkheid', AA  1987, p 628-634 en W.E.  Haak, 'De sanctie

op overschrijding van de redelijke termijn', in: CH. J. Enschedd e.a. (red.), Naar eer en geweten
(Remmelink-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 151-163, m.n. p. 157-158.
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van doorschieten in het streven naar duidelijkheid, met als gevolg dat de
omstandigheden van het geval te zeernaarde achtergrond worden gedrongen.
Worden de concrete omstandigheden en de persoon van de dader te veel
weggevlakt, dan verliest men een karakteristiek van de strafoplegging uit
het  oog. 146  Tot  slot  wijs  ik  er  nog  op  dat de garantie van vervolging  en

berechting binnen redelijke termijn als een rechtsbeginsel wordt gekwalifi-
ceerd. Een rechtsbeginsel impliceert ruimte voorcasus-toegesneden toepassing
en belangenafweging:47 Het beginsel-karakter spoort goed met de ratio van
de redelijke-termijneis: voorkomen dat een individu onnodig lang onder de
druk van een vervolging lijdt. Daarom ook worden via een factor als de
betrokken belangen van de verdachte en de omstandigheden van het geval
op de concrete casus en het individu toegesneden toetsingen aan het redelijke-
termijnvereiste verricht. Het vereiste is geen regel met een alles-of-niets-
karakter.148 Dat wordt het al snel wel indien heel strakke, vooraf gegeven
en algemene termijnen worden gehanteerd als toetsingsmaatstaf.

146      Vgl. M.S. Groenhuijsen, 'Hetjuridisch lekort'.NJB 1996, p. 1527-1537. Ch.J. Enschedd, 'Deernst
van het feit, de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de dader', in: E. Andrd de la Porte
e.a. (red.), Bil deze stand van zaken (Melai-bundel), Amhem: Gouda Quint 1983, p. 81-85.

147      Vgl. A.J.C. de Moor-van Vugt, Maten engewichten (diss. Tilburg), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1995, p. 14-16.

148     V g\.B W.N.deWaard, Beginselenvanbehoortijkerechtspleging:metnameinhetadministratief
procesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willink 1987.
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Criteria bestuursrecht

9.1 Inleiding

9.1.1 Methode, presentatie en plaatsbepaling

In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd hoe men in het bestuursrecht bepaalt of een
termijn al dan niet redelijk is. In hetbestuursrechtkennen we weliswaarnog steeds

verscheidene met rechtspraak belaste colleges, het blijft allemaal bestuurs-

recht(spraak). Met respect voor de soms zeer verschillende soorten besluiten
waarover de diverse colleges oordelen, ze zijn ondertussen grotendeels onderworpen
aan hetzelfde procesrecht. Gezien dat gegeven heb ik gekozen voor een integrale
benadering en niet een presentatie per afzonderlijke bestuursrechter.

De vreemdste eend in de bijt was nog de belastingrechter, zo zou men kunnen

verdedigen. Deze oordeelt over geschillen van reguliere belastingheffing, welke
buiten het bereik van artike16 EVRM worden geacht te vallen. Procedures bij de
belastingkamers van gerechtshoven en Hoge Raad over fiscale boetes vallen wel
binnen het bereik van genoemde verdragsbepaling, onder de noemer van 'criminal
charge'. Waar de redelijke termijn van artikel 6 EVRM bij de fiscale rechter ter

sprake komt, betreft het derhalve per definitie een 'criminal charge'. Tegenover
deze bijzonderheid staat het feit dat de erkenning van de belastingrechter als
bestuursrechter recentelijk is benadrukt doordat het procesrecht van de Awb per
1  september  1999 op fiscale geschillen van toepassing is.'

De behandeling van de verschillende factoren vindt paragraafsgewijs plaats.
Elke paragraafwordt afgesloten met een resumt van de functie die de onderzochte
factor inneemt. Indeling en presentatie stemmen in grote lijnen overeen met de
eerdere hoofdstukken (EVRM, civiel recht, strafrecht), waarin ontrafeling en
explicitering van gebruikte criteria als studie-object centraal stonden. Ik roep ze
nog even verkort in herinnering. Van betekenis bleken eerder vooral: de mate van

complexiteit, samen met eventueel andere factoren door mij gerangschikt als een
aan de zaak eigen omstandigheid; binnen de sfeer van de burger gelegen aspecten
en ten slotte onder de sfeer van de overheid ressorterende facetten. Deze globale
hoofdindeling kies ik ook nu als eerste houvast voor het ontleden van de

1             Wet herziening van het fiscaleprocesrecht, Staatsblad 1998,621, in werking getreden op 1 september
1999, Staatsblad 1999, 256.
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procedurelengte. De aansluiting die daarmee wordt gevonden met de Straatsburgse
rechter en de binnen de landsgrenzen opererende collega' s van de bestuursrechter,
vergemakkelijkt tegelijkertijd het maken van vergelijkingen.

Waar dat aangewezen is te achten, breng ik een onderverdeling aan tussen
die bestuursrechtelijke procedure waarbij een 'criminal charge' in het geding is
en die waarbij 'civil rights and obligations' worden vastgesteld.

9.1.2 Nadrukkelijke vermelding criteria: een aansluiting

Voordat ik de relevante factoren stuk voor stuk in kaart breng, lijkt het me goed
alvast aan te geven dat de bestuursrechter, anders dan de burgerlijke rechter,
genegen is criteria te noemen.

De belastingrechter hanteert de vaste criteria reeds enige tijd en heel
uitdrukkelijk. Hij sluit nauw aan bij het EHRM. In 1988 wees de belastingkamer
van de Hoge Raad een arrest waarin hij overwoog:

'Bij de beoordeling of het tijdsverloop (...) nog als redelijk is aan te merken (...)
zijn mede van betekenis het processuele gedrag van de belanghebbende gedurende
de gehele procesgang, de ingewikkeldheid van de zaak, de hoogte van de opgelegde
verhoging voor zover niet kwijtgescholden en de wijze waarop de zaak door de
belastingadministratie onderscheidenlijk de rechter is behandeld (...). ,2

Ook de andere bestuursrechters nemen soms de moeite de riedel te expliciteren
aan  de hand waarvan wordt beoordeeld of een termijn door de juridische beugel
kan:

'Op grond van de jurisprudentie van het EHRM (...) dient de vraag of een termijn
al dan niet als redelijk moet worden aangemerkt te worden beoordeeld aan de hand
van de volgende criteria:
- de ingewikkeldheid van de zaak;
- het gedrag van de bevoegde instanties;
- het gedrag van de betrokkene;
- het belang van de betrokkene. ,3

Hieronder zullen we de opgesomde criteria, en andere, naderonderde loep nemen.

2      HR 26 oktober 1988, BNB 1989/16.
3 Rechtbank Amsterdam 19 december 1997, AB 1998, 101 m. nt. HBr. Idem CRvB 19 februari 1996,

RAwb 1996,70 m.a. Widdershoven. De overweging van de Afdeling bestuursrechtspraak over de

gehanteerde criteria zijn magerder. Treffend is ABRS 16 oktober  1998, AB 1999,101 waarbij de
Afdeling woordelijk aansluiting zoekt bij (het EHRM en) de Hoge Raad.
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9.2 Factoren eigen aan de zaak: ingewikkeldheid geschil

9.2.1 In het algemeen

Zowel bij de Straatsburgse instanties als de Nederlandse strafrechter en in mindere
mate de civiele rechter zagen we dat de mate van complexiteit van het geschil
steevast wordt opgevoerd als relevante factor. Verwacht mag daarom wel worden
dat dit ook het geval is in het bestuursprocesrecht.

De complexiteit hoeft niet slechts te schuilen in de gevolgde of de te volgen
procedure, ook de onderliggende feitenconstellatie kan ingewikkeld zijn, net als
het lastig kan zijn om de feiten en de materiele waarheid te achterhalen. Ook kan

de complexiteit er bijvoorbeeld in gelegen zijn dat een groot aantal verschillende
personen, eventueel in onderling delicate verhoudingen, bij het geschil is betrokken
(terwijl de toepasselijke regels van procesrecht op zich heel eenvoudig kunnen

zijn).
Geven de ene keer complexefeitelijkheden de doorslag,4 de andere keer zal

dat de juridische ingewikkeldheid zijn:
Een enkele keer schuift de bestuursrechter uit eigen beweging de mate van

complexiteit van het geschil als factor naar voren. Zo gaf de Centrale Raad

bijvoorbeeld aan dat:

'Niet valt in te zien waarom eiser [in hoger beroep: AMIJ], nu het hier bepaald
geen gecompliceerde zaak betrof, niet binnen een redelijke termijn hierop had
kunnen reageren.

,6

Complexiteit kan echter niet 61ke lange duur rechtvaardigen, net zomin als 61ke

complexiteit een lange behandelingsduur kan billijken. Tegenover 22 maanden
stilzitten van een bestuursorgaan moet bijvoorbeeld wel meer dan zomaar 'enige
complexiteit' staan: Hoe vult de bestuursrechter die complexiteit nu in?

4             College van Beroep voor het bedrij fsleven 30 juni 1993, gepubliceerd in UCB 1993, nr. 47 m.nt.

RS. In deze procedure trad het College van Beroep voor het bedrijfsleven op als appdlinstantie in
een tuchtrechtelijk geschil.

5 Niet zelden zal in 66n adem op dubbele complexiteit worden gecheckt: complexiteit van zowel
procedurele vragen en rechtsvragen als complexiteit in de feitelijke sfeer. Willekeurig voorbeeld:
Hof's-Gravenhage, belastingkamer, 19 juni 1998, VN 1998/55.7: 'In deze feitelijk en juridische
eenvoudige zaak (...).'

6             CRvB 30 december  1993,  TAR   1994,  52. Heel strikt genomen  is  de  door  de CRvB gekozen
formulering wat ongelukkig. Deze suggereert dat als de zaak wel gecompliceerd was geweest, niet
binnen een redelijke termijn had behoeven te worden beslist. Die suggestie is onjuist. Immers, ook
in een gecompliceerde zaak dient binnen een (vanwege de complexiteit weliswaar langere doch)
redelijke termijn een beslissing te volgen.

7        CRvB 4 mei 1995, JB 1995/162 m.nt. AWH; RAwb 1995, nr 90 m.a. A J. Bok.
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9.2.2 In concreto

Net zoals we in de Straatsburgse rechtspraak tegenkwamen, valt in het bestuurspro-
cesrecht bij een concretisering te denken aan omvangrijke dossiers. Vergelijkbaar
met bijvoorbeeld grote hoeveelheden financiele gegevens vormtdateen duidelijke
invulling van het algemene criterium, in het bijzonder van de ingewikkeldheid
van de feiten: Oordelend in een geschil naar aanleiding van een aansprakelijkstel-
ling las de Centrale Raad van Beroep in de omvang van de zaak een hoge
complexiteitsgraad, die uitmondde in het oordeel dat de redelijke termijn niet was
overschreden: Denkbaar is voorts dat bepaalde aspecten dermate complex zijn
dat verschillende (nadere) onderzoeken noodzakelijk zijn. Zo kunnen in een sociale-

zekerheids-procedure ingewikkelde medische en arbeidskundige aspecten nopen
tot extra onderzoek.1' Zo werd het ABP in de zojuist genoemde uitspraak

gedwongen verschillende onderzoeken te doen alvorens hij het bestreden besluit
kon nemen. Die onderzoeken strekten zich mede uit over verschillende aanvragen
om (materiele, met de arbeidsongeschiktheid samenhangende) voorzieningen van
appellante.

Het aantal betrokken partijen kan bijdragen aan de ondoorzichtigheid van
een zaak. Hoe groter dat aantal, hoe complexer en bijgevolg: noodzakelijkerwijs
een langere procesduur." lets lastiger te rubriceren is een bijzondere ofonduidelijke
relatie tussen betrokken partijen. Zo was in een zaak die speelde voor het CBb
de bijzondere relatie tussen klager en appellant mede debet aan de lengte van de
procedure. De 'onduidelijke relatie' bestond er onder meer in dat appellant als
accountant-administratieconsulent werkzaamheden ten behoeve van de (tuchtrechte-
lijke) klager, H., en van diens bedrijf als directeur-aandeelhouder, had verricht.
Tevens waren transacties van appellants eigen bedrijf met H. verrekend met

openstaande vorderingen van appellants accountants-administratiekantoor op
klager. 12 Hoewel ook in te delen onder de algemenere noemer van de betrokken
belangen c.q. de situatie van de betrokkene, is deze omstandigheid als concretise-

8             College van Beroep voor het bedrij fsleven (hier fungerend als appelinstantie in een tuchtrechtelijk
geschil) 30 juni 1993, gepubliceerd in UCB 1993, nr. 47 m.nt. RS. Zie voor zo'n invulling ook
VoorzitterCBb 1993,29 oktober 1993, UCB 1993, nr. 88, waarin de uitzonderlijk trage afhandeling
niet door de omvang van het verrichte onderzoek was te rechtvaardigen.

9         CRvB 8 juli 1999, 96/2380 CSV, 96/2548 CSV.
10     CRvB 6 april 1996, RAwb 1996,98 m.a. A.M.L. Jansen.
11           Te denken valt aan meer-partijengeschillen waarover juist de Afdeling Bestuursrechtspraak vaak

heeft te oordelen ofde CRvB in (gevoegde) malus-zaken. Maar ook daarbuiten: CRvB 8 juli 1999,
96/2380 CSV, 96/2548 CSV: 'Gelet echter op (...) de vele partijen, die daarbij zijn betrokken (...)
is de Raad van oordeel dat de duur van de procedure niet dusdanig uitzonderlijk lang is geweest
(...).'

12          De met 'klager' aangeduide persoon is de klager in de procedure ten overstaan van het tuchtcollege
(in dit geval de Raad van Tucht om precies te zijn). Die 'klager' is niet degene die in de procedure
voor het College van Beroep voor het bedrij fsleven over de lengte van de procedure klaagt. College
van Beroep voor het bedrijfsleven 30 juni 1993, gepubliceerd in UCB, 1993, nr. 47 m.nt. RS
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ring van de factor ingewikkeldheid op te vatten. Op een hoge factor van
ingewikkeldheid wijst ook het feit dat er veel schriftelijk debat is geweest tussen
partijen:3 Ook problemen in de uitvoering waar bestuursorganen mee te kampen

krijgen, kunnen duiden op een complex geschil. Ik geef een voorbeeld, met een
korte schets van de situatie. Het Lisv heeft tot taak uitvoering te geven aan de

malusregeling. Dit komt neer op een aan de werkgever op te leggen sanctie indien
werknemers arbeidsongeschikt raken, zelfs indien dat buiten de dienstbetrekking
gebeurt. De regeling is omstreden en de CRvB heeft dan ook eerdere malusopleg-
gingen vernietigd, onder meer op grond van strijd met het motiveringsbeginsel,
hoewel de regeling op meerpunten rammelde. 14 Vervolgens kampen de uitvoerings-
instellingen met 'uitvoeringstechnische' problemen, zoals de rechtbank het noemt.
Daarmee doelt de rechtbank op de juridisch omstreden regeling en de lastige
uitvoering ervan. In ieder geval rubriceertde rechter dit onder het kopje 'complexi-
teit',   waardoor   hij een daarmee gepaard gaande langere behandelingsduur
aanvaardt. 15

De relevantie van de ingewikkeldheid van het geschil wordt ook in de
bestuursrechtelijke literatuur16 wel erkend, overigens doorgaans geadstrueerd met
fictieve of Straatsburgse (in plaats van aan de Nederlandse rechtspraktijk ontleende)
voorbeelden.

De relatie tussen de complexiteit en de termijn van afdoening is ook hier
globaal deze: steekt een geschil gecompliceerd in elkaar dan kan bijgevolg een
wat lange(re) afhandelingsduur gerechtvaardigd zijn. Harde(re) grenzen geven
literatuur en rechtspraak overigens niet. Met alleen de ingewikkeldheid, hoe

13          CBb 3 augustus  1995, UCB 1995, nr. 40. Omdat het vervolgens meerdan tweejaar duurde voordat
de Raad van tucht voor Accountants-administratieconsulenten uitspraak deed, werd - ondanks de
complexiteit - de redelijke terrnijn overschreden geacht.

14     CRvB 15 februari 1995, AB 1995,426.
15          Rb Amsterdam 19 december 1997, AB 1998,  101 m.nt. HBr. Ook zo Rb's-Hertogenbosch 27 februari

1998, JB 1998/120: hier sprak de rechter over overgangsrechtelijke complicaties; onduidelijk was
en moeilijk vast te stellen ten aanzien van welke arbeidsongeschikte nu wel en niet uitvoering aan
de malusregeling moest worden gegeven. Mede daarom concludeertde rechter dat artikel 6 EVRM
niet is geschonden.

16      Zie (als gezegd: vaker onder verwijzing naar uit Straatsburg afkomstige rechtspraak dan onder
verwijzing naarNederlandse bestuursrechtspraak): o.a. A.F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn
in het burgerlijk proces en het bestuursproces', NICM-Bulletin  1991, p 627-647,  i.h.b.  p. 644;
1. Riphagen. Rechtspraakin de sociate  zekerheid: toegang tot  Europa oftoevlucht in de provincie
(oratie UvA), Deventer: Kluwer 1989, p. 20; A.F.M. Brenninkmeijer & P. van Kesteren, 'Een eerlijk
proces voor de Centrale Raad van Beroep', in: R.R.M. de Moor (red.), Artikel 6 EVRM en de
dagetijkse rechtspraktuk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990, p. 127-147.A.F.M. Brenninkmeijer
& P. van Kesteren, 'Een eerlijk proces voor de Centrale Raad van Beroep', in: R.R.M. de Moor
(red.), Artiket 6 EVRM en de dagetijkse rechtspraktijk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990, p
127-147, m.n. p. 137; A.W.M. Bijloos, Administratieve boeten en art. 6 EVRM in Nederland
(preadvies voorde Vereniging van de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989, p. 28; annotatie HeringaonderCRvB 4 mei 1995, JB 1995/162.
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frequent figurerend in rechterlijke uitspraken ook, staat of valt het oordeel omtrent
de redelijke termijn doorgaans niet. Er is meer.

9.3 Binnen de sfeer van de burger gelegen factoren

9.3.1 Opstelling betrokkene

Wat mag nu van een burger worden verlangd? Moet hij gedurende een geding
maatregelen treffen, middelen aanwenden ter versnelling? Mag hij afwachten
zonder dat hij daarmee impliciet 'afstand doet' van de aanspraak op berechting
binnen redelijke termijn?

Dat de betrokken burger aan het instellen van de noodzakelijke formeelrech-
telijke acties - als het maken van bezwaar en het instellen van beroep - en ook aan

zijn overige processuele verplichtingen niet onredelijk laat uitvoering mag geven,
lijkt wel voor zich te spreken.17 Het niet (tijdig) gebruik maken van de wettelijke
beroepsmogelijkheden kan worden tegengeworpen aan de betrokkene.18 De

vertraging veroorzaken, wordt appellant aangerekend. Duidelijk is dat zijn eigen
optreden niet de oorzaak van de vertraging mag vormen. Tegenwerking van de
voortgang van het proces wordt hem aangerekend: 9 Verzuimtdeburger verweerder

op de hoogte te brengen van zijn adreswijzigingen dan is hij zelf oorzaak van het
daardoor opgelopen oponthoud en dan is zijn klacht over de redelijke termijnover-
schrijding gedoemd te falen. 20

9.3.1.1 Activiteitsverplichting?

Wat verlangt de rechter van de burger als het gaat om stilzittend bestuur? Wordt
activiteit van hem verlangd en zo ja welke activiteit dan precies? Artike16:2 aanhef

en onder b, Awb is het formele rechtsmiddel, in het leven geroepen als instrument

tegen inactief bestuur. In het tijdperk voor de Awb kende men al de figuur,
vergelijkbaar met het huidige tweede deel van artike16:2, de zogenoemde fictieve

17 Zie bijvoorbeeld A F.M. Brenninkmeijer & P. van Kesteren, 'Een eerlijk proces voor de Centrale
Raad van Beroep', in: R.R.M. de Moor (red.), Artikel 6 EVRM en de dagelijkse rechtspraktijk,
Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink 1990, p. 127-147, m.n. p. 136; A.F.M. Brenninkmeijer, 'Deredelijke
termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces', NJCM-Bulletin 1991, p 627-647, m.n.
p. 640, J. Riphagen, Rechtspraak in de sociale  zekerheid:  toegang tot  Europa of toevlucht in de
provincie (oratie UvA), Deventer: Kluwer 1989, p.  13 en 17; annotatie Heringa onder CRvB 4 mei
1995, JB 1995/162 en aantekening Bok, RAwb 1995,90.

18      CBb 18 januari 1991, no. 89/2052/92/112 (niet gepubliceerd); CRvB 1 juli 1996, RAwb 1996.
121 m.a. A.M.L. Jansen.

19        Vgl Rb Amsterdam 19 december 1997, AB 1998, 101 m.nt. HBr. Aan de orde was - in abstracto -
de vraag of de behandeling is vertraagd door aan de betrokkene toe te rekenen factoren.

20      CBStf 14 oktober 1997, RAwb 1998,28 m.a. Widdershoven.
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weigering. De Awb-wetgever heeft nu artikel 6:2 Awb geredigeerd als een actie
tegen 'het niet tijdig nemen van een besluit.'21 Voor de toepassing van de
voorschriften over bezwaar en beroep stelt de bepaling het niet tijdig nemen van
een besluit gelijk met een reeel besluit. Het lijkt de burger het instrument bij uitstek
tebieden, ominactief besturen nietover zijn kant te laten gaan. Maar watnu indien

een burger de geboden mogelijkheid van artike16:2, aanhefen onderb, ongebruikt
laat en pas in de beroepsfase bij de rechter klaagt over de te lange tijd die de
besluitvorming op bezwaar heeft gekost en aanvoert dat onderwerpelijk talmen

strijd met artikel 6 EVRM oplevert? In de tweede helft van jaren negentig heeft
de Afdeling bestuursrechtspraak antwoord gegeven. Zij wijst een beroep op
schending van de redelijke-termijnverplichting in de bezwaarschriftfase resoluut
van de hand, indien de betrokkene geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid
om - langs de weg van een actie tegen het niet tijdig beslissen - zich tot de rechter
te wenden.22 De Afdeling bestuursrechtspraak volgt de gedachtelijn dat het

achterwege laten van het instellen van beroep op grond van artikel 6:2, aanhef

en onderb, Awb, het uitblijven van een beslissing op bezwaar sauveert. Het betreft
inmiddels vaste jurisprudentie.

23

Uit de jurisprudentie op artikel 6:2 blijkt dat als het gaat om een juridische
actie tegen uitblijven van een besluit, de Afdeling bestuursrechtspraak de ver-

antwoordelijkheid primair bij de burger deponeert. De jurisprudentie komt erop
neer dat vertraging in besluitvorming hetbestuurniet zO zwaar wordt aangerekend,
dat artikel 6 EVRM ermee kan worden geschonden, wanneer de appellant niet
tegen het tardief besluiten opkomt.24 Is de burger van mening dat in zijn geschil
met het bestuursorgaan dit orgaan de verplichting om binnen redelijke termijn een
besluit af te geven niet nakomt, dan dient hij juridische actie te ondernemen. Laat

hij dit na, dan zijn diens kansen op een geslaagd beroep op artikel 6 EVRM op
dat punt verkeken.

Hoenu diejurisprudentie op artike16:2, aanhefen onderb, Awb te waarderen?
De eerste vraag is of de in de rechtspraak ontstane regel in overeenstemming is

21        Uitgebreid over artikel 6:2 Awb: R.J.G.M. Widdershoven, Commentaar Awb E 6.1.3, in: J.B.J.M.
ten Berge e.a. (red.), Commentaar op de Algemene wet bestuursrecht, 's-Gravenhage: Elsevier

(losbladig).
22     ABRS 14 september 1997, RAwb 1998,23 m.a. Widdershoven.
23       Ziebijvoorbeeld in dezelfde zin ABRS 4 augustus 1998, RAwb 1999, 21 m.a. A.M.L. Jansen. Het

CBb volgt dezelfde lijn: niet meer klagen over (opgelopen schade door) de duur van de procedure
c.q. hette lang uitblijven van een beslissing als daargeen beroep tegen is ingesteld. CBb 18 januari
1991, No. 89/2052/92/112,4 november 1998, RAwb 1999,88; 18 december 1998, RAwb 1999,

96 m.a. A.M.L. Jansen.
24 Toch behoorlijk tegen de inmiddels gevestigde rechtspraak in gaat M. Scheltema, 'De rechter en

de bezwaarschriftprocedure: meer aandacht voor snelheid en minder voor aanspraketijkheid', in:
T. Hoogenboom & L.J.A. Damen (red.), In de sfeer van administratiefrecht (Konijnenbelt-bundel),
Utrecht: Lemma 1994. Scheltemabreekteen lans voormeeraandacht voor snelheid en het zwaarder
aanrekenen aan het bestuur van vertragingen in de besluitvorming, p. 377-392.
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met de jurisprudentie van het EHRM. Gezien de eisen die het EHRM stelt in
arresten als Phocas tegen Frankrijk, lijkt de invulling van artikel 6:2, aanhef en
onder b (het tegenwerpen van het niet-benutten) niet in tegenspraak met de
Straatsburgse jurisprudentiele hoofdlijnen. Die hoofdlijnen nog in herinnering
roepend: vertragen wordt de appellant aangerekend. Het Hof verlangt welbe-
schouwd niet veel van de appellant, die eenmaal in een procedure is gewikkeld.
Een versnellingsplicht rust niet op hem. Wel wrijft het Hof de burger - wat ik heb
omschreven als - gebrekkig procedeergedrag aan. Heeft hij geschikte rechtsmidde-
len ongebruikt gelaten wanneer die rechtsmiddelen als remedie hadden kunnen
fungeren,25 dan schaarthetHofdatonderprocessuele fouten. En processuele fouten
komen voor rekening van de betrokkene, zo valt uit de Straatsburgse arresten af
te leiden.26 Onder gebrekkig procedeergedrag valt in de rechtspraak van het Hof
ook het laten schieten van of eerst na lange tijd benutten van een rechtsgang, 27

net als het adieren van de verkeerde (niet bevoegde) instantie. Zeker indien het
om een wettelijke en voor de situatie geschreven remedie gaat, rekent het EHRM
het onbenut laten van rechtsmiddelen aan. Ik vermoed derhalve dat de Afdelingsju-
risprudentie inzake het niet-tijdig beslissen van artikel 6:2 verenigbaar is met de
invalshoek van hetEHRM. Ikzal hieronderuitdedoeken waaromdeovereenkomst
nog een vermoeden is. Datdoe ik, nadat ik dejegens de burger strenge interpretatie
van het openstaan van een middel tegen niet-tijdig beslissen van het bestuur heb
becommentarieerd. Want concordantie met overwegingen van het EHRM is 66n,
of de Afdelingsjurisprudentie ook voorhet overige positief kan worden gekwalifi-
ceerd is vers twee.

Het de burger dermate zwaar aanrekenen dat een redelijke-termijngrief is
gedoemd te falen, vormt een afwenteling van het probleem van een stilzittend
bestuursorgaan op de burger.28 Met instemming haalik Widdershoven aan die erop

wijst dat - ook en uitdrukkelijk volgens de wettelijke systematiek - op het bestuurs-
orgaan de plicht rust tijdig te beslissen, onafhankelijk van de al dan niet benutte

25 Van rechtsmiddelen die niet effectief kunnen bijdragen aan oplossing, en dus reeds op voorhand
kansloos zijn, verlangt het EHRM geen aanwending.

26      In elk geval waar het de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen betreft.
27       Ook in de fase van een betrekking met het bestuur. Zo liet klager Phocas in zijn geschil met het

bestuur, een mogelijkheid om een rechterlijke procedure te starten, langetijdaan zich voorbij gaan.
Voor het daardoor opgelopen oponthoud en de oprekking van de totale procedure(s), houdt het
EHRM de klager verantwoordelijk. EHRM 23 april  1996, Phocas tegen Frankrijk, RJ&D 1996-II,
p 519-551,JB 1996/256 m.nt AWH. Zie hoofdstuk 6.

28    De gedachte die in het bestuursprocesrecht ooit gold (en officieel nog steeds) dat verplichte
procesvertegenwoordiging overbodig is en de burger zelf wel kan procederen, wordt zo wel een
farce. Van een burger die artikel 6 EVRM moet kennen, op de hoogte dient te zijn van artikel 6:2,
aanhef en onder b, Awb en de procedurele inkleuring ervan - en als hij dat is in redelijkheid het
nut van een extra procedure bij de rechter kan betwijfelen nu hij daar materieel gezien toch niets
te vorderen heeft - wordt wel erg veel verwacht. De wijze waarop de ABRS met artikel 6:2, sub
b, Awb omspringt getuigt van een weI bijzonder wederkerige rechtsbetrekking als uitgangspunt
van het bestuursprocesrecht.
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mogelijkheden van de betrokken burger. Verder is de vraag in hoeverre zo'n
procedure op grond van artikel 6:2, aanhef en sub b, Awb een materiBle uitspraak
kan bewerkstelligen. In de rechtspraak zien we dat in dergelijke procedures het
niet tijdig beslissen als voorwerp van geschil wordt genomen. De bestuursrechter
springt met het inhoudelijk duiden van het niet tijdig beslissen uitermate prudent
om. De Afdeling beschouwt de actie tegen niet tijdig besluiten als een louter
procedurele voorziening; aan materiele inkleuring doet zij in principe niet.29 Er
is geen sprake van een fictieve weigering, het is een actie die precies geeft wat
er staat: bezwaar of beroep tegen niet tijdig besluiten, en niets meer.30 In zoverre
zijn vraagtekens te plaatsen bij de strikte hantering van de formele eis van het
entameren van een beroepsprocedure bij de bestuursrechter.3' Een daadwerkelijk
materieel e#ectiefrechtsmiddel is het niet, dunkt me. Daarmee kom ik terug op
mijn aangekondigde vergelijking met het EHRM. Zoals ik aangaf, mag worden
aangenomen dat de Afdelingsjurisprudentie daarmee strookt. Het punt van twij fel
volgt uit het bepaalde in artikel 13 EVRM, dat een recht op een daadwerkelijk
rechtsmiddel geeft.32 Het EHRM heeft zich nog niet uitgelaten over deze
problematiek, maar ik houd het ervoor dat de jurisprudentiele lijn in Straatsburg
stand zou houden. Het gaat om een rechtsgang tegen het stilzitten, het beroep is
niet gericht tegen een reeel besluit. Dat de bestuursrechter in de procedure tegen
het niet tijdig besluiten slechts daarover (en niet over de inhoud van het niet
genomen/te nemen besluit) oordeelt, lijkt mij niet strijdig met de artikelen 6 en
13 EVRM. De bestuursrechter kan immers met een termijnstelling, eventueel
versterkt met een dwangsom, het bestuursorgaan tot spoedige besluitvorming
bewegen. In de daar eventueel op volgende procedure tegen het werkelijke besluit,
kan de rechter het besluit inhoudelijk toetsen. De rechter vereist van de burger
dus een inspanning, een formeelrechtelijke activiteit.

Scheltema ziet een functie weggelegd voor zowel het bestuur als de rechter.
Het is aan de eerste om werk te maken van het halen van beslistermijnen en aan
de tweede om het bestuur te laten zien dat het hemernst is door prikkels af te geven
in de richting van bestuursorganen.33 Dit komt erop neer dat van al te rustend
bestuur ook invloed uitgaat op de rechter en zijn opstelling. Als gezegd gaat de
jurisprudentie (overigens voor een belangrijk deel daterend van na Scheltema's

29     ABRS 3 december 1998, RAwb 1999, 68 m.a. Widdershoven; AB 1999, 107 m.nt. FM.

30        Hierover nog B.M.J. van der Meulen, 'Vooruit te branden bestuur. Over rechtsbescherming tegen
uitblijven van besluiten en een requiem voor de fictieve weigering', JB plus 1999, p. 15-24.

31        In deze in ook J.H. van der Veen in zijn annotatie onder AB 1999, 217.
32          Naderoverartikel 13 EVRM T. Barkhuysen, Anikel 13 EVRM: ETectieve nationale rechtsbescher-

ming bo' schending van mensenrechten (diss. Iziden), Lelystad: Koninklijke Vermande 1998.
33          M. Scheltema, 'De rechter en de bezwaarschriftprocedure: meer aandacht voor snelheid en minder

vooraansprakelijkheid', in: T. Hoogenboom & L.J.A. Damen (red.),In de sfeervanadministratief
recht (Konijnenbelt-bundel), Utrecht: Izmma 1994, p. 383 e.v. Hij schrijft opp. 384 nog: 'Is de
rechter naar mijn indruk te tolerant bij het sanctioneren van termijnoverschrijdingen  (...).'
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bijdrage) een tegengestelde richting uit. We zien dat de rechter het rechtsmiddel
tegen niet tijdig beslissen beperkt uitlegt. Dat is een interpretatie dieniet uitnodigt
tot het aanwenden ervan, naar mijn stellige indruk. Tegelijkertijd stelt de rechter
zich strikt op en is zo ongeveer de enige kans voor de burger om uiting te geven
aan onvrede met de duur van een bestuurlijke procedure juist het gebruik maken
van het beperkt uitgelegde rechtsmiddel van artikel 6:2, aanhef en onder b, Awb.
De bestuursrechter wekt daarmee enigszins de indruk zich niet al te veel gelegen
te laten liggen aan de suggestie om (ernstige) overschrijding van beslistermijnen
onaantrekkelijk te maken doorzich actief vermanend op te stellen, zoals Scheltema

propageert.

9.3.1.2    Versnellings- en aandringplichten?

Kan van de burger tevens worden verlangd dat hij allerhande mogelijkheden tot
versnelling van de procedure benut 34 Zo ja, dient dan ook gebruik te worden
gemaakt van meer informele acties als het plegen van een telefoontje of het
schrijven van een briefje naar de griffie met de vraag hoe het er voor staat of,
toegespitster nog, verzoeken tot een vlotte(re) behandeling?

Uit de optiek van de betrokkene kan het aanbeveling verdienen om gebruik
te maken van de wettelijke mogelijkheden omhetproces te versnellen.35 Het vragen
van een voorlopige voorziening kan een aanwijzing zijn dat het de betrokkene
ernst is snel een uitspraak te verkrijgen.36 Neemt de bestuursrechtereen plicht aan
tot bespoedigingshandelingen? Hoe ver kan die'plicht' voorde betrokkene reiken?

De fiscale rechterneemt zo'n plichtniet aan. Het is volgens debelastingkamer
van de Hoge Raad niet aan de burger'om bij het hofaan te dringen op een spoedige
behandeling van zijn zaak ten einde de overschrijding van de redelijke termijn
als bedoeld in artikel 6 EVRM te voorkomen.'37 De belastingrechter handelt
daarmee perfect volgens het (Straatsburgse) boekje. Een bespoedigingsplicht om
een beroep op artikel 6 EVRM en de redelijke termijn te kunnen doen bestaat niet.
Daarmee contrasteert het geval waarin bij de rechtbank een vertraging van twee
jaar optreedt waarvan niets op het conto van de appellant kan worden geschreven.
Desalniettemin oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat het beroep op artikel
6 EVRM faalt, omdat 'appellante heeft nagelaten (...) enige aandrang bij de

34          Zieook A.F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces',
NJCM-Bulletin 1991, p. 627-647, m.n. p. 646, die crop wijst dat verzoeken om versnelling van
afdoening bij kunnen dragen tot respectering van de redelijke termijn.

35 Ziebijvoorbeeld Afdelingrechtspraak 16 december 19 85, tB/S XIV, nr. 41 m .a. B .W . N . de Waard.
Zie ook diens aantekening bij Voorzitter Afdeling rechtspraak 16 oktober 1984, tB/S X, nr. 30.

36 A.F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces', NlCM-
Bulletin 1991, p. 627-647, i.h.b. p. 635.

37          HR 16 december 1998, NJB-katern 1999, nr. 6, p. 136; N,/CM-bulletin 1999. p 231 m.nt Myjer.
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rechtbank uit te oefenen op spoedige verdere behandeling van het beroep. ,38

Annotator Widdershoven vraagt zich af of het leggen van de verantwoordelijkheid
voor een voortvarende behandeling aan 66n zijde, te weten die van de burger, wel
conform de rechtspraak van het EHRM is, waarin rechterlijke verantwoordelijkheid
voorop staat. En ik met hem. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is
in strijd met arresten van het EHRM voor zover een bespoedigingsplicht voor de
burger tijdens de procedure wordt aangenomen. Ook een overweging als 'voor
de raad weegt daarbij bijzonder zwaardat zijdens de ondernemers [partijen: AMIJ]
in die [op tijdigheid geattaqueerde: AMIJ-] periode geen enkel verzoek tot spoediger
behandeling is gedaan' zou in Straatsburg geen stand houden.39 Een aandrangplicht,
noch via formeelrechtelijke maatregelen noch via informele kanalen, heeft de burger
volgens het EHRM niet. Ik denk niet dat het verschil tussen de met het EHRM

corresponderende rechtspraak van de belastingrechter kan worden verklaard door

het feit dat de Hoge Raad over een 'criminal charge' had te beslissen en de Centrale
Raad over'civil obligations'. Ook in het laatste type geschillen ontbreekt namelijk
een verplichting om versnellingsmaatregelen te nemen.

Neemt een bestuursorgaan ondanks herhaaW aandringen van de z(ide van
de aanvragereen beschikkingsaanvraag niet in behandeling, dan kan dat tot gevolg
hebben dat het redelijke-termijnvereiste eerder geschonden wordt geacht.40 Een

actieve opstelling van de burger die zich niet beperkt tot het vervullen van de
formele verplichtingen en noodzakelijke stappen wordtdus gewaardeerd. Daarmee
toont deburgernamelijk aan dat hij behoefte heeft aan (en belang bij) een spoedige
beslissing.

Informeren kan dus nuttig zijn, aandringen zo mogelijk nog zinvoller, en
herhaald aandringen al helemaal. Met deze activiteiten, die naar effect werken
als een vergrotende trap, geeft de betrokkene aan dat hij werkelijk behoefte heeft
aan een einde aan zijn onzekerheid. In het algemeen geldt dat des te vaker en

duidelijker de behoefte wordt geuit, des te kennelijker het is dat de procedure (te)
lang aan het duren is. Al was het in de sleutel van al dan niet onredelijk laat ageren
tegen niet tijdig beslissen van hetbestuur, lagere rechtspraak geeft een voorbeeld
dat afwachten van de burger hem niet kwalijk wordt genomen:

38          CRvB 13 maart  1997, RAwb  1997,  121 m.a. Widdershoven.
39        CRvB 26 juni  1997, AB 1997, 309 m.nt. HBr. Moeilijk te rijmen met CRvB-uitspraken als deze

is dat hij, althans in 1997 nog, aan partijen een tekstje stuurde waarvan de boodschap was dat zij
toch maar vooral niet naar de stand van zaken moesten informeren! Zie T.M.A. Claessens, 'Tijd
als  factor  van kwaliteit', Trema 1999, p. 364-367, m.n. p. 364.

40          CRvB 30 december  1993, TAR  1994, 52. Zoals in bijna alle gevallen, staat een factor niet alleen.
Zo was in het onderhavige geval ook de houding van de autoriteiten en vooral de (in casu: niet-)
gecompliceerdheid mede van belang.
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'Ondanks het gegeven dat de commissie er zo lang over deed om verweerders te
adviseren durfde verzoekster de "broedende kip" niet te storen. De president acht
deze uitleg aanvaardbaar, en acht het beroep niet onredelijk laat ingesteld.

,41

Zolang de rechterlijke overwegingen willen aangeven dat het aan de bel trekken
appellant 'positief' wordt aangerekend, lijken ze mij correct. Het is weer een
uitvloeisel van de interactiviteitstheorie: trekt de burger aan de bel, dan is een
reactie van de kant van de autoriteit in de zin van enige extra haast aangewezen.
Daarmee kan de nog redelijk te achten behandelingstermijn inkrimpen. Het
tegendeel mag echter niet uit het gebrek aan aandringen en andere versnellingspo-
gingen van de burger worden afgeleid. Die plicht rust niet op hem, waarbij ik mij
sterk baseerop het EHRM en de rechterlijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid
voor tijdig beslissen. In aanmerking kan bijvoorbeeld worden genomen dat van
de zijde van appellant slechts 66nmaal is gerappelleerd ten aanzien van het
uitblijven van een beslissing.42 Wordt het oordeel dat de redelijke termijn is
overschreden gegrond op het feit dat appellant geen versnelling heeft getracht te
bereiken, dan is dit nu een overweging die zich niet goed verdraagt nnet de

Straatsburgse rechtspraak. Dat het in casu om een WW-sanctie ging, die - al ligt
hij dicht tegen 'criminal charge' aan - een 'civil obligation' behelst, hoort daarbij
geen verschil uit te maken.

Al met al zijn de bestuursrechters niet eensgezind. In sterk vergelijkbare
geschillen (maluszaken) oordeelt de ene rechtbank dat 'het gedrag van de
betrokkene een zwaarwegende factor vormt, waarbij met name de vragen aan de
orde zijn (...) in hoeverre door betrokkene stappen zijn ondernomen om tot een
versnelling in de behandeling van de zaak te komen.'43 De andere rechtbank kan
'(h)et verweer dat ook van de zijde van de eisende partijen nimmer een poging
is ondernomen om de zaak te bespoedigen (...) [niet] volgen', waarna een citaat
volgt van een arrest van het EHRM waarin het niet tot spoed manen de klager niet
wordt aangerekend.44 De overweging van de eerstgenoemde rechtbank zou geen
Straatsburgse goedkeuring wegdragen, de tweede wel. De koninklijke weg
bewandelt de Centrale Raad van Beroep in een procedure naar aanleiding van een
geschil over een opgelegde bestuurlijke boete. Hij kopieert de criteria van de
belastingrechter: het processuele gedrag van belanghebbende, de ingewikkeldheid,

41      Pres. Rb Groningen 4 mei 1998, Awb-katern (AB), 1999, nr. 5.
42      CRvB 4 mei 1995, JB 1995/162 m.nt. AWH; RAwb 1995,90 m.a. A.J. Bok. Voorde volledigheid

dient te worden vermeld dat de Centrale Raad deze opmerking plaatst in de sleutel van de vraag
naar de gevolgen van schending. Idem CRvB 3 april 1997, AB 1997, 240 m.nt. HBr; RAwb 1997,
m a.  A M.L. Jansen.

43           Rb  Amsterdam 19 december  1997, AB  1998,  101  m.nt. HBr. Eiseressen hebben geen pogingen
ondernomen de besluitvorming te versnellen  In casu leidt het stilzitten van verweerder toch tot
het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden.

44 Rb Dordrecht 5 december 1997, AB 1998, 100 m.nt. HBr. Verwijzing naar EHRM 27 juni 1997,
Philis (ID tegen Griekenland, RJ&D 1997-rV, p. 1074-1089.

250



Criteria bestuursrecht

de hoogte van de boete en de wijze waarop bestuursorgaan en rechter de zaak
hebben behandeld. Hoe de appellant, in hoger beroep gedaagde, zich heeft opgesteld
(anders dan expliciet vertragen, waar in casu geen sprake van was) doet niet ter
zake. De autoriteiten moeten zorg dragen dat binnen redelijke termijn rechtsbescher-

ming wordt geboden.
45

9.3.1.3 Conclusie

Van de opstelling van de klager verlangen de bestuursrechters soms veel. Als een
burger zelf de vertraging veroorzaakt of daar nadrukkelijk mee instemt,46 dan zal

zijn beroep op schending van artikel 6 EVRM niet slagen. Hij dient daarover zelf
de noodzakelijke, voorgeschreven stappen te nemen, in beginsel zo spoedig

mogelijk. Van belang kan eveneens zijn het ontplooien van enige extra activiteiten.
Dat mag als het goed is alleen ten positieve voor de burger uitwerken. Dat is een

uitwerking van wat ik eerder al omschreef als de theorie van interactie en van het
idee dat de burger aldus blijk geeft extra gebukt te gaan onder de lange duur. Dringt
hij niet aan, vraagt hij niet om versnelling, dan behoort datniet tegen hemte pleiten
inzake het recht op een procedure binnen redelijke termijn. Het is echter'niet altijd
goed' in de bestuursrechtspraak op dit punt. Wij hebben namelijk geconstateerd
dat rechtbanken (soms) en de Centrale Raad van Beroep (vaker) een redelijke-
termijngrief laten falen omdat appellant niet op spoed heeft aangedrongen.

9.3.2 Belangen van de betrokkene

Met 'belangen van de betrokkene' doel ik op de belangen die op het spel staan
voor de burger die zich beklaagt over de zijns inziens onredelijke termijn. Hierbij

vat ik de term belangen ruim op. De situatie waarin de betrokkene zich gedurende
de procedure bevindt, is direct gerelateerd aan diens belangen.

Waar het administratieve boeten betreft, is het communis opinio dat ook de
hoogte van de boete een factor vormt die illustreert dat de rechter in zijn oordeel
betrokkenes belangen meeweegt.47 De Centrale Raad heeft voor wat betreft door
bedrijfsverenigingen op te leggen verhogingen48 aansluiting gezocht bij de
jurisprudentie van de Hoge Raad inzake fiscale verhogingen. Dat heeft onder meer

tot gevolg dat de Centrale Raad meeweegt: 'de hoogte van de opgelegde verhoging

45     CRvB 19 februari 1996, RAwb 1996,70 m.a. Widdershoven.

46     Vgl. CRvB 24 december 1997, RAwb 1998,96 m.a. A.M.L. Jansen.
47 A.W.M. Bijloos, Administratieve boeten en artikel 6 EVRM in Nederland, Zwolle 1989, p. 28.

Idem in het fiscaal procesrecht, zie M.W.C. Feteris, Fiscale administratieve sancties en het recht
op een behoortijkproces (diss. UvA), Deventer: Kluwer 1993.

48        In casu betrof het een verhoging, opgelegd op grond van artikel 12, tweede lid, Coardinatiewet
Sociale Verzekering.
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voor zoverniet kwijtgescholden'.49 Gezien de ratio van het redelijke-termijnvereiste
is het meewegen van betrokkenes belangen (in concreto bijvoorbeeld de opgelegde
verhoging) niet verwonderlijk. Die ratio is immers een einde te maken aan onzeker-
heid, aan de druk op de schouders van de betrokkene. Hoe hoger de opgelegde
c.q. op te leggen boete, hoe meerer op het spel staat en hoe groterdie onzekerheid
en druk. Ik zie geen reden de hierachter liggende gedachte te beperken tot het
opleggen van boetes. Zij lijkt mij toepasselijk voorhet gehelebestuursprocesrecht.
De gedachte die daaraan ten grondslag ligt, is dat naarmate voor de betrokkene
met het onderwerp van geschil een groter belang gemoeid is (ofwel: meer op het
spel staat), de daarmee gepaard gaande grotere druk en onzekerheid tot een snellere

beslissing noopt, wil deze nog binnen de grenzen van de redelijkheid blijven.
Onzekerheid omtrent de vraag welke financiele middelen voor levensonderhoud
ter beschikking (komen te) staan en de bedragen daarbij kunnen een rol spelen. 50

Voorstelbaar is dat in bijvoorbeeld terugvorderingszaken waar een aanmerkelijk
bedrag op het spel staat, 66rder termijnoverschrijding aanwezig wordt geacht dan
bijvoorbeeld indien het gaat om een geringe korting op de uitkering of om een
kleine verhoging van het dagloon.51 In de jurisprudentie vinden we dit niet terug.
Indien zo'n groterbedrag een gecompliceerderprocedure impliceert, kan namelijk
juist daardoor ook eerst in een litter stadium termijnoverschrijding aanwezig zijn.
Het gegeven dat het om een groot bedrag gaat of anderszins grote belangen op
het spel staan, kan nopen tot een nauwkeuriger toetsing die meer tijd vergt.

Er zijn ook in de jurisprudentie sterke aanwijzingen dat de belangen die op
het spel staan en de concrete situatie van de betrokkene, van invloed zijn op het
oordeel of de redelijke termijn is verstreken. Zokan de vraag ofde belanghebbende
al dan niet gedetineerde is wiens belangen extra bescherming behoeven,52 worden

meegewogen. Ook nijpende financi8le omstandigheden kunnen een rol spelen.
53

In een geschil waarin de redelijke termijn niet in die bewoordingen voorkwam
maar waarin het wel ging om de te lange duur van de behandeling van een beschik-
kingsaanvraag, merkte de voorzitter op dat de betrokkene daardoor in een moeilijke
positie was gebracht (waarop hij deze in het gelijk stelde). 54

49         CRvB 19 februari 1996, NJB-katern 31 mei 1996, CRvB nr. 26
50      In het bijzonder voor het sociale-zekerheidsrecht wijst Riphagen op de invloed daarvan voor de

red€lijketermijn, 1.Riphagen, Rechtspraakinde sociale zekerheid: toegang tot Europa oftoe\,lucht
in de provincie (oratie UvA), Deventer: Kluwer 1989, p. 19.

51         In deze zin ]. Riphagen,  Rechtspraak  in de  sociale  zekerheid:  toegang  tot  Europa of toevlucht
in de provincie (oratie UvA), Deventer: Kluwer 1989, p. 19.

52 Aldus verwoordt de Afdeling rechtspraak het. Dat komt er ongeveer op neer, neem ik aan, dat het
gegeven dat iemand gedetineerd is tot extra snelheid noopt. ARRS 22 augustus 1991, tB/S 1991,

nr  110 m a. R J.G.M. Widdershoven en CBb 30 juni  1993, UCB  1993, nr. 47 m.nt. RS.
53 Een uitspraak die in die richting wijst maar niet expliciet over de redelijke termijn van artikel 6

EVRM gaat: Voorzitter Afdeling rechtspraak 16 oktober 1984, tB/S X, nr. 30 m.a. B.W.N. de Waard.
54      Voorzitter CBb 29 oktober 1993, UCB 1993, nr. 88.
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Denkbaar is voorts dat de beroepsuitoefening afhangt van de uitkomst van
de procedure.55 In concreto valt aan een procedure rondom het behouden van een
rijbewijs te denken. Ook een dergelijk belang kan de noodzaak van een voortva-
rende afdoening vergroten.56 Een heel evidente illustratie biedt een uitspraak van
de Roermondse rechtbank betreffende te verstrekken uitkeringen aan oud-

mijnwerkers lijdend aan de ziekte silicose. De rechtbank acht het niet tijdig
beslissen op bezwaar laakbaar, gezien het feit dat

'juist in het geval van de oud-mijnwerkers het vereiste dat het bestuursorgaan tijdig
op bezwaarschriften beslist, zeer klemmend is. De gezondheidstoestand van de
betrokken oud-mijnwerkers verdraagt zich immers slecht met vertraging in de
besluitvorming aan de zijde van verweerder. ,57

Deze overweging en de constatering dat in casu 'de belangen van betrokkenen
zwaar wegen bij de vaststelling van wat als redelijke termijn moet worden

beschouwd', baseert de rechtbank met verwijzing naar het arrest Vallde van het
EHRM. Ongeneeslijke ziekte kan nopen tot extra spoed. Belanghebbendes

gezondheidstoestand, levensverwachting en dergelijke klinken op het eerste gezicht
als heel aannemelijke belangen. Toch kunnen zich hier complicaties voordoen.

Impliceert dit meewegen dat de fysieke (en psychische) gesteldheid gerelateerd
moet zijn aan het onderwerp van het geschi1758 Of dient altijd met aspecten als

ziekte en levensverwachting of zelfs met elke gezondheidstoestand rekening te
worden gehouden? De Roermondse uitspraak geeft daargeen uitsluitsel over. Dat
doet de jurisprudentie van het EHRM overigens ook niet volledig. Wel blijkt dat
bijna altijd een relatie met de onderwerpelijkeprocedure bestaat. Zo neemt (evenals
de Commissie) het Hof nogal eens in beschouwing dat 'what was at stake in the
contestedproceedingsicurs.. AMLJ) was of crucial importance for the applicant'
hetgeen echter van de toevoeging 'in view of the incurable disease (...) and his
reduced life expectancy' wordt voorzien, welke toevoeging weer twijfel zaait.59

Hoewel vaak zo'n verband aanwezig is, heeft het Hofzulks nooitexpliciet vereist.

55   B.W.N. de Waard. Beginselen van behoortijke rechtspleging: met name in het administratief

procesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Wililink 1987, p. 229 en 230. Het voorbeeld ontleent
De Waard aan G.J W. van Oven, 'Recht op tijdig recht', in P. Tuit (red.): Gratia Cormercii (Van
Oven-bundel), Zwolle: Tjeenk Willink 1981, p 195-208, m.n. p. 201.

56         De betrokken ondernemer kon gedurende de procedure gewoon blijven vervoeren voor derden en

de lengte van de procedure schaadde hem derhalve niet in zijn belangen. Het CBb lijkt het meewegen
van die factor te bekrachtigen, mede door te oordelen dat de redelijke-termijnwaarborg niet is
geschonden, CBb 18 januari 1991, no. 89/2052/92/112.

57     Rb Roermond 9 februari 1996, JB 1996/102.
58     Dat was zowel in de zaak Vall& als in de uitspraak van de rechtbank het geval.
59        EHRM 26 april 1994,Vallte tegen Frankrijk, Series A, vol. 289-A, par. 47; NJCM-bulletin 1994,

p.  1086 e.v.  In het arrest EHRM  30 oktober 1998, Styranowski tegen Polen, RJ&D 1998-VIII, p
3367-3386 geeft het EHRM te kennen dat de hoge leeftijd van de klager kan meespelen bij het
oordeel of de redelijke termun is overschreden. Zie hoofdstuk 6.
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9.4 Binnen de invloedssfeer van de overheid gelegen factoren

9.4.1 Opstelling betrokken autoriteiten

De Europese rechtspraak vraagt niet slechts van rechterlijke instanties zonder
onredelijke traagheid te handelen, het openbaar bestuur heeft eveneens een
dergelijke verantwoordelijkheid.60

Een kenmerkend aspect van een bestuursrechtelijk geschil is dat bij de
geschilbeslechting zowel een bestuursorgaan alseen rechterlijke instantie betrokken
is. Op beide rust de plicht om daarbij binnen een redelijke termijn te handelen.
Dat de bestuursrechter een tijdspad heeft te doorlopen dat relatief spoedig in een
uitspraak uitmondt, staat buiten kijf. Ook wanneer de overheid in het kleed van
bestuursorgaan gehuld gaat, heeft zij zich te verstaan met de redelijke-termijnver-
plichting. Voor het betrokken bestuursorgaan kan die verplichting zich in
verschillende fasen aandienen.61 Op de eerste plaats wanneer het bestuur optreedt
als geschilbeslechter in bezwaar of administratief beroep en vervolgens wanneer
het bestuur zich in een heel andere positie bevindt, namelijk die van partij in de
procedure voor de bestuursrechter. Ongeacht welke positie het bestuur inneemt,
telkens rust op hem de verplichting binnen een redelijke termijn de nodige

handelingen te verrichten. De opstellingen hetgedrag van debetrokken autoriteiten
kunnen derhalve betrekking hebben op of het bestuur, of de rechter of beide.

Een actieve opstelling van het bestuursorgaan, voorafgaand aan het nemen
van een besluit, zal minder snel tot een onredelijkheidsbeoordeling leiden.62 Zeker
in het bestuursprocesrecht met zijn 'actieve rechter' is verdedigbaardat hetzelfde,
mutatis mutandis, opgaat voor de rechter.

In het verleden talmde een bedrijfsvereniging dikwijls met het afgeven van
een voor beroep vatbare beslissing. Trad de vertraging in die bestuurlijke fase op,
dan vertoonde de Centrale Raad een sterke voorkeur zijn overwegingen op te

60       O.a. EHRM 23 juni 1993, Ruiz Mateos tegen Spanje, Series A Vol. 262, (Nl 1995,397 m.nt. EJD),
par. 36 en dedaargenoemde rechtspmak, EHRM, EHRM 19 maart 1997, Hornsby tegen Griekenland,
RJ&D 1997-Il, p. 495-528, JB 1997/98 m.nt. AWH, SEW 1997, p. 339-342 m.nt. R.A. Lawson;
EHRM 15 februari 2000, Kurt Nielsen tegen Denemarken; B.M.J. van der Meulen in diens noot
bij CRvB 13 november 1997, TAR 1998/8, ookgepubliceerd in AB 1998, 58 m.nt. HH; H.J. Simon,
'Straatsburg als tijdbom onder het Nederlandse bestuursrecht? Referaat bij het Preadvies van G.
Overkleeft-Verburg', in: D.J. Elzinga & H.M. de Jong (red.), Bestuursrecht als agenda voor het
smatsrecht(Publicaties vande Staatsrechtkring 3), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 155-
192, m.n. p. 184 en zijn, 'Bestuursrecht en mensenrechten Top-down of bottom-up?', NJB 1999,
p.  1187- 1193, m.n. p.  1188 (met jurisprudentieverwijzingen) en  1190.

61 Wat reeds bleek bij het onderzoek naar het bepalen van de relevante periode, in het bijzonder de
dies a quo.

62        Ziebijvoorbeeld Afdelingrechtspraak 5 december 1985, AB 1986, 502 m.nt. RF. Incasu werd door
het bestuursorgaan (de staatssecretaris van Justitie) al zeer spoedig het benodigde advies gevraagd
aan het hoofd van de plaatselijke politie. Dat woog mee bij het oordeel dat aan het vereiste van
beslissen binnen een redelijke termijn was voldaan.
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hangen aan schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in plaats van expliciet aan
schending van het redelijke-termijnvereiste. De constatering dat het bestuur van

een bedrijfsvereniging te traag is geweest met afgifte van een voor beroep vatbare
beslissing, keerde regelmatig terug in de jurisprudentie van de Centrale Raad.61

Het niet of eerst zeer laat beantwoorden van diverse brieven is verwijtbaar
onzorgvuldig. Een burger wordt medegedeeld zich tot een ander orgaan te wenden,
terwijl dat andere orgaan hem twee maanden later te kennen geeft dat de zaak als

afgedaan wordt beschouwd en dat hij zich tot weer een andere instantie dient te
wenden voor de toekenning van het gevraagde. Het verleidde de Centrale Raad
ereens toe de opmerking van de (ambtenaren)rechter in eerste aanleg dat de klager
'enkele jaren van het kastje naar de muur is gestuurd', te herhalen.64 In geschillen
waarin niet de redelijke termijn met zoveel woorden centraal staat maar die wel
het talmen van bestuursorganen betreffen, mondt dat talmen er nogal eens in uit
dat de rechter dat orgaan opdraagt binnen een aantal weken te beslissen.65 Als

volgende stap kan dergelijk gedrag van een bestuursorgaan, indien het tot langge-
rekte bestuurlijke voorprocedures leidt, aanleiding zijn schending van het redelijke-
termijnbeginsel aan te nemen.

Het beleggen van een zitting en het vervolgens concipieren en versturen van
een uitspraak wordt als activiteit die voor de rechterlijke instantie spreekt,
aangemerkt.66 De daarmee gemoeide tijd zal normaal gesproken niet bijdrage aan

onredelijke vertraging. Laten uitspraken van de rechter nog regelmatig onvoldoende

doordrongenheid blijken van de snelheidsverantwoordelijkheid, uit recente andere

berichten klinkt een ander, stellig geluid. De Raad van State erkent dat zijn Afdeling
bestuursrechtspraak verantwoordelijk is voor de snelheid van de procedure. 'Het
bepalen van de balans tussen beide [snelheid en kwaliteit: AMIJ] hoort tot het
domein van de rechter.'67 Nog veelzeggender is dat ook rechtbanken, sectoren

bestuursrecht, hun beleid hebben afgestemd op, naast uniformiteit in proceshande-
lingen, snelheid! Zij hebben daartoe een reglement opgesteld, vergelijkbaar met
uniforme rolregeling van de civiele sectoren. De regeling is op  1  oktober  1999
in werking getreden.68 Het streven van de rechtbanken - net als dat van de Centrale
Raad van Beroep en de Raad van State overigens - is om een zaak binnen een jaar
af te doen. Dat zou het resultaat moeten zijn van een optelsom van de diverse

63 Zie bijvoorbeeld CRvB 7 juli 1993, Premie 1992/168.
64     CRvB 30 december 1993, TAR 1994,52.
65 Ziebijvoorbeeld VoorzitterCBb 7juli 1993, AB 1993, 597 m.nt. JHvdV; President CBb 19 januari

1995, JB  1995/60;  President Rechtbank Roermond  2 maart 1994, RAwb 1994,12 m.a. BdeW.

66        Zie CBb 30 juni  1993,  UCB  1993, nr. 47. In dit geschil was het de Raad van Tucht (van de Wet
op de administratie-accountantsconsulenten) die door de appellantvoorhet CBbvan stilzitten werd
beticht. Dat verwijt bleek echter tevergeefs, onder andere omdat genoemde raad een zitting had
belegd en een uitspraak had opgesteld en verstuurd.

67      Jaarverslag Raad van State 1998, p. 19-20.
68          Staatscourant 8 september  1999,172
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termijnen die in de Procesregeling bestuursrecht voor proceshandelingen staan.
Termijnen die de rechtbank bij eigen handelen in acht heeft te nemen, termijnen
waaraan partijen de hand hebben te houden en uitsteltermijnen. Enkele voorbeelden
uit de procesregeling: een beroepschrift dat nog iets mist moet binnen vier weken
worden hersteld (artikel 2), gedingstukken en verweerschrift moeten er binnen
vier weken zijn, bij gebreke waarvan de rechter het bestuur binnen twee weken
op het matje roept ('de dreiging van comparitie': artikel 3), de rechtbank bewaakt
ook in meer algemene termen de voortgang (artikel 4), voor repliek en dupliek
ruimt de rechtbank vier weken in (artikel 5), voor het verschaffen van inlichtingen
staat vier weken (artikel 6) en ook het uitbrengen van deskundigenrapporten moet
snel gebeuren, onder het wakend oog (controleverplichting) van de rechter dat
het ook vlot genoeg gebeurt: maximaal drie maanden (artikel 7), uitstel wordt niet
verleend tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden: uitstel van slechts vier
weken en een zeer terughoudend verdagingsbeleid (artikel 8 en 9) in welk kader
de rechtbank telkens binnen een week beslist. 69 70

De jurisprudentie mag af en toe nog in een andere richting gaan als appellant
de snelheid van de procedure in de sleutel van artikel 6 EVRM plaatst, maar de
tekenen bedriegen niet: het binnen de perken houden van de duur van het proces
en het waarborgen dat voldoende voortvarendheid in acht wordt genomen wordt
door de rechterlijke macht als zijn plicht ervaren. 71

Geconcludeerd kan worden dat op de betrokken autoriteiten de verantwoor-
delijkheid rust een geschil binnen redelijke termijn af te werken. Zowel de
bestuursorganen als de bestuursrechter dienen vertraging te voorkomen. Sommige
auteurs lijken het accent te leggen op de positie van de rechter en de vertragingen
die in de fase bij de rechter optreden. 'De rechter [is] bij de uitoefening van
processuele discretionaire bevoegdheden beperkt in zijn keuzevrijheid, in die zin
dat de gebruikmaking van die bevoegdheden niet mag leiden tot onnodige
vertraging van het proces en 'aan de rechter komt een belangrijke taak,72

['verplichting', zou ik liever zeggen: AMIJ] toe bij de handhaving van de redelijke
termijn: bij het hanteren van discretionaire processuele bevoegdheden en bij het
verlenen van toestemming aan procespartijen voor (uitstel van) bepaalde
handelingen dient de rechter mede het belang van de redelijke termijn te laten

69          De procesregeling ademt de s feer welke de Assense rechtbank bijvoorbeeld al in  1994 in scherpe
bewoordingen onderkende: 'Wezenlijk onderdeel van het verloop van de procedure is het bewaken
van termijnen waarbinnen partijen hun bijdrage aan het proces behoren te leveren.' Rb Assen, 19
juli 1994, Awb-katern oktober 1994, nr. 146.

70 Overdeze Procesregelingo.m. R.J.G.M. Widdershoven, 'Een eerste stap...', Trema 1999, p. 360-363.
71 R.J.G.M. Widdershoven, 'Eeneerstestap...', Trema 1999, p. 360-363; indezerichtingal: N. Verheij,

'Een klantvriendelijke rechter', in: J.B.J.M. ten Berge e.a. (red.), Nieuw bestuursprocesrecht.
Deventer: Kluwer 1992, p. 149.

72 A.F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in hetburgerlijk proces en hetbestuursproces', NJCM-
Bulletin 1991, p. 627-647, i.h.b. p. 639.
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meewegen',73 aldus verwoord door Brenninkmeijer. Ik zou nogmaals willen
benadrukken dat ook het bestuur het recht op geschilbeslechting zonder onredelijke
vertraging heeft te respecteren. Dat respecteren betekent concreet: zelf tijdig
beslissen, de voortgang van het proces bewaken, onafhankelijk van al dan niet
aandringen en rappelleren van de kant van appellant. Nog niet alle bestuursrechtelij-
ke uitspraken geven volledig blijk van deze primaire verantwoordelijkheid voor
de snelheid van geschilbehandeling, in tegenstelling tot de procesregeling
bestuursrecht. Met name waar het procedures betreft waarbij 'civil rights and
obligations' worden vastgesteld ziet de bestuursrechter in stilzitten van de burger
tijdens de procedure reden zichzelf te ontslaan van de plicht met de vereiste spoed

tot een uitspraak te geraken. Naar de eisen zoals tot ontwikkeling gekomen in de
jurisprudentie van het EHRM geldt echter ook bij procedures waarin burgerlijke
rechten en plichten worden bepaald dat de snelheidsgarantie een taak van de rechter

(en het bestuur) is.

9.4.2 Samenhang met andere procedures

Procedures staan niet altijd op zichzelf. Er kan een samenhang bestaan met een

andere procedure. Zo'n andere procedure kan ook buiten het bestuursrecht,

bijvoorbeeld in het strafrecht, liggen. Het is denkbaar dat met de beslissing in het
bestuursrechtelijk geschil wordt gewacht totdat er een beslissing ligt in de andere

procedure. Dat wachten is er dan de oorzaak van dat de oorspronkelijke procedure
meer tijd in beslag neemt.

Een voorbeeld van samenhang tussen een bestuursrechtelijke en een

strafrechtelijke rechtsgang biedt de procedure waarin het gaat om de intrekking
van een vestigingsvergunning of een ongewenstverklaring. Daarbij kan een
strafrechtelijke procedure, mogelijk uitmondend in een veroordeling, van
beslissende betekenis zijn. In een geschil voor de Afdeling rechtspraak had de
staatssecretaris na een - voor zijn beslissing relevant - arrest van de strafkamer
van het Arnhemse hof meer dan een jaar nodig om tot zijn beslissing te komen.

Betoogd werd dat de staatssecretaris in strijd met artikel 6 EVRM had gehandeld
doornietbinnen redelijke tijd nadat arrest toteen beslissing te komen.74 Datbetoog
mocht appellant niet baten. De Afdeling sanctioneerde de beslissing doch met een
verwijzing naar het al na een maand door de staatssecretaris gevraagde advies aan

het hoofd van de plaatselijke politie.75 Er was dus activiteit geweest en er was een

duidelijke verknochtheid. In een vergelijkbare procedure bevond de Afdeling recht-

73 A.F.M. Brenninkmeijer, 'Deredelijketermijn in hetburgerlijkprocesenhetbestuursproces', NJCM-
Bulletin 1991, p. 627-647, i.h.b. p. 647, zie tevens p. 634 en 642.

74         De beslissing betrof een ongewenstverklaring en de intrekking van de vergunning tot vestiging.
75      ARRS 5 december 1985, AB 1986, 502 m.nt. RF.
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spraak het ruim een jaar wachten met het nemen van de beslissing zonder dat de
Afdeling aan het vragen van zulk een advies aandacht besteedde, akkoord.76

Ook in ambtenarenrechtelijke en sociale-verzekeringsrechtelijke procedures
is de aanwezigheid van een samenhang goed denkbaar. De samenhang kan bestaan
in een zekere afhankelijkheid van de uitkomst in die procedures; daarop wachten
kan geoorloofd zijn. Zo kan bijvoorbeeld in een procedure omtrent overplaatsing
of ontslag van een ambtenaar het vonnis van een strafrechtelijke procedure tegen
de betreffende ambtenaar van belang zijn. In een dergelijk geval is een verknochteid
tussen de verschillende procedures aanwezig, welke zich manifesteert als een
noodzakelijkerwijs vertragende factor.

Kortom, vanwege verknochtheid met een of zelfs meer andere procedures
kan afwachten op de uitkomst daarvan geoorloofd zijn.77 Een lange(re) afhande-
lingsduurzal minder snel strijdig met artikel 6 EVRM zijn indien een bestuursor-
gaan een beslissing aanhoudt totdat is beslist in aanverwante zaken die elders
aanhangig zijn. Dat lijkt me, mutatis mutandis, eveneens op te gaan ingeval het
geschil bij de rechter ligt. 78

Het aanhouden is wel gebonden aan restricties. Als eerste voorwaarde kan
wel worden opgevoerd dat de uitkomst daarvan ook werkelijk relevant is. De
Centrale Raad erkent dat het onwenselijk kan zijn dat een bestuursorgaan met de
voortzetting van de disciplinaire procedure wacht op de uitkomst van strafrechtelijk
onderzoek. Hij voegt daar echter aan toe dat noch die samenloop noch het feit dat
de gegevens uit het strafrechtelijk onderzoek van betekenis zijn voor de bestuurlijke
procedure het bevoegde bestuursorgaan ontslaan om in het disciplinaire, bestuurlijke
traject voldoende voortgang te betrachten.79 Interessant is voorts de uitspraak waarin
de Centrale Raad van Beroep uitstel wegens verwantschap met andere aanhangige
procedures van weinig belang acht wanneer de autoriteit dienaangaande geen
overleg heeft gevoerd met de betrokkene maar, integendeel, heeft toegezegd dat
op korte termijn een beslissing tegemoet zou mogen worden gezien.w Daarmee
is wellicht een interessante regel gegeven: afwachten (op de afloop van een andere
procedures) mag, mits metdebetrokkeneoverleg isgevoerd. Vanwege dedaarmee
gediende rechtszekerheid valt er veel voor te zeggen hier de meer algemene regel
uit af te leiden dat de betrokkene in ieder geval op de hoogte moet worden gesteld
van uitstel vanwege aanverwante procedures. Het belang van overleg in voorkomen-

76     ARRS 18 april 1991, tB/S 1991, nr. 56 m.a. W.L.J. Voogt
77 Zie bijvoorbeeld CRvB 18 mei 1990, RSV 1991, 194 m.nt. G.J J. Heerma van Voss. In het kader

van de redelijke termijn van art. 4:13 Awb kan ook het afwachten op de uitkomst van een arbitrale
uitspraak gerechtvaardigd  zijn.  Zie  President Rechtbank  Roermond  2 maart 1994, RAwb 1994,
12 m.a. BdeW.

78        Vgl. HR 24 januari 1990, BNB 1990/287 m.nt. Hofstra.
79     CRvB 25 mei 2000, 98/4894 AW en 98/4895 AW.
80     CRvB 4 mei 1995, 1B 1995/162 m.nt. AWH, RAwb 1995,90 m.a. A.J. Bok.
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de situaties zien we vaker terug in de uitspraken van de CRvB. Het wachten van

het Lisv op de afloop van een gelieerde procedure die liep bij de Hoge Raad maakte

weinig indruk op de CRvB, temeer daar het Lisv geen overleg metdeburgerheeft
gevoerd.81 Wel vaker laat de CRvB doorschemeren waarde te hechten aan

correspondentie, ook zonder dat er vertraging intreedt door een andere lopende
procedure. Zo wil hij soms aanstippen dat correspondentie is gevoerd tussen rechter

en partijen. Dat kan worden uitgelegd als aanwijzing dat de rechter niet heeft
stilgezeten en de dialoog met partijen gaande heeft gehouden.82 Vooreen regeling
althans een vast gebruik ter zake kan het bepaaide in artikel 7: 10, derde en vierde

83lid, Awb wellicht als richtsnoer dienen.

Prejudiciele vragen
Onzeker is nog hoe de rechter aankijkt tegen vertraging die met het stellen van
een prejudiciele vraag bij het Hof van Justitie is opgelopen. Het EHRM heeft beslist
dat die tijdsspanne buiten beoordeling moet worden gelaten.84 Met enige

voorzichtigheid, vermoed ik dat althans de CRvB zich bij de Straatsburgse lijn
aansluit. In ieder geval leidt in CRvB 24 december 1997 een beroep op schending
van artikel 6 EVRM niet tot succes.85 Appellanten betoogden dat het afwachten
van het antwoord vanuit Luxemburg niet relevant was bij beoordeling van de
procedurelengte. De Centrale Raad gaat niet in op de grief maar oordeelt niet dat
artikel 6 EVRM is geschonden. Zoals ik in mijn aantekening bij deze uitspraak
opmerk zou wachten in Straatsburgse ogen hier niet tot onredelijke vertraging
leiden.

9.4.3 Kennisgeving  en overleg ?

Het door de Centrale Raad gepropageerde overleg bij afwachten, brengt mij tot
een korte maar naar mijn mening belangrijke behandeling van enkele behoorlijk-

81      CRvB 3 april 1997, AB 1997,240 m.nt. HBr; RAwb 1997, 146 m.a. A.M.L. Jansen.
82     CRvB 9 december 1998, RAwb 1999,94 m.a. A.M.L. Jansen.
83 Het derde lid van art.  7: 10 schrijft voor dat van verdaging mededeling wordt gedaan. Het vierde

lid bepaalt dat verder uitstel instemming van belanghebbenden vereist. Art 7:24, zesde en zevende

lid, behelst een vergelijkbare regeling voor administratief beroep.
84      EHRM 26 februari 1998, Pafitis e.a. tegen Griekenland, RJ&D 1998-1, p. 436-467, (SEW 1998,

p. 220-223 m.nt. R.A. Lawson), par. 95  Zieook J.B.J.M. ten Bergee.a., Vereistenvanbehoorlijk-
heid.  Een analyse van tien jaar Nationate ombudsman, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p.
367-369enM.P. Gerrits-lanssens. Behoorlijke klachtbehandeling: contourenvan een gehannoni-
seerd klachtprocesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink  1994, p. 222-223.

85      AB 1998, 110 m.nt. FP, RAwb 1998,96 m.a. A.M.L Jansen. Mijn voorzichtigheid is ingegeven
door het feit dat de CRvB niet verder ingaat op de beroepsgrond van appellanten; hij verwijst ze
naar de burgerlijke rechter nu de grond de periode bij de rechtbank op de korrel neemt. Vaste

rechtspraakvan de CRvB isinmiddels datvooreenoordeeloverbestuursrechterlijke overschrijdingen
de civiele rechtsgang dient te worden bewandeld, althans in procedures inzake 'civil rights and

obligations  ' Zie nader hoofdstuk  12.
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heidsoordelen van de Nationale ombudsman. Hierin is een lijn te vinden die het
bestuur aanbeveelt overleg te voeren met de burger als een beslissing langer dan
voorgeschreven uitblijft: een overlegverplichting zonderdatparallelle procedures
relevant zijn.86 Zo verwijt de ombudsman zeer geregeld het bestuur dat het de
betrokkene niet heeft ingelicht over te verwachten vertraging. Naast deze plicht
tot kennisgeving, gaat de ombudsman soms nog een stap verder en verlangt hij
van het bestuursorgaan dat de reden van de vertraging wordt opgegeven plus de
termijn binnen welke de burger de beslissing tegemoet kan zien.87 Als ik het kort
samenvat, kom ik tot de volgende punten: als vertraging optreedt moethetbestuur
dat in ieder geval aan de burger mededelen (kennisgeving), bij voorkeur met
mededeling van de termijn waarbinnen w61 beslist gaat worden. Liefst geeft het
bestuursorgaan ook aan waarom (redengeving) de vertraging heeft plaatsgevonden.

9.4.4 Het aantal instanties

Een bestuursrechtelijke procedure kan 66n enkele beslissende instantie betreffen
(bijvoorbeeld wanneer na een beslissing op bezwaar geen beroep wordt ingesteld
en deze beslissing dus het einde van het geschil inluidt). Vaak echter zal een
procedure meer dan 66n instantie beslaan. Een 'standaard'-procedure bestaat uit:
bezwaar, beroep en eventueel hoger beroep. Eerder hebben we geconstateerd dat
de verschillende fasen, inclusiefde bezwaarfase onder hetbereik van de redelijke-
termijnverplichting vallen. Ook hebben we gezien dat het vereiste zich uitstrekt
over zowel de gehele procedure als de afzonderlijke fasen. 88 Het aantal instanties
dat zich heeft gebogen over een en dezelfde zaak, kan de nog als redelijk te
kwalificeren periode oprekken.

89

86 Het verstrekken van informatie in zijn algemeenheid (actieve informatieplicht) door het bestuur
aan de burger is sowieso al Edn van de gedragsverplichtingen waar de ombudsman op hamert.

87      O.a. Nationale ombudsman 1 oktober 1997, JB 1997/260, AB 1997, 465 m.nt. PJS; Nationale
ombudsman  18 mei 2000, JB 2000/195. Vgl. ook bijv. Nationale ombudsman 26 juli  1991, AB
1992, 23 m.nt PJS; Nationale ombudsman 21 juni 1999, JB 1999/214 m.nt. RJNS, Nationale
ombudsman 5 februari   1997, JB 1997/78  en de samenvattingen  van de jaarverslagen   in
Bestuurswetenschappen, bijv. M. Oosting,  'De overheid in  1998, beoordeeld door de Nationale
ombudsman', Besmurswetenschappen 1999, p 134-158, m n. p.  143  Ook in de anderejaarverslagen
is  het een terugkerend onderwerp, zie bijvoorbeeld Jaarverslag  1999.  m.n.  p.  17-23.

88 Zie hoofdstuk 2 en 5. Idem A.F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in het burgerlijk proces
en het bestuursproces', NJCM-Bulletin 1991, p. 627-647, i.h.b. p. 645 en M.W.C. Fetens, Fiscale
administmtieve sancties enhet rechtop een behoorlokproces (diss. UvA), Deventer: Kluwer 1993.
p. 545.

89     Vgl ook de complexe besluitvorming, waarbij verschillende besluiten worden genomen, door
verschillende instanties. Dat zijn dan wei - hoewel in zekere samenhang voor een tomal project -
verschillende procedures.
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9.4.5 Inactiviteit

Teneinde zo spoedig mogelijk een beslissing te bereiken, is het zaak dat daartoe
activiteiten plaatsvinden. Soms blijkt dat met een dossier gedurende langere tijd
hoegenaamd niets gebeurt. Zulke perioden van totale inactiviteit worden

onderworpen aan een extra kritische toets.90

Zoals ik eerder heb aangegeven in de hoofdstukken 6,7 en 8 behoort een
oordeel omtrent schending van de redelijke-termijnwaarborg niet geheel te worden

opgehangen aan de vraag of een zaak heeft stilgelegen. Het is in de rechtspraak
van het EHRM zonder meer een relevant aspect, maar niet allesbeslissend. Met
name is van belang te beseffen dat in de Straatsburgse opvatting ook als er w61
iets met een zaak gebeurt, schending mogelijk is. Ware dat anders, dan zouden

handelwijzen waarbij een zaak voor een of ander onderzoek uitstaat voldoende
zijn om eventuele termijnoverschrijding te blokkeren. Bovendien dient ook het

onderzoek op zich evenals elke andere activiteit met de benodigde voortvarendheid

te geschieden.
Aandachttrekt in dit verband een uitspraak van het College van Beroep voor

het bedrijfsleven waarin ondanks een periode van 22 maanden tussen het sluiten
van de stukkenwisseling en het verzenden van de uitspraak het College geen
schending aanwezig achtte, mede omdat in deze periode het dossier 'niet [curs.:
AMIJ] onaangeroerd' bleef en niet was gebleken van een 'volledig stilzitten':1
De overwegingen waarin het College de indruk wekt een doorslaggevende rol te
bedelen aan een periode van al dan niet inactiviteit sluiten in grote lijnen aan bij
de jurisprudentiele lijn zoals die in Straatsburg is uitgezet.

Van een absoluut stilzitten kan een negatieve invloed uitgaan op de redelijke
termijn. Heel scherp aangeven wanneer een zaak stilligt, is moeilijk. Zo zal

bijvoorbeeld tijdens rechterlijk ofdeskundigen- ofanderszins bevolen onderzoek
niet elk moment van de dag daaraan worden besteed; in de laatste situatie kan de
rechter zich, binnen grenzen, van de zaak afzijdig houden. Dat is allemaal niet
zo kwalijk,'2 de zaak staat immers als het ware uit, met het oog op afdoening.

Dubieus wordt het als er langere tijd werkelijk niets met de zaak gebeurt, zonder

dat daar een goede reden voor valt aan te voeren. Is in het geheel niets met een

zaak geschied, dan vergroot dat de kans op schending van het redelijke-termijnver-
eiste.

90 Zie onder andere CRvB 30 december 1993, TAR  1994, 52: uit de concrete toets van de Raad bleek
dat de aanvraag geruime tijd eenvoudigweg niet in behandeling was genomen; Rb's-Gravenhage
(ambtenarenrechter) 17 juli 1993, TAR 1993, nr. 210; CRvB 19 februari 1996, NJB-katern 31 mei
1996, CRvB nr. 26; Rb Roermond 9 februari 1996, JB 1996/102: met nauwelijks verholen irritatie
verwijst de rechtbank naar het stilzitten van het bestuursorgaan, in concreto het niet reageren op
brieven en het bezwaarschrift, zonder dat de zaak aan enigerlei onderzoek was onderworpen.

91 CBb 30juni 1993, UCB 1993, nr. 47 m.nt. R.S. ZieookCBb 27 september 1994, NJB-katern 1995,

p. 95-96, nr. 3.
92          Mits ook bij del)etreffende proceshandelingenenige voortvarendheid niet uit het oog wordt verloren.
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9.5 Fatale termijnen?

Zijn er indicaties dat er een vaste, eventueel zelfs fatale tijdsspanne is, na het
verstrijken waarvan onredelijkheid is geindiceerd? We zagen datde Nederlandse
strafrechter in beginsel een bepaalde termijn (grofweg: een periode van tweejaar,
onder omstandigheden ook korter) hanteert. Laat ook de bestuursrechter zich leiden
door een dergelijke vaste termijn?

Brenninkmeijer acht het zoeken naar een absolute maatstaf in dat kader een
zinloze exercitie. Hij ziet een verschil tussen het bestuursprocesrecht en het
strafprocesrecht: in het bestuursprocesrecht zou anders dan in het strafprocesrecht
geen bescherming tegen vertraging als zodanig gelden.93 De bestudering van
rechtspraak levert geen duidelijke indicaties op. Wel is een aantal uitspraken van
met name de Afdeling rechtspraak van de Raad van State te vinden waaruit met
de nodige voorzichtigheid daarover iets kan worden afgeleid. Zo gaf de Afdeling
aan dathetnog maar de vraag is ofeen tijdsspanne van vierjaar en drie maanden94

de redelijke termijn in het gedrang doet komen.95 Of een periode van tweeenhalf
jaar inactiviteit door de beugel kan, beoordeelt de Afdeling niet op zichzelf doch
gekoppeld aan het door de betrokkene geleden nadeel.96

Er zijn indicaties,7 welke erop duiden dat het College van Beroep voor het
bedrijfsleven als 'hoger-beroepsrechter' in tuchtrechtelijke geschillen een termijn
van twee jaar hanteert. Is in een tuchtrechtelijk geschil een termijn van meer dan
twee jaar verlopen voordat er een beslissing ligt of anderszins duidelijk iets met
de zaak gebeurd is, dan is in beginsel het redelijke-termijnvereiste geschonden.
In perioden van minderdan tweejaar, bijvoorbeeld een jaar, wordt doorgaans geen
aanleiding gevonden de redelijke termijn overschreden te achten.98 In perioden
van meer dan twee jaar vindt het College daarentegen w61 aanleiding om tot
overschrijding van de redelijke termijn te concluderen. Zo hecht het College er
waarde aan dat het 'meer dan twee jaar later' is en overweegt het dat:

93          A F.M. Brenninkmeijer,'Demdelijke termijn in het burgerlijk proces en hetbestuursproces', NJCM-
Bulletin 1991, p. 627-647, m.n. p. 644 en 645.

94          De vier jaar en drie maanden betrof de periode tussen het indienen  van het beroepschrift en  de
openbare mondelinge behandeling door de Afdeling rechtspraak.

95     ARRS 4 november 1993.tB/S 1993, nr. 99 m.a. A.M.L. Jansen.

96     ARRS 22 augustus 1991, tB/S 1991, nr. 110 m.a. R.J.G.M. Widdershoven.
97         Zo werd mij ooit door een medewerker van het CBb toevertrouwd :'twee jaar, dan valt het doek'
98 Zie bijvoorbeeld CBb 18 januari 1991, no. 89/2052/92/112. Zie ook CBb 27 september 1994, NJB-

katern 1995, p. 95-96, nr. 3: verzoekster(ten onrechte de datum van debetrokken c.a.0-overtredingen
als beginpunt nemend) voert een tijdsspanne van twee jaar als relevante periode voor schending
aan; het college stipt drie perioden van ongeveer een jaar aan en oordeelt dat van overschrijding
van de redelijke termijn geen sprake is.
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'(...) een periode van bijna 4 jaar is verstreken. Voor meer dan de helft van die
periode kan niet worden gewezen op omstandigheden die kunnen rechtvaardigen
dat de behandeling van de zaak zo lang heeft geduurd.

'99

Het is niet onwaarschijnlijk dat het College hierbij de strafrechter als voorbeeld
heeft genomen. Heel uitdrukkelijk geeft het College aan dat het een 'criminal
charge' betreft. De Nederlandse strafrechter houdt een termijn van twee jaar
inactiviteit aan na het verstrijken waarvan de redelijke termijn wordt geacht te

zijn overschreden:cm Inmiddels zijn overigens arresten gewezen die niet met de
twee-jaarstermijn stroken.m' En datjuist de strafrechter richtinggevend is kan ook
worden verklaard uit het feit dat deze verreweg de meeste jurisprudentie op het
terrein van de redelijke termijn op zijn naam heeft staan; ook de bijbehorende
rechtsgeleerde commentaren zijn talrijk.

9.5.1 Onwenselijk en onredelijk: een analogie?

De strafrechter maakte (met name in de jaren tachtig) onderscheid tussen

onwenselijk en onredelijk. Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
van   17  mei 1999 roept daarmee associaties  op.'02 Het betrof een verzoek  om
naturalisatie, dat werd afgewezen omdat de verzoeker in een grijs verleden een

misdrijf had gepleegd en daarvoor - wat meer recent en dus een stuk later dan het
tijdstip van het plegen van het misdrijf - was veroordeeld. Het tijdsverloop dat
ligt tussen daad en veroordeling is lang. De Afdeling onderscheidt tussen objectief
lang en bijzonder lang. Is het tijdsverloop naar objectieve maatstaven lang, dan
moet verweerder een nader onderzoek instellen. Dat 'objectief lang' herinnert aan
het strafrechtelijke onwenselijk lang en bijzonder lang lijkt op onredelijk lang.

Ik wil in dit kader voorts wijzen op een uitspraak van het College van Beroep
voor het bedrijfsleven van 30 juni 1993.'03 Het CBb overweegt dat de Raad van
Tucht  'meer tijd nodig heeft gehad dan gewoonlijk'. Wat onder 'gewoonlijke'
afhandelingsduurdient te worden verstaan blijftenigszins in het ongewisse. Langer
dan gewoonlijk betekent hierniet ook onredelijk, zoveel is duidelijk. Het College
onderzoekt eerst of de procedure langer dan gewoonlijk heeft geduurd voordat

een toetsing aan de geijkte trits factoren plaatsheeft. Met andere woorden, eerst

99     CBb 28 maart 1995, AB 1995, 513 m.nt. Viering.
100 Zie bijvoorbeeld HR 29 maart 1988, W 1988,813 m.nt. ThWvV; HR 12 januari 1988, NJ 1988,

814; HR 7 juni 1988, NJ 1989,166. Zienaderhethoofdstuk vandit deeldathetstrafrechtbehandelt.
101 Ziebijvoorbeeld HR 9 februari 1993, Nl 1993,603 m.nt. C, waarin heteen periode van 17 maanden

betrof.
102 AB 1999,369. Zieook ABRS 23 september 1999, AB 1999,469 endenootvan Schreuder-Viasblom

daaronder. Meer afdelingsuitspraken gaan in die richting, bijvoorbeeld ABRS 28 januari 2000,
Rawb 2000,82 m.a. A.M.L. Jansen: geen schending want geen bijzonder lang tijdsverloop

103 UCB 1993, nr. 47 m.nt. RS.
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wordt gekeken of het onwenselijk lang heeft geduurd, daarna ofhetook onredelijk
is. De gedachte voor een dergelijke gevolgtrekking wordt extra gevoed doordat
het College aangeeft dat 'een snellere rechtspleging (...) wenselijk zou zijn
geweest.' Dezelfde kritiek als ik heb weergegeven ten aanzien van de strafrecht-
spraak gaat hier op. Ik verwijs hiervoor naar § 8.6.3 Onwenselijkheid als
voorportaal van onredelijkheid?

Als in wezen slechts een extra onderscheid wordt aangebracht, is dat niet
meer dan een nodeloze complicatie: langer dan gewoonlijk, en eigenlijk te lang,
maar toch weer niet onredelijk? Als het betekent dat eerst wordt bezien of een
periode van aanmerkelijke lengte is, welke periode vervolgens op haar redelijkheid
wordt getoetst, heb ik minder bezwaren. Dat is namelijk een minder rigide
betekenis. Ook dan raak ikniet heel enthousiastomdatonderomstandigheden korte
fasen van geschilbehandeling (die dus prima facie niet bijzonder of onwenselijk
lijken) toch in strijd met artikel 6 EVRM kunnen komen. Ik denk dan met name
aan vereistebuitengewone voortvarendheid in verband met'what's at stake'. Voor
een dergelijke wijze van toetsen valt derhalve wel wat te zeggen, hoewel dat er
niet toe mag leiden dat elke op het eerste gezicht redelijke periode bij voorbaat
van serieuze toetsing aan de redelijke-termijneis wordt uitgesloten.

Met uitzondering misschien van het College van Beroep voor het bedrij fsleven
pleegt de bestuursrechter niet een bepaalde termijn aan te houden die 'verdacht'
is en in het licht van de redelijke termijn tot nader onderzoek noopt of na verloop
waarvan de redelijke termijn overschreden wordt geacht.

9.6 Rechtvaardigende omstandigheden?

9.6.1 Werklast autoriteiten

Kan de werklast van de betrokken autoriteiten als excuus gelden voor onredelijke
vertragingen?'04 Omvangrijke werkvoorraden en grote werkachterstanden lijken
favoriet te zijn om van onredelijke termijnen de onredelijkheid weg te poetsen.
Met name bestuursorganen trachten zich nog wel eens daarachterte verschuilen. 105

Maar ook een bestuursrechter als de Centrale Raad voert bij tijd en wijle zijn
eigen werklast  op als rechtvaardigende factor.'06 Het betreft daarbij  vaak  een

motivering om te ontsnappen aan een gevolg van overschrijding van de redelijke
termijn.

107

104    Is dat het geval, dan is de vertraging welbeschouwd niet onredelijk meer.
105 Uitspraken waaruit dat blijkt: CRvB 4 mei 1995, JB 1995/162; Rb Roermond 9 februari 1996,

JB 1996/102.
106    CRvB 14 september 1989, RSV 1990, 98.
107    CRvB 19 april 1989, RSV 1989,326.
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Brenninkmeijer en Van Kesteren benadrukken dat de jurisprudentie van de
Centrale Raad niet zodanig moet worden opgevat dat met een grote werkvoorraad
een toereikend en rechtens relevant excuus is gegeven voor schending van de
redelijke termijn:08 Uit hetgeen zij schrijven kan een onderscheid worden afgeleid
tussen werklast als verzachtende factor en werklast in relatie tot de te verbinden

gevolgen: vertraging ten gevolge van enorme werklastbude rechterkan niet leiden
totgevolgenvoorhet bestuursorgaan:09 Scheltema liet al in 1985 doorschemeren
dat bestuur en rechter zich niet te verschuilen hebben achter werklast en
reorganisaties:"In de jurisprudentieklinktaf en toe doordat drukke werkzaamhe-
den binnen het bestuur weliswaar een verklaring maar nog geen rechtvaardiging
vormen voor overschrijding van beslistermijnen.

111

Het uitgangspunt dat op de werklast in principe geen beroep kan worden
gedaan om vertragingen te rechtvaardigen, is in overeenstemming met de vaste

rechtspraak van het EHRM.

9.7 Slot

Als ik de belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk op een rij zet, levert dat het

volgende overzicht op.
• Complexiteit speelt een rol als criterium, net zoals het gebeurt in de

rechtspraak van het EHRM.
•          Het gedrag van de burger wordt in ogenschouw genomen. Er geldt voor hem

een vertragingsverbod. Ook wordt van hem verlangd rechtsmiddelen aan te
wenden als die het voortduren van het geschil een halt kunnen toeroepen
(m.n.: een rechterkunnen laten oordelen). Gebrekkigprocedeergedrag wordt
de burger in zoverre tegengeworpen. Ook dit is in overeenstemming met

Straatsburgse jurisprudentie.
•         Geldt voor de burger in het bestuursprocesrecht een versnellingsplicht? De

fiscale rechter vindt van niet, rechtbanken soms van wel en de Centrale Raad
maakt zelfs vaak duidelijke toespelingen in die richting. Wanneer zo'n
versnellingsplicht wordt aangenomen, ontstaat spanning met de arresten van
het EHRM.

108 A.F.M. Brenninkmeijer & P. van Kesteren, 'Een eerlijk proces voorde Centrale Raad van Beroep',
in: R.R.M. de Moor (red.), Artikel 6 EVRMen de dagelijkse rechtspraktijk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1990, p. 127-147, p. 138.

109 Aldus begrijp ik ook de, ietwat ongelukkig geformuleerde, overwegingen in CRvB 4 mei 1995,
JB 1995/162 m.nt. AWH, RAwb 1995,90 m.a. A.J. Bok.

110    Noot bij HR 21 juni 1985, Nl 1986, 526.
111 O.a. Rb Groningen 4 mei 1998, Awb-kafern (AB) 1999, nr. 5. In dejaarverslagen van de Nationale

ombudsman keert dit standpunt telkens terug.
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•       Soms legt de bestuursrechter de door mij genoemde notie van interactie z6
uit dat aandringen van de burger bij de bevoegde instantie hem tot voordeel
strekt: dat leidt eerder tot het oordeel dat de procedure te lang heeft geduurd.
Deze uitleg van de interactiviteitstheorie spoort met de portte van Straatsburg-
se beslissingen. Andere keren neigt de bestuursrechter (CRvB) er naar deze
theorie van interactiviteit te interpreteren als versnellings- en aandringplicht.
Die uitleg staat op gespannen voet met de invulling die het EHRM van de
termijneis van artikel 6 EVRM geeft.

•            'What' s at stake'  voor de burger komt in de rechtspraak met name terug via
de hoogte van de opgelegde boete. In aansluiting op de Vallde-zaak van het
EHRM liet de rechtbank ook de gezondheidstoestand van de appellanten
bijzonder zwaar wegen. Bij een dergelijke situatie is extra voortvarendheid
vereist.

• Bestuuren rechter, van beide wordt wel aangenomen dat zij verantwoordelijk
zijn voor de voortgang. Ligt de vertraging bij hen, dan vertaalt de bestuurs-
rechter dat in zijn uitspraken echterniet altijd in strijdigheid met de redelijke-
termijngarantie. Ik wijs op de interferentie met het hierboven over vermeende

versnellingsplichten voor de burger opgemerkte. Uitspraken waarin
aanzienlijke vertragingen bij de bevoegde instantie niet tot strijd met artikel
6 EVRM leiden, met als redengeving dat de burger niet hard en vaak genoeg
aan de bel heeftgetrokken, acht ik in strijd met de rechtspraak van het EHRM.

•           In een aantal uitspraken laat de bestuursrechter blijken belang te hechten aan

de vraag of er sprake is van inactiviteit, maar niet erg frequent.
•    Wachten op de atloop van een andere procedure wordt vaak ruimhartig

toegestaan, zonder dat de redelijke termijn overschreden wordt geacht, indien
ereen samenhang aanwezig is. De samenhang bestaat dikwijls uit afhankelijk-
heid van die andere procedure-uitkomst. Welk wachten (perioden) nog
gerechtvaardigd is en welk niet, komt uit de rechtspraak niet naar voren. De
Centrale Raad verlangt van het bestuursorgaan vaak- naast de samenhang
met de procedure die wordt afgewacht - dat overleg met de betrokkene wordt
gevoerd, althans wordt gecorrespondeerd over dat uitstel.

•     In het verlengde van deze laatstgenoemde overwegingen van de Centrale
Raad liggen de oordelen van de Nationale ombudsman, waarin hij overleg
voorschrijft, ook buiten de combinatie met 'wachten op andere procedures'
om. Het 'overleg' dient dan minimaal uit een kennisgeving te bestaan, maar
bij voorkeur gepaard te gaan met een mededeling over de oorzaak van de
vertraging en de termijn waarbinnen de beslissing alsnog valt te verwachten.

Twee bijzonderheden licht ik nog eens toe. Het meeste aandacht trekt in de eerste

plaats de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over artikel 6:2, aanhef
en onder b, Awb en de activiteit die daarbij wordt verlangd van de burger. In de

266



Criteria bestuursrecht

tweede plaats springt in het oog de jurisprudentie van met name de Centrale Raad
waarbij een versnellingspoging of aandringen van de appellant wordt vereist om
tot schending van artikel 6 EVRM te concluderen. Over het eerste dit. In de
literatuur is de Afdelingsjurisprudentie verdeeld ontvangen. Wel acht ik haar in
overeenstemming met de rechtspraak van het EHRM. Vanwege de implicatie dat
de interpretatie van de Afdeling het probleem zo eenzijdig op het bord van de burger
legt en uit oogpunt van geconcentreerde en zo spoedig mogelijke finale geschil-
beeindiging, kan de '6:2-b-' jurisprudentie mij niet bekoren. Het tweede punt dan.
De in de literatuur wel bestreden 1 1 2 uitspraken van onder andere de Centrale Raad
welke rappelleren en aandringen van de burger eisen, op straffe van een falende
redelijke-termijnklacht, acht ik niet in overeenstemming met Straatsburgse eisen.
Slechts indien en voor zover informerende of bespoedigende acties worden
meegewogen om te zien of een snelle(re dan normale) procedure aangewezen is,
behoren dergelijke daden het beslissingskader binnen te komen.

112       Widdershoven,0.a. in diens aantekening bij CRvB 13 maart 1997, RAwb 1997,21 en Brdring onder
Rb Amsterdam 19 december 1997, AB 1998, 101. Anders en instemmender L.J.A. Damen, 'Kan
het niet een tikkeltje sneller, meester?', in: G.R. Rutgers, H.E. Br6ring (red.), Rechtspmak op tild,
Den Haag 1999, p. 90-92.
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Criteria

Epiloog

In deel II is onderzocht hoe nu kan worden vastgesteld of een procedure binnen

redelijke termijn is afgedaan. Er werd gewag gemaakt van een samenstel van drie,
later vier criteria: de ingewikkeldheid van het geschil, de opstelling van de klager
en de opstelling van de betrokken autoriteiten, later veelal aangevuld met de op
het spel staandebelangen. Teer punt is de wisselwerking, soms een spanningsveld,
tussen de houding van debetrokken burgeren degedragingen van deoverheidsen-
titeit. Onder die laatste vallen naast de rechter ook het bestuur en het openbaar
ministerie. Wil zijn beroep op overschrijding van de redelijke termijn van artikel
6 EVRM kans van slagen hebben, dan wordt van de burger weliswaar een en ander
verwacht, maar een verplichting tot aandringen en versnellen niet, enkele met dit

uitgangspunt strijdigebestuursrechtelijke uitspraken daargelaten. De wisselwerking
tussen de twee (f)actoren kan zich uiten in wat ik heb omschreven als de gedachte
van processuele interactiviteit. De interactiviteitsgedachte lijkt mij gepermitteerd,
indien en voor zover het niet de vorm van een plicht voor de burger aanneemt.
Dat wil zeggen, dringt hij aan op spoed of informeert hij naar de stand van zaken,
dan kan dat activiteit van hetbestuurofde rechter verlangen. Ook kan het beduiden
dat het de burger kennelijk ernst is en dat hij veel belang hecht aan geschilbeein-
diging. Aldus kunnen dergelijke handelingen van de zijde van de betrokkeneertoe
leiden dateerder moet worden geoordeeld dat de redelijke termijn is overschreden.
Summier weergegeven:
•        vertragen door de burger heeft als effect op de 'omvang' van de termijn dat

deze langer redelijk blijft;
•      niet versnellen door de burger heeft geen effect op de normale termijn;
•      wdl versnellen door de burger heeft het effect dat de termijn korter wordt.
De primaire verantwoordelijkheid voor de voortgang van de procedure ligt bij de
beslissingsbevoegde instantie. Dat is de regel in vervolgingszaken, maar ook in
het bestuursrecht en het civiel recht. Geen gewicht komt toe aan het gegeven dat
de toepasselijke regels van rechtsvordering van partij-autonomie uitgaan. Zodra
een rechter is betrokken in het geschil, dient hij zorg te dragen voor respectering
van termijnen, die van artikel 6 EVRM inbegrepen.
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De belangen van de klager leggen veel gewicht in de schaal. Staat er veel
op het spel voor de betrokkene, dan maakt dat dat extra voortvarendheid is vereist
wil nog tijdige rechtsbescherming conform artikel 6 EVRM worden geboden.

Tot slot merk ik op van mening te zijn dat de toetsing van de procedure aan
het gebod op tijdige behandeling sterk gevalsgebonden is. De individu-gebonden
ratio in aanmerking genomen, lijkt mij zo'n casuYstische benadering in de rede
te liggen. De toegepaste criteria lenen zich ook voor een dergelijke werkwijze.
Dat neemt niet weg dat idealiter zoveel mogelijk wordt geexpliciteerd aan de hand
van welke criteria de redelijkheid wordt beoordeeld, een concrete invulling inbegre-
pen. Op die manier wordt de rechtszekerheid gediend. De hang naar houvast kan
ook licht te ver doorschieten, zoals in het strafrecht mogelijk dreigt indien strikt
aan vaste termijnen (twee jaar is in zwang) wordt vastgehouden. Behalve de
strafrechter en af en toe het College van Beroep voor het bedrij fsleven, hanteren
rechters niet zulke vooraf bepaalde limieten; ook in de rechtspraak van het EHRM
heb ik ze niet kunnen vinden, het gevalstoegesneden beoordelen staat prominent
voorop.
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DEEL III

Consequenties overschrijding

Proloog

In de vorige delen is aangegeven over welke perioden het vereiste van de redelijke
termijn zich kan uitstrekken en welke factoren bepalend zijn voor de kwalificatie:
redelijk of onredelijk? Is de gevolgtrekking van die inspectie dat van schending
sprake is, dan komt de volgende vraag aan bod: welke consequenties worden aan

schending verbonden? Faciliteert het recht enigerlei compensatie? Bepaalde
consequentieskunnen opeen eerstegezicht in aanmerkingkomen, maarbij nader
inzien niet inpasbaar blijken te zijn in het vigerende formeelrechtelijke stelsel.

Eigenlijk gaat daar nog een vraag aan vooraf, die ik als soort van premisse neem:
er dient een gevolg te worden verbonden aan overschrijding van de redelijke

termijn. Bij de verkenning zal ook worden bezien of er inderdaad rechtsgevolgen
aan de hier ontlede schending van artikel 6 EVRM worden gekoppeld. Daarbij
zullen wij stuiten op een aantal relevante benaderingen en uitwerkingen van proces-
recht, waaronder een onderscheid tussen materieelrechtelijke en formeelrechtelijke
rechtsbetrekkingen. Wij gaan op plaatsen ook terughoudendheid tegenkomen; de
netelige aard van de vraag naar consequenties nodigt niet altijd uit tot ruimhartig
gebruik van sancties op termijnoverschrijding.

Zoals aangekondigd in hoofdstuk 1 begint dit deel niet met een analyse van
Straatsburgse beslissingen. In afwijking van de vragen naar de relevante periode
en naar de gebezigde criteria, geeft het EHRM niet duidelijk aan langs welke kaders

schending van artikel 6 EVRM op het niveau van nationaal recht dient te worden

rechtgetrokken. De behandeling van Straatsburgse normen en wenken komt wel
aan bod, doch ik laat haar vooraf gaan doorresearch naarNederlandserechtspraak
en theorieen. Hoe reageren Nederlandse rechterlijke instanties indien zij constateren
dat de redelijke termijn is overschreden? Welke mogelijkheden heeft de rechter?
De civiele rechter, de strafrechter en de bestuursrechter beantwoorden de vragen
significant anders. We zullen nu zien hoe.
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Consequenties civiel recht

10.1 Inleiding

Uit het hiervoor behandelde is genoegzaam gebleken dat het Europese Hof ook
in geschillen omtrent 'the determination ofcivil rights and obligations' regelmatig
op overschrijdingen van de redelijke termijn stuit.1 Op de naar Nederlands recht

civielrechtelijke procedures wordt in dit hoofdstuk ingegaan. De vraag hidt deze
keer: hoe wordt in het Nederlandse civiele recht gedacht over de gevolgen, te
verbinden aan een schending van de waarborg van de redelijke termijn?

De afhandeling van civielrechtelijke geschillen pleegt veel tijd in beslag te
nemen: Procedures van twee tot drie jaar zijn eerder regel dan uitzondering en
menig civiele procedure vergt nog een paar jaar meer: En dan hebben we het over

rechtspraak in 68n instantie; voor zaken die na de rechtbank nog het hof en de Hoge
Raad aandoen, kan wel enkele jaren meer worden ingeruimd.4 Het gemor

dienaangaande neemt hoe langer hoe meer de gedaante aan van oproepen,

1 Onaanvaardbaar trage civiele procedures zijn een mondiaal probleem. A.A.S. Zuckerman (ed.),
Civil Justice  in Crisis.Comparative  Perspectives of Civil Procedure, Oxford: Oxford University
Press 1999

2        'Een civiele procedure beweegt zich voort als een slak in een emmer stroop', volgens Tjittes in
de  Volkskrant  van 12 februari 2000, aangehaald  door C.E. Drion  in zijn 'Kroniek  van  het
vermogensrecht', NJB 2000, p. 497.

3           R.].1.  Eshuis,  Een  kwestie  van  tijd.  Onderzoek  naar  de  doorlooptijd  in  handelszaken.  Den
Haag: WODC 1998, m.n. p. 2,3, 41-44 en 92. Vgl. ook A.H. van Delden, 'Drukte om de
rechter'. NJB 1999, p. 721 -723, m.n. p. 721: 'De doorlooptijd van een contradictoire civiele
zaak bedroeg in de periode 1994-1996 gemiddeld zo'n twee jaar, en sedertdien is het er zeker
niet beter op geworden.' Gemiddelden zijn interessant, doch zeker zo relevant zijn hier de
volgende cijfers:  drie jaar na het aanbrengen bij de rechtbank bleek  18%  nog niet afgedaan,
prima facie nog minder safe zijn de 6% die pas na vijfjaar zijn afgewikkeld en voor de Edn op
de 200 zaken die na tien jaar nog resteert moet wel zeer ernstig gevreesd worden dat het
predikaat 'EVRM-proof achterwege blijft. Ter volledigheid, veel zaken blijven buiten de
gevarenzone: vooral de niet-contradictoire (vaak incassoprocedures, bij verstek afgedaan) -
waarin dus niet op inhoudelijke tegenspraak wordt geprocedeerd - willen wel binnen een
maand of drie klaar zijn, Eshuis, a.w. p. 2,3,41-44,92. Voor bronnen van cijfers die nog wat
verder teruggaan in de tijd zie Eshuis, a.w. Naar nog meer empirische gegevens verwijst E.
Blankenburg, 'Civil Justice: Acces, Cost, and Expedition. The Netherlands', in: A.A.S.
Zuckerman   ted),   Civil    Justice    in   Crisis.    Comparative    Perspectives    of   Civil    Procedure,
Oxford: Oxford University Press 1999, p. 442-463.

4      In dit kader is het ook boeiend kennis te nemen van iets andersoortig onderzock, vanuit het
perspectiefen de beleving vande consument (de burger), zoals dat van F. Bruinsma, De Hoge Raad
van onderen, Deventer: W.E.J. TjeenkWillink 1999. Hierinkomtookdelangeduurvan rechtspraak
tot en met de hoogste instantie ter sprake en wijzen de auteurs erop dat procederen tot en met de
Hoge Raad ingeval van een verworpen cassatieberoep gemiddeld (en soms dus langer!: AMLJ)
vijfjaar duurt, p. 145.
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noodkreten en voorstellen voor verbetering, gericht op zowel de fundamenten van
hetprocesrecht als de dagelijksepraktijk met zijn ingeslopen gewoontes: Ofschoon
van de nieuwe regels van burgerlijke rechtsvordering die voor de deur staan iets
verwacht mag worden,6 is thans nog niet de situatie bereikt dat doorlooptijden in
civielezakennimmerderedelijke termijn overschrijden. Ik druk mij dan voorzichtig
uit. Veel mag worden verwacht van het in hoofdstuk 7 behandelde uniforme
landelijke rolreglement. Met strakke en peremptoire termijnen, een terughoudend
uitstelbeleid en voortgangsbewaking door de rechter, hopen de rechtbanken hun
doorlooptijden tot 66njaarte reduceren. Ofen binnen hoekorte tijd de rechtbanken
erin slagen dit te verwerkelijken in de praktijk, moet nog worden afgewacht.7 En
hoe snel hoven en Hoge Raad uitspraak doen, wordt niet bestreken door het
rolreglement. Totdat aan de noodzaak van vlottere procesvoering wordt voldaan,
is het allesbehalve denkbeeldig dat procedures bij de burgerlijke rechter de grens
van de redelijke termijn voorbij schieten.8 Een vermoeden van te lange civielrechte-
lijke processen belooft een beeld van rechtspraak waarin overschrijding van de
redelijke termijn en bijgevolg overwegingen omtrent de rechtsgevolgen van
overschrijding aan de orde van de dag zijn. Om de spanning niet nodeloos op te
voeren: dat beeld klopt niet. Ik denk daar een - eenvoudige - verklaring voor te
hebben, die ik in dit hoofdstuk, ondermeer, uit de doeken zal doen. Ik zal daarvoor
aangeven welk beeld de civiele rechtspraak w61 oplevert. Op die uiteenzetting van
de kenmerkende hoofdlijn volgt een schets van daarmee licht dissonerende geluiden
binnen die rechtspraak zelf, respectievelijk vanuit de literatuur.

Een messcherpe vergelijking op 'Straatsburg-conformiteit' valt lastig uit
voeren, nu het EHRM zich terughoudend pleegt op te stellen waar het vragen naar

5 Heel sterk (en kennelijk breed gedragen) komt de klaagzang tot uitdrukking in J.B.M. Vranken,
W D.H  Asser, F.B Bakels, J.M Barendrecht, A.F.M. Brenninkmeijer, A. Hammerstein, A.I.M.
van Mierlo en P.A. Wackie Eysten, 'Oproep voor een beter nieuw civiel procesrecht', NJB 1999,
p. 1963-1964. Met nasleepje in de vorm van reactie K.E. Mollema en naschrift Vranken in NJB
2000, p. 224.

6       Kamerstukken /1 1999/2000,26 855, nr. 1-3, zie ook de samenvatting in NJB 1999, p. 1913-
1914 en die van R.J.C. Flach, 'Burgerlijk procesrecht', AA-katern 2000, p. 3720-3723. De
memorie van toelichting noemt een vlotter verloop van de procedure uitdrukkelijk als een der
hoofddoelstellingen, p. 8,45-46. Niet ieder is ervan over-tuigd dat de voorstellen voor het
nieuwe wetboek voor burgerlijke rechtsvordering zullen bijdragen aan een versnelling en een
overigens beslissende, fundamentele verbetering van procedurevoering. Zie de in noot 5
genoemde lamentatie,  NJB   1999, p. 1963-1964  en  voor een verdere greep  uit  in dier voege
gezette vraagtekens J.G.A. Linssen & J.B.M. Vranken (red.), Ontwerp aanpassing wetboek
burgerlijke rechtsvordering, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997. Aangetekend zij dat het
daarbij weliswaar gaat om de weergave van bespiegelingen tijdens een congres over de
voorganger  (nr.  24  651,  op 14 september 1998 ingetrokken)  van het huidige voorstel  maar dit
voorstel bouwt in belangrijke mate op dat eerdere ontwerp voort.

7             Vgl. J.P. Leijten, 'Een landelijk reglementvoordecivielerolbij de rechtbanken', TCR 2000, p.31-37,
m.n. p. -32-33.

8             Zie ook J.B.M. Vranken, "Suffer any wrong that can be done to you, rather than come here!' Over
sneller procederen in civiele zaken', TCR 1998, p. 61-66.
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in het nationale recht aan schending te verbinden consequenties betreft. Dat geldt
zeker waar het termijnoverschrijdingen in geschillen omtrent de vaststelling van
civil rights and obligations betreft.

Doel van dit hoofdstuk is informatie te vinden over de mogelijke consequenties
en te onderzoeken in hoeverre daarnaast nog plaats is in te ruimen voor daarvan

afwijkende ideeen. Details en eigenaardigheden van de burgerlijke rechtsvordering
worden hier soms bewust gelaten voor wat ze zijn.

Ik ga als volgt te werk. In de eerste plaats geef ik in § 10.2.1 aan hoe de
heersende leer luidt inzake de gevolgen die kleven aan een geconstateerde
overschrijding van de termijn van artikel 6 EVRM. De gevestigde rechtspraak
is hier leitmotiv; hoe reageert de rechter als overschrijding aan de orde is? Ik ruim
vervolgens fors plaats in voor (on)mogelijkheden van onrechtmatige rechtspraak
(§  10.2.2). In § 10.3 onderzoek ik of niet toch een ander resultaat denkbaar is dan
het resultaat dat § 10.2 oplevert. Vervolgens passeert in § 10.4 onder het kopje
'Overige alternatieve sanctioneringen' een kleine selectie denkbare consequenties
de revue. Waardit gebeurt orienteer ik mij meerop voorstellen vanuit de literatuur
gelanceerd dan op ontwikkelingen die rechtstreeks zijn terug te voeren op de
jurisprudentie, omdat die zo schaars is. Het betreft dan veeleer mogel(ike conseq-
uenties dan in rechterlijke vonnissen actief toegepaste opties.

10.2 Heersende opvatting

10.2.1 De hoofdregel

Wat pleegt de civiele rechter onder het vigerende procesrecht te doen als hij
constateert dat de duur van de procedure de kritische grens is gepasseerd? Het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zwijgt in alle talen wanneer daarin

gevorst wordt naar regimes van sancties op overschrijding van de redelijke termijn
van artikel 6 EVRM. Voor een antwoord zullen we primair te rade dienen te gaan
bij de bereidheid en spitsvondigheid van de rechter.

Met regelmaat kan worden beluisterd dat overschrijding van de redelijke
termijn geen invloed kan hebben op de materiale rechtsstrijd tussen partijen. Dat
is in wisselende bewoordingen' wat de Hoge Raad aanhoudt,i' dat is wat in de
literatuur telkenmale terugkeert. Zo wordt 'algemeen (...) aangenomen dat
schending van de redelijke termijn geen invloed behoort te hebben op de uitkomst

9     Te denken valt aan frasen als dat de onderlinge rechtsverhouding onberoerd blijft en over-
schrijding geen invloed kan hebben op de uitkomst van de rechtsstrijd.

10     HR 29 juni 1990, NJ 1991, 337 m.nt. EAA. Vgl. ook HR 10 december 1993, NJ 1995, 493
m nt. CJHB.
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van het (inhoudelijke) geschil tussen partijen.'1'En, zo schijntconsensus omnium:
'niet-ontvankelijkverklaring van de vordering, dan wel toe- of afwijzing van de
eis zijn als sanctie in het civiele proces niet goed denkbaar.' 12 Of, in weer iets
andere bewoordingen, het algemeen gevoelen onder beoefenaren van het civiele
recht is dat'aan schending van de redelijke termijn voorde materiele rechtsbetrek-
kingtussen partijen geen gevolgen behoren te worden verbonden.'13 Degedachte
daarachter zal vooral zijn dat de wederpartij die part noch deel aan de vertraging
heeft, niet de dupe mag worden van rechterlijke traagheid.

De deurnaar een gevolg, in iedergeval in de materieel-rechtelijke sfeer, lijkt
al direct ferm in het slot te worden geslagen:4 Overdeze idee dat formeelrechtelijke
manco' s niet de materi8le rechtsstrijd en uitkomst van het geding kunnen bepalen,
kom ik uitgebreid op terug in hoofdstuk  12. De rechtspraak van de civiele rechter
geeft weinig aanknopingspunten watdan wel een passend gevolg zou kunnen zijn.
De Hoge Raad, en in zijn voetspoor de lagere rechter, geeft in wezen - oneerbiedig
geformuleerd - niet thuis. Ik heb geen enkele uitspraak gevonden waarin hij een
rechtsgevolg verbindt aan schending van de redelijke termijn van artike16 EVRM.15
Enkele auteurs hebben zich moeite getroost mogelijkheden te zoeken om een partij
die zich terecht over de redelijke termijn beklaagt, niet met lege handen achter
te laten. Soms worden daartoe wetswijzigingen bepleit. Wat die inhouden, geef
ik zo dadelijk aan, in § 10.4.

10.2.2         Eenvervolgbij gebrekaangevolg: actieuitonrechtmatigerechtspraak?

De rechter ziet geen mogelijkheden in het onredelijk vertraagde geding zelf een
consequentie te verbinden aan de termijnschending van artikel 6 EVRM. Het
systeem en het karakter van de burgerlijke rechtsvordering en het civiele proces
staan daar aan in de weg. Op zoek dus naar andere mogelijkheden.

11         P. Smits, Artikel 6 EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 236.

12          P. Smits, A rtikel 6 EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 195.

13 A.FM. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces', NJCM-
Bulletin 1991, p. 627-647, m.n. p. 637 en 638 en P. Srnits, Anikel 6 EVRM en de civiele procedure
(diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 196.

14 Het lijkt (ook) nogeen stukje nalatenschap van het primaat van de partij-autonomie, dat (in vroeger
tijden) een dermate leidend beginsel werd geacht dat, net als de eigenlijke twist, strubbelingen en
stilstand in de procedure op het bord van partijen worden geschoven Mede onder invloed van artikel
6 EVRM valt niet goed in te zien waarom partij-autonomie zo leidend zou moeten zijn als het tot
nu toe is (was?: AMLJ), aldus ook C.E. Drion, 'Kroniek van het vermogensrecht', NJB 2000, p
497.

15 lets anders is dat het al te laat starten van een procedure de eiser kan opbreken, maar dan is de
grondslag rechtsverwerking, verjaringdan wel afstand ofmisbruik van recht. Vgl. A-G Asser voor
HR 29 juni  1990, NJ 1991, 337 en J B.M. Vranken in zijn noot bij HR  11  maart  1988, N./  1988,
611.
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Een denkbare consequentie van overschrijding is het instellen van een actie

op grond van onrechtmatige rechtspraak. De kansen op succes met een dergelijke
actie worden tot nog toe doorgaans zeer gering geacht. 16 Er dient aan een tweetal
zware condities te worden voldaan. Ten eerste moeten fundamentele rechtsbeginse-
len zijn veronachtzaamd. Een tweede voorwaarde is dat tegen de beslissing geen
rechtsmiddel openstaat. 17 Het standaardarrest ter zake wees de Hoge Raad in 1971

en de cruciale overweging luidde daarin:

'dat de vraag of een partij die in een rechtsgeding in het ongelijk wordt gesteld, de

gelegenheid moet worden geboden om tegen de in zijn nadeel uitgevallen beslissing op
te komen, door de wetgever bij de regeling van de voor het desbetreffende geding
voorgeschreven procedure bewust en met zorg onder ogen pleegt te worden gezien en

dat daarom te dien aanzien gegeven wettelijke regelingen, hetzij tegen de beslissing

rechtsmiddelen ter beschikking stellen, hetzij bepalen dat daartegen geen voorziening
is toegelaten, geacht moeten worden uitputtend te hebben voorzien in de bescherming
vandebelangendie voordepp. [=partijen: AMLJ] bij de verkrijging vaneenjuiste beslis-
sing zijn betrokken (...).'18

Edn enkele zin maar een hele mond vol, met nauwelijks mis te verstane lading:
een bijna categorische afwijzing van op onrechtmatige rechtspraak gestoelde pro-
cedures. Weliswaar staat deze jurisprudentiele hoofdregel vooralsnog overeind,

er hangt een verruiming in de lucht, afgaande op de kritische geluiden van menig
auteur.' Welbeschouwd heeft  ook  de  Hoge  Raad  zelf al  in zijn arrest  van  3

16          Ik concentreer mij op aansprakelijkheid van de staat. Persoonlijkeaansprakelijkheid van de rechter
laat ik hier zoveel mogelijk rusten. Ik merk terzijde op dat die met artikel 42 Wet rechtspositie

rechterlijk ambtenaren al helemaal niet snel aan de orde zal zijn, vgl. C.E. Drion, 'Remedies under
Dutch law for violation of human rights in civil proceedings: state liability and/or reopening the
case?', in: T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & P.H.P.H.M.C. van Kempen (ed.), The Execution
of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order, The Hague:

Martinus Nijhoff 1999, p. 201-220., m.n. p. 214 en V. van den Brink, 'Aansprakelijkheid voor
onrechtmatigerechtspraak', NJB 2000, p. 789-795, m.n. p. 790en 792 met verderebronvermeldingen
in noot 23; zie ook M.Freudenthal e.a., 'Aansprakelijkheid van de overheid en van rechters voor
foutenbij decivielerechtspleging', p. 15-50, m.n. p. 43-47, en p. 95, en, wat terloops, A. van Hees,
'Herstel van rechterlijke fouten en aansprakelijkheid', p. 64; A.I.M. van Mierlo, p. 94; A. van
Oevelen, p. 95-96, de vier laatstgenoemden in: in: A.W. Jongbloed (red.), Aanspraketijkheidvoor
optreden van de rechterlijke macht (NVvP), Den Haag: Boom  1999.

17    HR 3 december 1971, NJ 1972, 137, m.nt. GJS, AB 1972,27 m.nt. St, AA 1973, p. 156 m nt.

PAS. Zie verder onder andere  HR 17 maart   1978,  NJ   1979,  204  m.nt.   MS;   HR 27 januari
1989, NJ 1989, 588 m.nt. WHH en HR 8 januari 1993, NJ 1993, 588. Zie behalve P. Smits,
'Rechterlijke voortgangscontrole in het licht van artikel 6 EVRM', TCR 1995, p. 11-15, i.h.b.
p. 15 ook S.C.J.J. Kortmann, 'Wie betaalt de rekening? Enige rechtsvergelijkende kantteke-
ningen naar aanleiding van het Anca-arrest', NJB 1993, p. 921-926, m.n. p. 922. Vgl. ook W.
Hugenholtz & W.H. Heemskerk, Hoofdlignen van Nederlands Burgerlijk Procesecht, 's-
Gravenhage: VUGA, p. 110.

18       HR 3 december 1971, NJ 1972,137 m.nt. GJS. AB 1972.27 m.nt. St, AA 1973, p. 156 e.v. m.nt.
PAS.

19       Zie o.m. C. van Dijk en C. Drion, 'De rechter moet het rechter maken', A&V 1997, p. 25-38, m.n.
29-37; de diverse bijdragen aan de bundel A.W. Jongbloed (red.), AansprakelijkheW vooroptreden
van de rechterlijke macht (NVvP), Den Haag: Boom 1999; V. van den Brink, 'Aansprakelijkheid
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december 1971 een ontsnappingsclausule geboden, al is dateen groot woord voor
de kleine opening die hij laat:

'dat slechts, indien bij de voorberciding van een rechterlijke beslissing zo fundamentele
rechtsbeginselen zijn veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling
van de zaak niet meer kan worden gesproken, en tegen die beslissing geen rechtsmiddel
openstaat en heeft opengestaan, de Staat ter zake van de schending van het in artikel 6
van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden gewaarborgde recht voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk zou
kunnen worden gesteld (...)'

De praktijk wijst uit dat de rechterde hier gecreeerde ontsnappingsclausule bepaald
eng interpreteert: Meijknecht kan recent nog noteren dat 'in Nederland tot op heden

nog geen claims tegen de Staat (...) op grond van onrechtmatige rechtspraak succes
hebben gehad.

,20

10.2.2.1 Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen als obstakel?

Een rechterlijke uitspraak toetsen kan alleen als de wet in een rechtsmiddel voorziet.
Zo kan de idee van het gesloten stelsel van rechtsmiddelen kort worden samengevat.
Tegen een in kracht van gewijsde gegane beslissing weer bij de rechter opkomen,
zou het gesloten stelsel doorbreken:' Een onrechtmatigheidsactie naar aanleiding
van overschrijding van de redelijke termijn wordt wel als onbegonnen22 werk

vooronrechtmatige rechtspraak', NJB 2000, p 789-795 en V.V.R. van Bogaert & E.F. Stamhuis,
'De rechter aangesproken of de Staat verzocht', NJB 2000, p. 796-804. De laatsten pleiten voor
verdiscontering van onrechtmatigheid in een billijkheidsoordeel in plaats van een afzonderlijke
actie over de boeg van onrechtmatige rechtspraak. Dat doen zij mede, omdat ze - anders dan ik
hieronder verdedig en idem Van Oevelen, zie ook hieronder - het gesloten stelsel van rechtsmiddelen
anders mogelijk in de knel zien geraken. Anders nog:G. Snijders, 'Onrechtmatige rechtspraak' in:
A G. Castermans e a. (red ), De landsadvocaat (De Wijkerslooth-bundel), Den Haag: Boom 1999,
p. 145-151.

20         M  Freudenthal e.a., 'Aansprakelijkheid van de overheid en van rechters voor fouten bij de civiele
rechtspleging'. in: A.W. Jongbloed (red.), Aansprakelilkheid voor optreden van de rechterlijke
macht (NVvP), Den Haag: Boom 1999, p. 43. Als uitzondering wijzen V.V.R. van Bogaert & E.F.
Stamhuis, 'Derechteraangesprokenof de Staat verzocht',NJB 2000, p. 796-804.,m.n. p. 797, noot
3, inmiddels op Hof Den Haag 17 juii 1997, NJkort 1997,75.

21         Meer in precieze en uitgebreidere bewoordingen: de Hoge Raad overweegt:  'dat de vraag of een
partij die in een rechtsgeding in het ongelijk wordt gesteld, de gelegenheid moet worden geboden
om tegen de in zijn nadeel uitgevallen beslissing op te komen, door de wetgever bij de regeling
van de voor het desbetreffende geding voorgeschreven procedure bewust en met zorg onder ogen
pleegtte worden gezien en dat daarom de te dien aanzien gegeven wettelijke regelingen, hetzij deze
tegen de beslissing rechtsmiddelen ter beschikking stellen, hetzij bepalen dat daartegen generlei
voorziening is toegelaten, geacht moeten worden uitputtend te hebben voorzien in de bescherming
van de belangen die voor de pp.  bij de verkrijging van een juiste beslissing zijn betrokken (...)'
HR 3 december 1971, NJ 1972, 137.

22         Of onbezonnen, zo men wil
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24aangeduid,23 vooral onder verwijzing naar het gesloten stelsel van rechtsmiddelen.
Stuit zo'n actie nu inderdaad af op het gesloten systeem van rechtsmiddelen? Ik
waag dat zeer te betwijfelen.25 Een eenvoudig voorbeeld ter illustratie. Stel dat
tussen twee burgers een geschil bestaat omtrent de hoogte van de verschuldigde
huur en dat langdurig wordt geprocedeerd, tot en met de hoogst mogelijke rechter-

lijke instantie. Onderweg is ergens de redelijke termijn overschreden. Daarop ziet
de einduitspraak van de civiele rechter echter niet, zeker niet op eventuele gevolgen
van overschrijding. De einduitspraak betreft enkel de twist omtrent de verschuldigde
huur. Zou nu een partij niet een nieuwe procedure kunnen aanspannen, ditmaal
evenwel niet tegen zijn oude wederpartij maar tegen de staat? Nadeel is dat het
starten van een nieuwe procedure tevens een nieuwe periode van onzekerheid
inluidt. Doch, dat vormt binnen het bestek van het gesloten stelsel van rechtsmidde-
len (als eventueel obstakel vooreen artike16:162 BW-actie) geen onoverkomelijk
bezwaar. Het betreft nu een andere rechtsbetrekking: 'last' van gezag van

gewijsde26 (dat overigens moet worden ingeroepen) heeft de eiser niet. Het gaat
orn een ander geschil en een andere wederpartij en een andere onzekerheid,

gehouden tegen het licht van de redelijke-termijngarantie. De rechtsvraag die nu
centraal komt te staan is, aansluitend bij mijn eerdere voorbeeld, niet langer die

23          Ik kan me voorstellendat ookde overweging:  'dat ook de zorgvuldigheid waarmee een rechterlijke
beslissing is voorbereid, niet dan door gebruik te maken vaneen doorde wet terbeschikking gesteld
rechtsmiddel kan worden geklaagd, aangezien voor zover een onzorgvuldige voorbereiding op de
beslissing vaninvloed is geweest, de juistheid van die beslissing in hetgeding zou worden gebracht
(...)' het sprankje hoop om te traag rechterlijk optreden viaonzorgvuldigheid onrechtmatig te achten,
er niet groter op maakt. Zie wederom HR 3 december 1971, NJ 1972, 137.

24          Zie  o.a. P Smits, 'Rechterlijke voortgangscontrole  in het licht van artiket  6  EVRM',   TCR
1995, p. 11-15, m.n. p. 15.1. vander Helm & E.M. Wesseling-van Gent, 'De redelijke termijn
in civiele procedures', Trema 1996, p. 125-134, m.n. p. 126.

25      En met mij anderen, waarvan ik speciaal A. van Oevelen noem die samen met het Belgische Hof
van Cassatie in de Anca-zaak van 19 december 1991, Rechtskundig Weekblad 1992-93,396, het
bewijs heeft geleverd dat onze zuiderburen een voortrekkersrol hebben gespeeld in de verspreiding
van de visie van ruimere staatsaanspraketijkheid vooronrechtmatige rechtspraak. A. van Oevelen,
'De aansprakelijkheid van de staat voor rechterlijke fouten in het Belgische recht', in: A W.
Jongbloed (red.), Aansprakelijkheidvoor optredenvande rechterlijke macht (NVvP), Den Haag:
Boom 1999, p. 78-92, m.n. op p. 85 e.v. verdedigt hij dat het gesloten stelsel van rechtsmiddelen

geen absolute hinderpaal vormt. Van Oevelen zette vooral met zijn proefschrift, De overheidsaan-

sprakelijkheid voorhet optreden van de rechterlijke macht (diss. Antwerpen), Antwerpen: MAKLU
1987, de discussie in beweging (in het begin in Nederland vooral ook opgepikt door S.C.J.J. Kort-
mann, 'Wie betaalt de rekening? Enige rechtsvergelijkende kanttekeningen naar aanleiding van
het  Anca-arrest',  NJB  1993, p. 921-926, die eerder al aandacht richtte op de problematiek:  De
civieleaansprakelijlsheid vooronjuiste wetsuitleg (oratie Nijmegen), Deventer 1985; 'Onrechtmatige

civiele rechtspraak', in: G.J.M. Corstens e.a. (red.) Met hoofd en hart (Izijten-bundel), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 269-285. Zie ook V. van den Brink, 'Aansprakelijkheid voor
onrechtmatige rechtspraak', NJB 2000, p. 789-795, m.n. p. 792.

26          Gezag van gewijsde houdtin dat de rechterlijke beslissing van partijen bindend is. Ineen laterproces
tussen partijen is onbetwistbaarwat de rechteroverdierechtsbetrekking heeft beslist in zijn vonnis.
Voorde volledigheid: onderkracht van gewijsde wordt verstaan dat tegen een vonnis geen gewone
rechtsmiddelen meer openstaan. Vgl. o.a. W. Hugenholtz & W.H. Heemskerk, Hoofdlijnen van
Nederlands Burgertijk Procesecht, 's-Gravenhage VUGA 1998, p. 106.
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naar de hoogte van de huur maar naar (het gevolg van) schending van het vereiste
van de redelijke termijn. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen blijft onaangetast
terwijl de deur naar een mogelijkheid om termijnoverschrijding aan de rechter
voor te leggen wordt geopend.27 Met zo'n nieuwe actie bij de burgerlijke rechter
wordt immers de eerdere uitspraak (in het voorbeeld die inzake de verschuldigde
huur) niet aangevochten, laat staan aangetast.

28

Eerdere burgerlijke rechten en plichten, bij voorbeeld over de verschuldigde
huurpenningen, zijn definitief vastgesteld. De gestarte rechtsgang omde schending
van artikel 6 EVRM geredresseerd te krijgen, ziet op een ander burgerlijk recht.
De situatie is dus minder paradoxaal dan op het eerste gezicht lijkt. Dat alles doet
nog niet af aan het enigszins gekunstelde karakter van een afzonderlijke actie uit
onrechtmatige rechtspraak.29

10.2.2.2 Overige drempels?

Slechts fundamentele rechtsbeginselen die niet in acht zijn genomen, kunnen
aanleiding zijn een vordering uit onrechtmatige rechtspraak met kans op succes

27   Idem M. Storme, 'De rechterlijke macht', NJB 1993, p. 917-920, m.n. p. 919 en S.C.J.J.
Kortmann, 'Wie betaalt de rekening? Enige rechtsvergelijkende kanttekeningen naar aanlei-
ding van het Anca-arrest', NJB 1993. p. 921-926, i.h.b. p. 924. Zie ook A.M.L. Jansen, 'Van
de redelijke termijn, de civiele rechter en de bestuursrechter', Trema   1996, p. 213-216. In
dezelfde zin begrijp ik A. van Oevelen, al koppelt hij een en ander niet direct aan de redelijke
termijn en schaart hij de argumenten wat meer onder het kopje gezag van gewijsde als
vermeend obstakel. In: A.W. Jongbloed (red.), Aansprakelijkheid voor opireden van de
rechiertijke macht (NVvP), Den Haag: Boom 1999, p. 87, en eerder al in zijn proefschrift, De
merheidsaanspraketijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht (diss. Antwerpen),
Antwerpen: MAKLU 1987 p. 778-783. 'Anders...', neig ik te zeggen verwijzend naar V.V.R.
van  Bogaert  & E.F. Stamhuis, 'De rechter aangesproken  of de Staat verzocht',  NJB  2000,  p.
796-804, maar ik twijfel omdat ik de indruk heb dat zij zich niet zozeer principieel uitspreken
maar veeleer aansluiten bij de algemene opvatting dat het gesloten stelsel van rechtsmiddelen
een obstakel vormt. Bovendien is hun gedachte naar redressering van onrechtmatige recht-
spraak er 66n die in een richting gaat die mij sympathiek voorkomt: bij voorkeur geen
afzonderlijke extra procedure starten. Hoe hun 'compensatie op billijkheidsgronden' dan in
een meer algemene regeling (in plaats van de door hen genoemde bijzondere varianten als
artikel 89 WvSv en hun vergelijking met artikel 41 EVRM) er uit moet komen te zien, blijft
mij overigens enigszins onduidelijk.

28      Idem S.C.J.J. Kortmann, Onrechtmatige civiele rechtspraak, 1991, p. 278 en V. van den Brink,
'Aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak', NJB 2000, p 789-795, i.h.b. p. 792  Ook
Drion acht het de vraag of het zgn. wei-doordachte gesloten systeem van rechtsmiddelen zo'n
onneembare vesting zou moeten vormen, C E. Drion, 'Remedies under Dutch law for violation
ofhuman rights in civil proceedings: state liabilityand/or reopening thecase?', in: T. Barkhuysen,
M L. van Emmerik &P H P.H.M.C. van Kempen (ed ), The Execution of Strasbourg and Geneva
Human Rights  Decisions in the National Legal Order,The Hague: Martinus Nijhoff 1999, p. 201 -
220, m.n. p. 206-207.

29           Vgl.nogB.W.N.deWaard, Beginselen vanbehoortijkerechtspleging, met nameinhetadministratief
procesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willlink 1987, p. 418-419 die in 1987 een onrechtmatige
rechtspraak-actie niet bij voorbaat voor kansloos hield, maar de voorkeur uitsprak voor een
geconcentreerde vergoeding, in de procedure waarin ook de inhoudelijke beoordeling plaatsvindt
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te entameren.30 Artike16 EVRM bevatparexcellence fundamentele rechtsbeginse-

len. Strijd met de redelijke termijn zoals neergelegd in artikel 6 EVRM, kan dan
ook bezwaarlijk anders dan als strijd met een fundamenteel rechtsbeginsel worden

aangeduid, zodat ook deze restrictie aan een actie op basis van onrechtmatige
rechtspraak niet in de weg hoeft te staan.31 Aldus ook Smits die schrijft dat 'reeds
voldoende' voor staatsaansprakelijkheid zou moeten zijn 'indien aangetoond kan
worden dat de onredelijke vertraging in de behandeling van een zaak veroorzaakt
wordt door structurele overbelasting van de gerechten als gevolg van het uitblijven
van effectieve maatregelen van overheidswege om dat tegen te gaan.'32 Ik

onderschrijf hetgeen Smits zegt maar zie niet in waarom onredelijke vertraging
in de zin van artikel 6 EVRM an sich niet al volstaat; aantonen van structurele
overbelasting plus uitblijvende of tekortschietende maatregelen acht ik niet
noodzakelijk.

Het is openbarend in dit verband te wijzen op de bestuursrechter die in vrij
korte tijd tot vaste rechtspraak lijkt te hebben verheven: de doorverwijzing van

de burger met redelijke-termijngrieven naar de civiele rechter. Dat doorsturen

geschiedt indien en voorzoverappellantklaagt overoverschrijding van de redelijke
termijn doorde bestuursrechter.33 Daarmee verstrekt de bestuursrechter deburger
een onverholen uitnodiging de civiele rechter te adieren met een actie, gebaseerd

op onrechtmatige (bestuurs)rechtspraak. Hoewel hier automatisch de burgerlijke
rechter het laatste woord heeft, aanvaardt de bestuursrechter alvast dat onredelijk
trage rechtspraak als geschilpunt zonder meer volstaat om een onrechtmatige

30         Vgl. HR 29 maart 1985, NJ 1986, 242 m.nt. WHH en LWH (EnkidDupont): het beginsel van hoor
en werderhoorbehoort tot de fundamentele beginselen waarvan schending tot een doorbreking van
het apptlverbod leidt. Doorbreking van het wettelijk stelsel komt in de praktijk dus voor.

31           Wellicht nog anders S.C.J.J. Kortmann, 'Wie betaalt de rekening? Enige rechtsvergelijkende

kanttekeningen naar aanleiding van het Anca-arrest', NJB 1993, p. 921-926, waar hij schrijft
dat het 'niet tijdig beslissen' onvoldoende is. Kortmann heeft het vooral over niet tijdig
beslissen in de zin van: buiten de wettelijke termijnen van burgerlijke rechtsvordering (vgl.
HR 13 oktober 1989, NJ 1990, 495 en HR 17 november 1989, NJ 1990,496 m.nt. JBMV). Op
het moment dat het tardief beslissen transformeert in 'strijd met de redelijke termijn van
artikel 6 EVRM' is dat niet langer houdbaar. Zie ook W.D.H. Asser & A.W. Jongbloed,
'Inleiding', in: A.W. Jongbloed (red.), Aansprakelijkheid voor optre(len van de rechtertijke
macht (NVvP),  Den  Haag:  Boom  1999,  p.  10,  i.h.b.  noot 4,  waar zij  opmerken  dat bij fouten
die kunnen leiden tot aansprakelijkheid van de rechterlijke macht (althans fouten welke de
discussie dienaangaande in het laatste decennium van de vorige ceuw hebben aangezwengeld)
valt te denken aan o m. trage rechtspraak [alle curs.: AMIJ] en J Spier, 'Rechtspraak:
'redelijke termijn' bij civiele procedures', A&V 1994, p. 153-156, m.n. p. 155-156.

32       P. Smits, Artiket 6 EVRMen de civieleprocedure (diss. Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 239, daarbij steunend ('In gelijke zin') op A. van Oevelen, De overheidsaanspraketijkheid
voor het optreden van de rechterlijke macht (diss. Antwerpen), Antwerpen: MAKLU 1987, nr
446. Zie ik het goed, dan komt Smits daarmee terug van zijn eerdere bijdrage in TCR, P. Smits,
'Rechterlijke voortgangscontrole in het licht van artikel 6 EVRM; TCR 1995, p. 1 1-15, m.n. p.
15.

33      0 a CRvB 24 december 1997, RSV 1998, 101, USZ 1998/42; CRvB 17 maart 1999, USZ 1999/134.
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daadsactie te beginnen; in de visie van de bestuursrechter liggen hier geen
obstakels. 34

Als voornaamste bezwaar resteert dat een procedure uit onrechtmatige
rechtspraak opnieuw de nodige tijd in beslag zal nemen. 'Litis finiri oportet' wordt
menigmaaljuist opgevoerd als een van de redenen omrechterlijkeaansprakelijkheid
(en dus: acties op basis van onrechtmatige rechtspraak) toch vooral buiten de deur
te houden.35 Dat noodgedwongen verlengend procederen wringt ontegenzeglijk
met het gegeven dat juist de duur van een eerdere procedure de aanleiding voor
de nieuwe procedure vormt. Daar staat tegenover dat de thans gehuldige opvatting
van de civiele rechter waarbij onredelijke traagheid zonder gevolg blijft de burger
geen keus laat. Als deze een oordeel verlangt omtrent het gevolg van overschrijding
van de redelijke termijn, is hij aangewezen op een actie op grond van onrechtmatige
rechtspraak.

Artikel 6 EVRM vormt het juridisch sluitstuk van bezwaren tegen een
procedure op basis van onrechtmatige rechtspraak. In de eerste plaats verlangt
de verdragsbepaling een rechtsgang waarin alle feitelijke en juridische aspecten
kunnen worden getoetst.36 Er is veel voor te zeggen dat de vraag of binnen een
redelijke termijn is rechtgesproken binnen die te toetsen aspecten valt, nu artikel
6 EVRM die eis zelf stelt. Het bepaalde in het EVRM vormt stellig een door de
rechter te toetsen juridisch aspect, dunkt me. Tot slot klinkt in artikel 6 EVRM
met zijn redelijke-termijngarantie door, dat vroeg of laat (bij voorkeur vroeg
natuurlijk) een definitief einde komt aan al het geprocedeer. Indien wij aan artikel
6 vergezeld doen gaan van artikel 13 EVRM, dat het recht op een effectief
rechtsmiddel garandeert, rijst de vraag of met een opnieuw te entameren vordering
op grond van artike16:162 BW nog wel sprake is van een daadwerkelijkeeffectief
rechtsmiddel. De magistratelijke draaimolen heeft reeds te lang(zaam) zijn ronden
gedraaid en geen rechtsmiddel kan terug in de tijd om het versneld over te doen.
Laat echter duidelijk zijn dat ik er allesbehalve voorstander van ben om in het
kwestieuze van deeffectiviteit van zo'n rechtsgang een argument tdgen verruiming
van onrechtmatige rechtspraak-acties te lezen. Het druist tegen de bedoeling van
het EVRM in om uit hetzelfde verdrag een contra-indicatie te halen om een burger

34        Van den Brink vermoedt dat het voor onrechtmatige bestuursrechtspraak minder noodzakelijk is
om onrechtmatige-rechtspraakacties te verruimen, en dat intern procedurele compensatie meer
aangewezen is. Dat heeft er volgens hem mee te maken dat hiergeen burger-wederpartij is betrokken
maar (een orgaan van) de staat, V. van den Brink, 'Aansprakelijkheid voor onrechtmatige
rechtspraak', NJB 2000, p. 789-795, m.n. p. 795.

35 Zie recent o.a. V. van den Brink, 'Aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak', NJB 2000,
p. 789-795, m.n. p. 792; V.V.R. van Bogaert & E.F. Stamhuis, 'De rechter aangesproken of de
Staat verzocht', NJB 2000, p 796-804, m.n. p. 804; W.D.H. Asser& A.W. Jongbloed, 'Inleiding',
in: A.W. Jongbloed (red.), Aansprakelijkheid voor optreden van de rechterlijke macht (NVvP).
Den Haag: Boom 1999, p 9-14, p. 10.

36         Vgl  EHRM 17 december 1996, Terra Woningen BV tegen Nederland, R./&D 1996-IV, JB 1997/43
m.nt. AWH, NJCM-Bulletin 1997, p. 617 m.nt. M.L.W.M. Viering.
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de mogelijkheid te ontnemen een geschil aan een rechter voorte leggen. Men mag
een burger geen actie (hier: een nieuwe rechtsgang gestoeld op onrechtmatige
rechtspraak) ontzeggen, omdat die wellicht niet EVRM-conform (dat wil zeggen,
voldoende effectieve remedie in de zin van artikel 13) is, omer dan maar helemaal
niets tegenover te zetten.

Nog los van het praktische argument, inhoudende paradoxale verlenging van
onzekerheid, en overige argumenten contra, zal het er telkens om spannen of de
gestarte onrechtmatigheidsactie zelfweI binnen de marges van een redelijke termijn
wordt beeindigd.37 Ook wanneer naar Straatsburgse toetsing de nieuwe procedure

als afzonderlijk, niet cumulerend bij de eerdere (te traag afgegeven) uitspraak wordt
geteld, is de druk naar de maatstaven van het EHRM extra groot om snel klaarheid
te brengen. Het Hof pleegt aan de hand van de omstandigheden van het geval om
te zien, naar het voorafgegane; het Hof verdisconteert veelal wel degelijk de
voorgeschiedenis.

10.2.2.3 Resumt

Een actie gebaseerd op onrechtmatige rechtspraak waarbij de onrechtmatigheid
in het rechterlijk talmen schuilt, behoort niet vooronmogelijk te worden gehouden.
Dat een overschrijding van de redelijke termijn in rechtspraak en literatuur
algemeen aanvaard wordt als een schending van fundamentele rechtsbeginselen
zodat de actie openstaat, kan nog niet worden gesteld. Wel klinken bij een aantal
auteurs geluiden door in die richting. Naar mijn mening is de vordering op grond
van onrechtmatige rechtspraak wel degelijk een mogelijke consequentie. Maar
is zo'n actie ook de meest passende, de meest wenselijke? Het bezwaar dat zwaar

weegt, is meer van praktische dan dogmatische aard: de burger dient een nieuwe

rechtsgang te entameren, met alle tijdsbeslag en onzekerheid die daaraan inherent

37          Hetdroste-e#ect ligtop deloer. Het traject waartoeeen actie op grond van onrechtmatige rechtspraak
leidt, moet voortvarend worden afgelegd. Een onrechtmatige-daadsactie herbergt het gevaar van
telkens verder procederen, terwijl juist de voorgeschiedenis van de te lange procedure noopt tot
extra voortvarendheid en kidttothet eerderbereiken van het kritieke punt, zodat ook in die procedure
de redelijke termijn overschreden wordt. Daarop zou dan - repeterend - als sleutel naar redres passen:
een nieuwe actie op grond van onrechtmatige rechtspraak etc. etc. Corstens' opmerking dat 'bij
het toelaten van een tweede rechtsgang een derde rechtsgang' mogelijk wordt, omdat in de tweede
rechtsgang 'rechters ook weer onrechtmatigheden' kunnen begaan, wijst in de kern op hetzelfde
bezwaar. G.J.M. Corsten, 'Onrechtmatige strafrechtspraak', in: G.J M. Corstens e.a. (red.), Met
hoofd en hart (Leijten-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 212.
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is.38 Al betreft het een andere procedure, het heeft toch veel van een vervolg, bij
gebreke van een adequaat gevolg. Kortom, bij gebrek aan beter...

Hoe nu uit deze catch 2239 van een procedure op grond van onrechtmatige

rechtspraak te ontsnappen? Zijn er dan in het geheel geen openingen? Een aanzet
tot een positieve beantwoording, geef ik in de volgende paragraaf.

10.3 Toch openingen?

10.3.1 Kan het anders?

10.3.1.1 Inleiding

Zonet hebben wij kunnen constateren dat de civiele rechter zich op het standpunt
stelt dat aan redelijke-termijnoverschrijding geen materieelrechtelijke gevolgen
kunnen worden verbonden. In de praktijk komt dat op hetzelfde neer als dat een
onredelijk lange procedure geen enkelejuridische consequentie heeft. Gedupeerde
partijen blijven met lege handen achter. Het moge juridisch-dogmatisch en naar
de systematiek van het procesrecht bezien verdedigbaar zijn om geen materieelrech-
telijke gevolgen te doen ontstaan uit redelijke-termijnoverschrijdingen. Het is
evenwel voor degene die zich - let wel: met succes - beroept op strijd met de
verdragsplicht tijdig recht te spreken, een zure appel. Een analyse van de
mogelijkheden van vervolgprocedures op basis van onrechtmatige rechtspraak
levert geen florissant vooruitzicht op voor de betrokkene. De gevestigde rechtspraak
accepteert niet eenvoudig zulk een actie en er kleven nadelen aan.

Zijn er dan in de rechtspraak omtrent geschillen waaraan civielrechtelijke
verhoudingen ten grondslag liggen niet toch openingen naar reele gevolgtrekkingen
te vinden? Aanwijzingen naar dergelijke openingen liggen niet voor het oprapen.
Toch is een enkele aanwijzing voor voorzichtig bevestigende beantwoording
voorhanden.

38          Daarkomt nogbijdatde toepassing van zulk een onrechtmatige-rechtspraakactie een competentiere-
geling vergt. Indien de klager zo'n actie start, zou moeten worden vermeden dat hij dat doen moet
voor hetzelfde rechterlijk college dat hij beticht van onredelijk talmen. Anders zou strijd ontstaan
meteen ander vereiste van artike16 EVRM, dat van de subjectieve onpartijdigheid. Kan betrekkelijk
eenvoudig een relatief andere rechtbank en hof bevoegd worden gemaakt, als het de Hoge Raad
is die langzamer dan het EVRM voorschrijft heeft rechtgesproken, is er een ernstig probleem.
Aangezien het aanwijzen van een Hoge Raad elders (arrondissement, ressort) als competente rechter
onmogelijk is, is een radicaal andere samenstelling van de betreffende kamer het minste dat moet
gebeuren. Eventueel kan ook voor de bevoegde rechtbank bij een onrechtmatige-rechtspraakactie
voor een andere samenstelling bij dezelfde relatief bevoegde arrondissementsrechtbank worden
gekozen.

39 Zie Joseph Heller, Catch 22, Baarn: Anthos 1990.
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10.3.1.2 Een tegendraads signaal?

Een zaak die ik in dit kader voor het voetlicht wil brengen, is er 66n van het Hof
van Discipline van de Nederlandse Orde van Advocaten.40 Ofschoon we met een

'strafrechtelijk' getint geschil van doen hebben, immers binnen de kaders van het
tuchtrecht, is de boeg waarover de tuchtprocedure het bereik van artikel 6 EVRM
wordt binnengeloodst die van de vaststelling van burgerlijke rechten en plichten.

41

Daarmee is de reden gegeven de uitspraak een plaats te geven binnen onderhavige
analyse van de consequenties van overschrijding in civielrechtelijke relaties. De
feiten die tot de tuchtrechtelijke klacht leidden kort geschetst: de 'getuchtigde',
aangeduid als mr. X, heeft zich als advocaat van klagers echtgenote in een
echtscheidingsprocedure onbetamelijk gedragen. Hij heeft zich verlaagd tot
misbruik van een goede verstandhouding met een kantoorgenoot van de advocaat
van de klager; hij heeft voorts op een eenzijdige en niet passende wijze met de
rechtbank gecommuniceerd en zich tot slot onheus en grievend over klager
uitgelaten. De tuchtrechter in eerste instantie, de Raad van Discipline, verklaart
de klagerniet-ontvankelijk omdat buiten de schuld van de advocaateen onredelijke
lange termijn was verstreken tussen het indienen en het behandelen van de klacht.

In zijn beslissing in appal knoopt het Hof van Discipline aan bij dat wat de
strafrechter pleegt te doen wanneer deze zich gesteld ziet voor een keuze naar een

passende sanctie op onredelijke vertraging. De afweging waar het Hof van Disci-
pline zichzelf voor plaatst is die tussen bestraffing van het gedrag van advocaat
mr. X in het licht van het algemeen belang enerzijds versus het individuele belang
van mr. X anderzijds. Het Hof van Discipline verwoordt het als volgt:

'Uitde beslissing van de raad blijktechter niet dathij de vereiste afweging heeft gemaakt
tussen enerzijds het belang van mr. X bij verval van het klachtrecht en anderzijds het
belang van klager en het publieke belang dat het tuchtrecht heeft te dienen bij beoordeling
van de klacht.'

Het Hof vervolgt met een overweging waaruit blijkt hoe de afweging uitvalt:

'In het licht vandie afweging komthet hof tothetoordecldatde laatstgenoemdebelangen
moeten overwegen en dat derhalve de overschrijding van de redelijke termijn gelet op

40       Hof van Discipline 1  februari 1999, no. 2495, Advocatenblad 1999, p. 1154-1155 m.nt. GJK.
41     Waar in het verleden nogal eens werd gerefereerd aan artikel 6 EVRM zonder aan te geven

welke van de twee mogelijke toegangspoorten als entree was gebruikt, laat het Hof van
Discipline daar nu geen enkele twijfel over bestaan: 'Op de tuchtrechtspraak van advocaten is
artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) van
toepassing omdat vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen in het geding kan
zijn.'  En, even later, stelt  het Hof onomwonden: 'Een klacht op basis  van het tuchtrecht  kan
ook niet worden gezien als cen "criminal charge".'
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de bijzondere omstandigheden van dit geval niet zodanig is, dat deze tot niet-
ontvankelijkverklaring van klager moet leiden.'

Twee kwesties springen in het oog. Ten eerste de volstrekte acceptatie dat niet-
ontvankelijkheid een mogelijke consequentie is van onredelijke vertraging, al komt
het er in casu dan niet van. Bij een accentuering van het contextuele aspect van
de 'civil rights and obligations' is dat op zichzelf al tamelijk opzienbarend hoewel
niet eens uniek; van niet-ontvankelijkheid als sanctie in het tuchtrecht zijn nog
wel meer gevallen op te dissen. 42

Hettweede puntdat aandacht opeist, is dat het Hof het algemeen, hierbetiteld
als publieke, belang uiteindelijk aan het langste eind laat trekken. Belangrijker
nog dan de vraag of het eindoordeel al dan niet niet-ontvankelijkheid luidt, is de
afweging die wordt gemaakt: algemeen belang versus individueel belang.

Als gezegd, van meer gewicht dan de precieze uitkomst van de afweging43

is dat in een procedure waarbij burgerlijke rechten en plichten worden vastgesteld,
de rechter een redenering tot de zijne maakt die normaliter bij onredelijk langdurige
strafvervolging wordt gehanteerd. Aldus dringt in een procedure die, naar de
normen van artikel 6 EVRM gemeten, bepalend is voor civielrechtelijk te duiden
rechtsposities44 een redenering binnen welke kan leiden tot een redressering die
wel degelijk de materiele rechtsverhouding raakt. Meer toegespitst: zeker daar
waar sanctionerend optreden het geschil uitmaakt, worden consequenties van
materieelrechtelijke aard niet categorisch geschuwd.

Wat we aan de hand van deze door mij uitvergrote zaak zien, is dat in sommige
procedures welke formeel een civielrechtelijke positie bepalen, niet in zijn
algemeenheid hoeft te worden uitgesloten dat schending van de garantie van de

redelijke termijn invloed heeft op de uitkomst van het geding. Dat staat weliswaar
in scherp contrast met de heersende leer, zoals hierboven weergegeven (§ 10.2),
maar het geeft een signaal - hoe contextueel bepaald ook - dat onder omstandighe-
den andere constructies denkbaar zijn.

45

42      Zie o.a. Advocatenblad 1993, nr. 11; 1994, nr. 6,1997, nr. 1, 1997, nr. 2. Zie voor het medisch
tuchtrecht HR 7 februari 1986, NJ 1986, 791 en HR 3 maart 1995, NJ 1995,414 m.nt. P.C. van
Wijmen. Zieook W.R. Kastelein, 'artike16''in: J.K.M. Geverstred.), Het EVRM en de  gezondheids-
zorg, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1994, p. 83-89.

43        In het bestek van deze studie naar de redelijke termijn en gevolgen van overschrijdingen ervan,
voor de klager en de betrokken advocaat ligt dat vanzelfsprekend anders.

44 Immers, een 'determination of civil rights and obligations' behelst.

45        In de marge wijs ik er nog op dat wij een heel enkele keer een benadering tegenkomen waarin de
civiele rechter materieelrechtelijke gevolgen op te trage overheidshandelingen niet uitsluit
Belangrijke kanttekening is dat het daarbij om talmen van een besturende overheidsinstantie gaat,
niet een rechtsprekende. En bovendien een geschil betreft tussen niet twee burgers maareen burger
en een overheidsinstantie. De procedure is daarmee bestuursrechtelijk gekleurd. De kantonrechter
honoreerde een beroep op strijd met de redelijke termijn van artikel 6 EVRM: louter het lange
tijdsverloop leidde tot verval van instantie. Kantongerecht Deventer 10 maart  1998, NJ 1999, 20.
lets  vergelijkbaars  zien  we  in  Hoge  Raad  29  oktober 1999, RvdW 1999, 156: in wederom een

288



Consequenties civiel recht

10.3.2 Conclusie

De rode draad in het civiel procesrechtbestaat onmiskenbaar daarin dat schending
van de redelijke-termijneis geen invloed heeft op de materieelrechtelijke
rechtsposities van partijen. Her en der zijn echter kleine openingen te ontdekken.
Deze kieren zijn met name aan te treffen in het tuchtrecht (en als het bestuur partij
is). Openingen, die wijzen in de richting van een niet categorisch vasthouden aan

de uitsluiting van materieelrechtelijke gevolgen. Vooropgesteld moet zijn dat we
niet de ogen mogen sluiten voor de zeer context-specifieke situatie van de kleine

openingen (tuchtrechtelijke geschillen, naar strafrecht riekend en met het publieke
belang in de afweging betrokken en in zoverre enigszins in de periferie gesitueerd
van het gewone civiele recht). Bezwaarlijk te ontkennen valt echter dat het meest

wezenlijke, kenmerkende van een rechtsgang die we een civielrechtelijke procedure
noemen, toch wel is dat het gaat om een geschil over iemands burgerlijke rechten
en verplichtingen. Onderomstandigheden zou daaromkunnen worden aangeknoopt
bij een door een tuchtrechter gewezen uitspraak zoals hierboven geanalyseerd.

Zo'n omstandigheid kan er met name in bestaan dat het publieke belang in het
spel is. Behartiging daarvan geschiedt normaliter door een overheidsinstantie.
Wanneer overheidsinstanties betrokken zijn in een civiel geding, zou ik een
voorstander zijn van het mogelijk achten van materieelrechtelijke rechtsgevolgen,
althans van een afweging tussen het algemeen c.q. publiek belang en het individuele
betrokken belang van degene die zich beroept op overschrijding van de redelijke
termijn.

10.4 Alternatieve sanctioneringen?

In de eerdere paragrafen hebben we gezien dat de vraag naar de gevolgen van een
onredelijke termijn bij herhaling in zowel literatuur als rechtspraak zonder veel
omhaal wordt afgedaan of zelfs onbeantwoord wordt gelaten. Waar schrijvers zich
buigen over de vraag naar rechtsgevolgen, brengen zij vaak gedeeltelijk een
koppeling aan met de kwestie hoe overschrijding is te voork6men. In deze paragraaf
behandelde alternatieve consequenties zeggen daardoor vaak ook iets over
preventieve maatregelen. Misschien wordt het gemis aan rechtspraak ingegeven
door de overtuiging dat voorkomen beter is dan genezen, misschien doordat in

het systeem van het burgerlijk procesrecht geen passend antwoord voorhanden

verhaalsprocedure ingevolge de Algemene Bijstandswet ziet hij reden 'gezien het onnodig lange
tijdsverlooptussendeeersteaanschrijvingendeindieningvanhetverzoekschrift[doordegerneente:
AMIJ]' het ingangstijdstip van de verhaalsbijdrage bijna tien jaar later te leggen. De Hoge Raad
voegt nog toe dat het tijdsverloop niet zo lang is dat de gemeente van verhaal moet afzien
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is. Feit is dat verschillende auteurs w61 meer algemeen hun gedachten hebben laten

gaan over de vraag naarrechtsgevolgen van schending van het tijdigheidsvereiste
van artikel 6 EVRM. In diens preadvies voor de NJV sluit Dommering niet uit
dat op zeker moment verval van instantie valt af te dwingen.

4647 Hoewel een
vraagstuk van alle tijden,48 mag de lengte van juridische procedures zich vooral
meer recentelijk in een - almaar toenemende - belangstelling verheugen. 49

10.4.1 Partijen en rechter

In sommige voorstellen wordt niet alleen de rechter maar ook en soms vooral de
druk op partijen gelegd. De eerste illustratie is de verwezenlijking van enkele
voorstellen gelanceerd door een gemengde commissie van de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten.50 Teneinde
geschillen efficienter af te wikkelen is in sommige arrondissementen de
keuzemogelijkheid in het leven geroepen civielrechtelijke procedures onder een
versneld regime afte doen. Overdit Versneld Regimehet volgende:51 de voorstellen
hebben geleid tot eerste aanpassingen in de civiele rechtspraktijk. Het systeem
zoals dat uit de voorstellen is gerold, ziet er in een notendop als volgt uit.
Procedures betreffende minder ingewikkelde geschillen van feitelijke aard worden

gestroomlijnd en efficienter gemaakt. Dat wordt bereikt door factoren die de duur
negatief beYnvloeden zoveel mogelijk buiten de deurte houden. Zo rust op de eiser
de verplichting direct in de dagvaarding de kern van het geschil duidelijk te

46     E.J. Dommering, 'Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in het Nederlandse civiele recht',
in: Handelingen 1983 der Nederlandse Juristen-Vereniging deel 1, tweede stuk. Zwolle: W E
J. Tjeenk Willink 1983, p 155-239, m.n. p. 194, met verwijzing naar Van Rossum/Cleveringa
I, p. 735 e.v. en Van Dungen (Sterk), Rechtsvordering Ii, aant. 2 bij artikel 281 Rv. Verval van
instantie (na drie jaar) vinden we geregeld in artikel 279 Rv.

47     E.J. Dommering, 'Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in het Nederiandse civiele recht',
int Handelingen 1983 der Nederiandse Juristen-Vereniging deel 1, tweede stuk, Zwolle: W. E.
J, Tjeenk Willink  1983, p. 155-239,  m.n.  p 195. Verder wees Dommering  erop  dat  het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering lange tijd slechts een beperkt aantal sanctie-
middelen kende om op te treden tegen onredelijke vertragingen.

48    Zie E.J Dommering, 'Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in het Nederlandse civiele
recht', in: Handelingen 1983 der Nederlandse Juristen-Vereniging decl 1, tweede stuk,
Zwolle: W. E. J Tjeenk Willink 1983, p 155-239, i.h.b p. 189 en 190, waar hij onder meer
verwijst naar de pre-adviezen van de NJV van 1907 en 1911.

49      Zie de talrijke werkgroepen, commissies en dergelijke die zich hebben gebogen over versnelling
van de civiele procedure (zie vooreen overzicht van dergelijke clubs waareen fors aantal zich direct
dan wei zijdelings met de snelheid bezighield A.1 M van Mierlo, 'Burgerlijk procesrecht? Welke
commissie had U in gedachten?', TCR 1998, p. 21-26 en het rapport van de Adviescommissie
toerusting en organisatie zittende magistratuur (Commissie Leemhuis), Rechispraak bij de tijd,
Den Haag: Casparie 1998 en speciale uitgavenals G.R. Rutgers & H.E. Broring (red.), Rechtspraak
optijd,Den Haag: Boom 1999 en de Trema-special Tijdigheid van rechtspraak, Trema 1Oa, 1999

50     Staatscourant 2 januari 1996, nr. 1, p. 1.
51       Hierover ook B.C. Punt, 'Versneld regime in civilibus', in: G.R Rutgers & H.E. BrOring (red ),

Rechtspraak op lijd. Den Haag: Boom 1999, p. 43-51.
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omschrijven. Tweede schriftelijke rondes blijven achterwege en de rechter geeft
voor de mondelinge behandeling aan welke informatie hij nodig heeft. Voorts is
uitstel van termijnen uitgesloten. De rechtbank wijst vonnis binnen zes weken na
de datum waarop dat gevraagd is. Wat we zien is dat op zowel partijen als de rechter
verplichtingen komen te rusten om proceshandelingen te verrichten.

Deze idee klinkt wel vaker door.52 Zo ziet ook Vranken voor partijen een
belangrijke rol weggelegd om in het proces snel tot de kern door te dringen. De
rechteren partijen (hun advocaten) dienen zich actief op te stellen.53 Vranken stelt
voor in alle procedures partijen te verplichten direct de kernpunten van het geschil
helder in stelling te brengen. Asser bepleit bindende partij-afspraken. Dat kan
bijdragen aan vlotte procesvoering.54 Met Vranken en Asser ben ik het in
belangrijke mate eens. Partijen hebben verplichtingen en verantwoordelijkheden
(c.q. zouden moeten hebben); ookjegens elkaar (enjegens de gemeenschap, aldus

Vranken). Hun gedachtegoed verdient bijval. Het mag er de aandacht echter niet

van afleiden, dat als het gaat om de voortgang van de procedure, de rechter als
overheidsinstantie ingevolge artike16 EVRM verantwoordelijk is voor de snelheid.

Bij die verantwoordelijkheid hoort idealiter het bieden van redressering, althans

bij schending is de rechter en via hem de staat daarop aan te spreken. Als de
voortgang van het proces wordt bereikt door voor partijen bindende afspraken
(Asser) of door substantierings-, informatie-, medewerkings- en zorgplichten
(Vranken), dan valt dat toe te juichen. Onder de invloed van artikel 6 EVRM en
daarbij behorende verplichting binnen redelijke termijn rechtspraak te bieden, is
de staat echter eindverantwoordelijk voor de snelheid.55 De staat is hier handen
en voeten gegeven door de rechter. 56

52          Ook in het nieuwe wetsvoorstel voor een herziening van het burgerlijk procesrecht. Kamerstukken
// 1999/2000,26 855. Zie bijv. artikel 1.3.3 dat partijen verplicht zo vroeg mogelijk opening van
zaken te geven. Nader hierover W.A.J.P. van den Reek, 'Wetsvoorstel 26 855: herziening van het
procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanteg. Een
overzicht in vogelvlucht', TCR 2000, p. 1-5 en R J B. Boonekamp & C.J.J van Maanen, 'Het
procesmodel  van het ontwerp',  TCR  2000,  p.  6-11.

53          J  B M. Vranken, 'Rechtsvergelijkende gezichtspunten bij de herziening van het civiele procesrecht
in eerste aanleg', in: Verantwoordel,Vkprocederen Gedachten overeenfundamentele vernieuwing
van het burgerlijkprocesrecht (NVvP), Den Haag: Boom 1999, m n. p. 81-82.

54 W.D.H. Asser,   'Naar een volwassener en minder conflictueuze civiele procesvoering',   in:
Verantwoordelijkprocederen. Gedachtenovereenfundamentele vernieuwing van hetburgerlijk
procesrecht (NVvP), Den Haag: Boom 1999, i.h.b. p. 25-26. Met Asser ben ik het roerend eens
als hij opmerkt dat de moderne rechter wars is van vertragende verweren en staat op een procedure
binnen redelijke termijn, W.D.H. Asser, a.w., p. 11.

55         Idem E.A. Alkema, noot onder EHRM 25 juni 1987, Capuano tegen Italie, Series A, vol. 119, Nl

1990,231.
56 Ook Vranken erkent een rol voor de rechter als toezichthouder en hij licht het snelheidsaspect als

specialeeis uit, als Mn van de eisen van een goede procesorde. J.B.M. Vranken, 'Rechtsvergelijkende
gezichtspunten bij de herziening van het civiele procesrecht in eerste aanleg', in: Verantwoordelijk
procederen. Gedachtenovereenfundamentele vernieuwing van hetburgerlijkprocesrecht(N\IvP),
Den Haag: Boom 1999, i.h.b. p. 84 en 82

291



Hoofdstuk  10

Mogelijk is deze (mede-)partij-orientatie ingegeven door de notie dat op
schending van deredelijke-termijneis zo moeilijk een sanctie is te zetten, waardoor
meer op partij-verplichtingen wordt geconcentreerd. Aangetekend zij nog dat de
kort besproken opvattingen niet direct voor de redelijke-termijnproblematiek zijn
ontwikkeld.

10.4.2 De rechter

Ondermeer Bosch-Boesjes pleit vooruitbreiding van het arsenaal sanctiemiddelen
waarover de rechter beschikt teneinde vertragingen te kunnen voorkomen en
sanctioneren.57 Verval van de bevoegdheid van de partij die verzuimt
proceshandelingen te verrichten, is een mogelijke sanctie. Bosch-Boesjes geeft
zelf al aan dat daar het risico aan vastzit van extra conclusies en pleidooien die
op hun beurt weer vertragen. Voorts voert zij het sanctiemiddel van ambtshalve
royement op als stok achter de deur om partijen te behoeden voor te lichtzinnig
instemmen met verzoeken tot uitstel  van de wederpartij.  Ook  in de situatie  dat
de oorzaak van de vertraging bij deskundigen of andere derden ligt, zou het de
rechter niet aan sanctie-instrumenten mogen ontbreken volgens haar. Ook van
dergelijke sancties beveelt zij opneming in de wet aan. Tot slot zou de rechter een
sanctie moeten kunnen treffen wanneer partijen niet meewerken aan de bewijsvoe-
ring. Bij niet meewerken valt te denken aan het uitstellen van een zaak doorbijvoor-
beeld herhaaldelijk afspraken te verzetten. Dat zou kunnen worden gemterpreteerd
als een weigering mee te werken, wat in het nadeel van de uitstellende partij is
uit te leggen.58 Telkens wanneer Bosch-Boesjes aangeeft rechterlijke sancties op
door partijen veroorzaakte vertragingen wenselijk te achten, is het zeer de vraag
of dat doorslaggevende invloed zou hebben op het aantal schendingen van het
redelijke-termijnvereiste. Het processuele gedrag van partijen is eerdernaar voren

gekomen als een van de belangrijkste criteria aan de hand waarvan de
onredelijkheid wordt vastgesteld. Indien een vertraging aantoonbaar is veroorzaakt
door snelheidsbelemmerende handelingen van de partij die zich in een later stadium

beroept op gebrekkige naleving van de redelijke-termijnclausule, zal zulks niet
vanzelf meebrengen dat de redelijke termijn van artike16 EVRM is overschreden.
Dat neemt overigens niet weg dat wijzigingen als door haar voorgesteld, hun nut
kunnen bewijzen in de strijd tegen de lange duur van procedures. Daarenboven
is in hetperspectief van in dat opzicht tamelijk strenge rechtspraak van het EHRM
(met zijn aanname van betrekkelijk vergaande verantwoordelijkheid voorde staat

57     J.E. Bosch-Boesjes, o.a  in 'De rechter en de duur van de civiele procedure', WPNR 1990, p.

665-669, m.n. p. 668 en 669.
58      Zie artt. 193. vierde lid en 205, vierde lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
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en dus de civiele rechter) het zonder meer zinvol de burgerlijke rechter een
afdoende instrumentarium aan sancties tegeven, zoals doorBosch-Boesjes bepleit.59

Smits' voorkeur gaat uit naar een model van een civiele instructie, gecombi-
neerd met een schriftelijke r01.60 Zaken worden verdeeld over meerdere
instructierechters die in samenspraak met partijen het procesbeleid bepalen, hun
zaken inhoudelijk goed kennen en de efficiency van het procesverloop sterk kunnen
beYnvloeden. Dit systeem brengt mee dat de rechter termijnen voor het indienen
van stukken vaststelt.6 1 Verder adviseert Smits te breken met de vanzelfspre-
kendheid van tweemaal conclusiewisseling en afscheid te nemen van het
automatisme van re- en dupliek; de noodzaak van dat soort tweede ronden zou

geheel door de rechter dienen te worden bepaald. Door wijziging van artikel 144
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zou niet altijd recht op pleidooi moeten

bestaan, waarmee tevens een halt kan worden toegeroepen aan onnodige nadere
conclusies.62 Ten aanzien van de door Smits gesuggereerde wetswijzigingen kan
eenzelfde kanttekening worden geplaatst als bij Bosch-Boesjes' aanbevelingen.
Indien vertragingen op het conto van 66n der partijen komen, zal de procedure
weliswaar (onwenselijk) worden verlengd, schending van de verplichting tot
rechtspraak binnen redelijke termijn is daarmee niet automatisch gegeven. 63

Ik vestig verder de aandacht op het artikel van Van der Helm en Wesseling-van
Gent. Zij menen, enigszins in afwijking van eerder genoemde auteurs, dat in het

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wel voldoende instrumentarium is te
vinden om de rechter een spoedige voortgang van het proces te laten bevorderen.
Als voorbeeld nemen zij de comparitie van antwoord in combinatie met een vonnis
van artikel 46, tweede lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,64 om daar

59       In haar 'Kwalitijd', tijdigheid in civiele procedures goed geregeld?', Trema 1999, p. 31-36 geeft
zij kort wat voorstellen uit het verleden en benadrukt zij nog eens dat het uiteindelijk staat of valt
met de attitude van partijen en bovenal rechter.

60       Vgl. ook J.B.M. Vranken, 'Rechtsvergelijkende gezichtspunten bij de herziening van het civiele
procesrecht in eerste aanleg', in: Verantwoordelijkprocederen. Gedachten overeenfundamentele
vernieuwing van het burgerlijkprocesrecht (NVvP), Den Haag: Boom 1999.

61 Het systeem van vaste termijnen neergelegd in rolreglementen, dient derhalve te worden
verlaten in de optiek van Smits.

62          P. Smits, 'Rechterlijke voortgangscontrole in het licht van artikel  6 EVRM',  TCR  1995,  p.  11-
15,  i.h.b.  p.   14  en  15.  Veel  van deze gedachten klinken  door  in het wetsvoorstel  voor  een
nieuw procesrecht, Kamerstukken Il 1999/2000, 26855 (zie nader hoofdstukken 3 en 7 van dit
boek).

63 Meer auteurs hebben direct of indirect het probleem van de vaak lange duur van de civiele
procedures gesignaleerd. Zie J.M. Barendrecht, 'Snel en goed recht doen', NJB 24 juni 1994,
p. 837 e.v., die onder meer heil ziet in een verplichte comparitie na antwoord; J.E.F.F.M.
Duynstee, 'Civiele bespiegelingen naar aanleiding van de zaak Capuano,' Trenta 1990, p. 203-
205, i.h.b. p. 204, die de redelijke-termijneis horizontale werking zou willen toekennen en
denkbaar acht dat een talmende partij zijn vordering wordt ontzegd en voorts in bepaalde

gevallen de spoedprocedure als oplossing ziet onder de voorwaarde de kort-gedingrechter meer
bevoegdheden te geven en hem de wijze van afhandeling en tempo te laten bepalen.

64          I.   van  der  Helm  & E.M. Wesseling-van  Gent, 'De redelijke termijn in civiele procedures',
Trema 1996, p. 125-134, m.n. p. 132.
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onmiddellijk aan toe te voegen dat daarvoor wel vereist is dat in de eerste

schriftelijke ronde het geschil volledig helder is en een houd-je-kruit-droog-tactiek
wordt verlaten, zoals bijvoorbeeld Vranken voorstaat. Naarmijn idee ondergraven
zij daarmee hun eigen stelling, want de vraag is vervolgens hoeje datbereikt. Even
later lijken zij dat ook te onderkennen door alsnog open te laten dat de rechter
meer wettelijke machtsmiddelen krijgt en andere aanpassing van wetgeving te
overdenken. Genoemd worden: het aankleden van ambtshalve royementbij uitstel;
het regelen van de gevolgen van het niet voldoen van voorschotten aan
deskundigen; het schrappen van het instemmingsvereiste van artikel 46, tweede
lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; het uitsluiten van tussentijds app8165

en het moderniseren van verouderde procedures.66 Ik wijs tot slot op het al eerder
gememoreerde per 1 oktober 2000 in werking getreden landelijk rolreglement.
Hierin keren verplichtingen voor partijen terug, maar ook voor de rechter.
Termijnbepalingen en de controle daarop, en ook het laatste woord is aan de rechter.
Daarin lees ik een erkenning van de verantwoordelijkheid - voor het tempo van
de procedure - voor de rechter. Daarbij past in mijn optiek dat het zoveel mogelijk
de rechter is die moet gaan over te verbinden rechtsgevolgen aan overschrijding
van de redelijke termijn.

10.4.3 Processueel-interne consequenties

Sommigen zoeken oplossingen binnen de lopende procedure. Zo draagt Brennink-
meijereen oplossing aan, die hetkarakter heeft van een alternatieve consequentie:
wat tedoen wanneerdeprocedure te veel tijd in beslag aan hetnemen is ofalheeft
genomen?

Brenninkmeijer is de mening toegedaan dat de gevolgen van schending zoveel

mogelijk tot de processuele rechtsbetrekking beperkt dienen te blijven. Hij zoekt
zijn heil in een suggestie aan de wetgever. Reeds bij vrees voor schending kan
de president of voorzitter worden geadieerd. Deze kan de door hem noodzakelijk
geachte voorziening geven, opdat de afdoening alsnog binnen de grenzen van de
redelijke termijn blijft.67 Ook Verpaalen zoekt de oplossing in wetgeving.
Verpaalens bepaling vertoont overeenkomsten met die van Brenninkmeijer maar
is toegespitst op de Hoge Raad. Hij zou graag zien dat de Hoge Raad bevoegd

65     Vgl. P. Smits, 'Rechterlijke voortgangscontrole in het licht van artikel 6 EVRM', TCR 1995,
p. 11-15, m.n. p. 15.

66 Als voorbeeld noemen Van der Helm en Wesseling-van Gent de rekening- en verantwoording-
procedure van artikel 771 Rv., I. van der Helm & E.M. Wesseling-van Gent, 'De redelijke
termijn in civiele procedures', Trema 1996, p. 125-134, i.h.b. p. 132.

67 A.F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn  in het burgerlijk proces  en het bestuursproces',
NJCM-Bulletin 1991, p. 627-647, i.h.b. p. 646. Een nader uitgewerkte bespreking van de
voorgestelde bepaling volgt later in hoofdstuk 12, aangezien zijn voorstel ook het bestuurspro-
cesrecht betreft.
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wordt termijnen te stellen voor rechterlijke beslissingen. Worden de termijnen
niet in acht genomen, dan volgt verwijzing naar een ander rechterlijk college.

68

Kern van beide aanbevelingen, als ik het zo mag noemen, is dat de justitiabele
die de redelijke-termijnschending ziet aankomen, daareen stokje voorkan steken

met behulp van de rechter: een rechtsmiddel wordt gecreeerd waarmee speciaal
over de redelijke termijn kan worden geklaagd. Ofschoon de respectieve ideeen

mijn sympathie hebben, blijft onverlet dat het probleem in wezen wordt gelegd
op het bord van degene die niet de veroorzaker van het talmen is: de procespartij.
Bovendien geldt zeker in Verpaalens voorstel dat een extra instantie wordt
geadieerd, wat ook weer tijd en inspanning kost.

Ik wijs hier voorts op de verknochtheid met de al eerder te beantwoorden
vraag naarde gebruikte criteria om de afhandeling van een geschil aan de vereiste
vaart te toetsen. In beide voorstellen wordt als gezegd een rol toebedacht aan de
betrokkene, die last ondervindt van de lange duur. De gesuggereerde oplossingen
komen naar mijn idee daarmee hoofdzakelijk te ressorteren onder de kwestie van
de relevante factoren (dan wel de vraag naar preventie van onredelijke vertraging-
en), meerdan dat een concrete handreiking wordt geboden naareen doorde rechter
te verbinden rechtsgevolg van verdragsrechtelijke termijnoverschrijding.

Ik gaf al aan dat waar in civielrechtelijk georienteerde verhandelingen de
(afwezigheid van) snelheid van procedures centraal wordt gesteld, dat dikwijls
geschiedt zonder de koppeling met de redelijke termijn van artikel 6 EVRM te
maken. Een positieve uitzondering hierop vormt met name Brenninkmeijer die
de hierboven behandelde bepaling voorstelt.69 Ook de samenstellers van het
landelijke rolreglement onderkennen de primaire verantwoordelijkheid van de
rechter, te garanderen dat binnen een redelijke termijn wordtrecht gesproken. Ook
Smits koppelt het item van de rechterlijke voortgangscontrole aan de redelijke
termijn van artikel 6 EVRM.70

Tot slot een korte terugkoppeling naar het aan begin van deze paragraaf

gememoreerde'versnelde regime'. In het Versnelde Regime is een aantal van eerder

gedane suggesties doorgesijpeld en vervolgens is in wetsvoorstel 26 855 met de
resultaten van het Versneld Regime rekening gehouden. De eerste evaluatie-
gegevens van het versneld regime tonen een beeld dat van rechtbank tot rechtbank

68 O.A.C. Verpaalen, De handhaving  van  orde en tucht  in de civiele procedure, Zwolle  1983,  p
458 e.v., met name p. 478. Hij stoelt zijn suggestie mede op enkele bestaande regelingen.

69 A.F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces',
NJCM-Bulletin 1991, p. 627-647, m.n. p. 646. Ook B W.N. de Waard verbindt in zijn
dissertatie de duur van de procedure aan het beginsel van de redelijke termijn, Beginselen van
behoorlijke  rechtspleging,  met name  in  het  administratief procesrecht  (diss. Utrecht), ZwONe:
Tjeenk Willlink 1987, p 225-244.

70     P. Smits, 'Rechterlijke voortgangscontrole in het licht van artikel 6 EVRM', TCR 1995, p. 11-
15, ih.b. p.11-15.
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verschilt maarover het algemeen werpt hetregime vruchten af.71 Dezebemoedigen-
de berichten ten spijt, de burger die van de rechter te horen krijgt dat het eigelijk
allemaal veel te lang heeft geduurd zonder dat daar enigerlei materiBle

genoegdoening aan vastzit, zal er weinig boodschap aan hebben.

10.5 Slot

Over de vraag naar de gevolgen van een overschrijding van de redelijke termijn
hebben civilisten zich weinig frequent uitgelaten. Vooral de jurisprudentie laat
een schraal beeld zien: een gering aantal vonnissen en arresten over de redelijke
termijn en ronduit weinig overwegingen waarin wordt ingegaan op de kwestie
van de te verbinden gevolgen aan geconstateerde onredelijkheid. Niettegenstaande
die signalering lijkt er onder de beoefenaren van het civiele recht wel consensus
te bestaan omtrent de gevolgen van overschrijding. Men is in het civielrechtelijke
discours gewoon te verdedigen dat schending van het redelijke-termijnvereiste
door de rechter niet van invloed kan zijn op de uitkomst van de rechtsstrijd. In
andere bewoordingen, de materieelrechtelijke rechtsverhouding dient buiten schot
te blijven zo men al consequenties wenst te verbinden aan de te lange duur van

de rechtspraak.
Daaraan kan niet de conclusie worden verbonden dat 'men' zich niet druk

maakt over de langdurigheid van civielrechtelijke procedures. Dat zou een te snel
ingenomen stelling zijn; de voortgang van de procedure is evident een voorwerp
van aanhoudende, ja zelfs toenemende zorg binnen de civiele rechtspleging. Nogal
eens wordt daarbij als knelpunt gesignaleerd dat de civiele rechter te weinig (met
name sanctie)bevoegdheden bezit om partijen werkelijk tot spoed aan te manen.

Uitbreiding daarvan wordt bepleit. Maar daarmee hebben we nog geen redressering
voor geconstateerde redelijke-termijnoverschrijdingen.

Bij analyse van de rechtspraak lijkt het alsof een vraag wordt overgeslagen.
Wordt nog wel naar de duur van de procedure gekeken, en die soms ook te lang
beoordeeld, eenconsequentie wordt erniet aan verbonden. Het gaat omeen mijns
ziens ten onrechte ontbrekende schakel. Zeker nu communis opinio is dat
burgerlijkrechtelijke geschillen zich qua afdoeningsduur niet telkens binnen veilige
marges afspelen, om mij met enig gevoel voor eufemisme uit te drukken, is het
onwenselijk aan schending van een voornaam bestanddeel van artikel 6 EVRM
geen gevolg te koppelen. Daarom is het van belang dat bij al die procedures die
niet vlot genoeg zijn verlopen, in elk geval expliciet wordt gemaakt of er strijd
is met artikel 6 EVRM en welk gevolg voortvloeit uit overschrijding van de

11        R.13.Eshuis. Eenkwestie van tijd. Onderzoeknaarde doorlooptijdinhandelszaken.DenHaag:
WODC 1998.
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redelijke termijn. En waarde rechter voet bij stuk houdt, zou een uitdrukkelijke(re)
redengeving voor het niet-verbinden van een consequentie, niet misstaan.

Tot slot wijs ik erop dat een constatering van onredelijke vertraging van het
civiele proces naar mijn idee als opmaatkan fungeren vooreen procedure gebaseerd
op een onrechtmatige overheidsdaad, in het bijzonder onrechtmatige rechtspraak.
Tegen het instellen van een dergelijke actie als aangeboden panacee valt in te
brengen dat het iets hetkarakter van een zwaktebod draagt. Kunje het van de burger
verlangen een nieuwe rechtsgang te entameren, die wederom de nodige tijd
opslurpt? Op zulk een gestarte procedure uit onrechtmatige rechtspraak drukt ook
nog eens extra zwaar de last om het snel af te werken, om niet nogmaals in strijd
met artikel 6 EVRM te komen.

Idealiter zou de civiele rechter al in de oorspronkelijke procedure de
bevoegdheid moeten hebben een oordeel - inclusief rechtsgevolg! - over de
schending van het termijnvereiste te geven. Wellicht zou een aparte bepaling
uitkomstkunnen bieden. Zo'n bepaling zou kunnen inhouden dateen gevolg, meest

voor de hand ligt een vorm van door de staat te betalen schadevergoeding, aan
geconstateerde schending wordt verbonden zonder dat daarvan invloed uitgaat
op het oorspronkelijke voorwerp van geschil.
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Consequenties strafrecht

11.1 Inleiding

'De strafrechtspleging is geen strikt formeel systeem waarin stagnatie de geldigheid
van haar uitkomsten niet kan aantasten.' ' We hebben in het vorige hoofdstuk
kunnen constateren dat de civiele rechter geen mogelijkheden ziet om aan schending
van het beginsel van de redelijke termijn gevolgen te verbinden. In het strafrecht
daarentegen weet men populair gezegd wel raad met schendingen. De rechtspraak
van pakweg de afgelopen twintig jaar biedt een ruim assortiment van uitspraken
van de strafrechter.2 Die behoorlijk grote hoeveelheid jurisprudentie levert geen
ondoordringbare brei op. Integendeel, de strafrechter is dikwijls betrekkelijk
duidelijk waar het gaat om de sancties die kunnen worden gesteld op geconstateerde
schendingen. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke sancties het strafprocesrecht
kent om schendingen van het redelijke-termijnvereiste te compenseren. Daarbij
komen voornamelijk hoofdlijnen aan de orde, wat niet wegneemt dat een enkel
zijpad iets verder wordt bewandeld zoals de bijzondere procedures van inbeslag-
name en onttrekking aan het verkeer. Dat bewandelen geschiedt telkens mede met
het oog op het volgende hoofdstuk, waarin de rechtsgevolgen van overschrijding
in het bestuursprocesrecht worden onderzocht.

11.2 Positie ten opzichte van civiel procesrecht

Gelegd naast het civiel procesrecht constateren we als eerste verschil dat in een
strafrechtelijke procedure vanafde aanvang niet twee civiele partijen (meestentijds
burgers en bedrijven) tegenover elkaar staan maareen vervolgende overheidsinstan-
tie en een burger. Een ander onderscheid schuilt in het wezenskenmerk van een
strafrechtelijkeprocedure dateen strafofmaatregel kan worden opgelegd. Hoewel
ook een civielrechtelijke uitspraak kan strekken tot bijvoorbeeld betaling van een
forse schadevergoeding of anderszins als nadelig ervaren gevolgen mee kan

1        A.L. Melai in zijn annotatie bij HR 1 juli 1981, NJ 1981,625.
2          Ter illustratie: in de op CD-ROM Juridische bibliotheek tot juni 2000 bijgewerkte Nederlandse

Jurisprudentie leverde de zoekopdracht 'redelijke termijn+6 evrm' binnen de selectie 'Strafrecht'
247 treffers op. Vele tientallen daarvan gaan expliciet overde gevolgen die als sanctie kunnen worden
gesteld op termijnoverschrijding.
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brengen, ligt ook hierin een verschil in aard. Namens de samenleving iemands

vrijheid beroven of op vergelijkbare wijze rechten beknotten, daarvan is met een

uitspraak van de burgerlijke rechter evident geen sprake. Daarbij raken we weer
aan de ratio's van de in het EVRM opgenomen waarborg juridische geschillen
binnen redelijke termijn af te doen. Bij de 'determination of civil rights and

obligations' gaat het erom iemand niet te lang in het ongewisse omtrent zijn
civielrechtelijke rechtspositie te laten. Achterde redelijke-termijnclausule ingeval
van een 'criminal charge' zit de gedachte om de dreiging van een strafoplegging
en de druk die dat meebrengt niet te lang te laten voortduren. Leidt dit onderscheid
naar ratio er toe dat ook in de rechtsgevolgen verschillen zijn te ontdekken?
Voorstelbaar is bijvoorbeeld dat overschrijding van de redelijke termijn in het

strafprocesrecht ernstiger wordt geacht en dat er bijgevolg meer belang wordt

gehecht aan het vastknopen van een serieus rechtsgevolg.

11.3 Gevolgen van termijnoverschrijding

11.3.1 De hoofdlijnen. antagonisme van belangen

Bij het verbinden van consequenties aan termijnoverschrijdingen in de zin van
artike16 EVRM, komen fundamentele problemen om de hoek kijken. In de eerste

plaats neemt de garantie van berechting binnen redelijke termijn in zeker opzicht
een bijzondere plaats in tussen de rechten die artikel 6 beoogt te waarborgen. Ik

doel op de onmogelijkheid van letterlijke reparatie. Een eenmaal onredelijk lange
periode van vervolging c.q. berechting kan niet meer ongedaan worden gemaakt;
het terugdraaien van de tijd ligt nu eenmaal niet binnen de menselijke capaciteiten.3

En een als onredelijk langzaam ge(dis)kwalificeerde strafvervolging van begin
tot eind nog eens overdoen maar dit keer wel voldoende vlot, zal geen redelijk
denkend mens als oplossing willen presenteren. Een dergelijke herhaling van zetten
en een verlenging van onzekerheid en druk druisen ook lijnrecht in tegen de
gedachte welke aan de redelijke-termijnwaarborg ten grondslag ligt.

3       WeI liggen er mogelijkheden indien een bepaalde deeltermijn te lang in beslag heeft genomen
Bijzonder voortvarend handelen kan de consequentie vormen van traagheid in een eerdere fase
van de totale rechtsgang. 'Strafvermindering blijft echter achterwege indien de overschrijding van
de inzendingstennijn is gecompenseerd door een bijzonder voortvarende behandeling van het
cassatieberoep', aldus HR 3 oktober2000, nr. 00775/99. Opgemerkt zij desalniettemin datjustitiele
autoriteiten geen wonderen op dit viak hoeven te verwachten: lichtzinnig sauveren van talmend

optredendoorindevolgendefasemaarwatextraspoedaandedagteleggenzalnietaltegemakkelijk
genade vinden in de Straatsburgse burelen. Vgl. bijvoorbeeld EHRM 27 februari 1992, Andreucci
tegen Italit, Series A, vol. 228-G.
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Soelaas dient te worden gezocht in enigerlei vorm van compensatie: Dat
brengt ons tot de tweede moeilijkheid die kleeft aan de kwestie welke gevolgen
aan een onaanvaardbaar traag strafgeding zijn op te hangen. Met overschrijding
van de redelijke termijn is de aantasting van het belang van het vervolgde individu
dat te lange tijd op een uitspraak of zelfs maar voortgang heeft moeten wachten,
een feit. Het verhaal houdt echter niet op bij de belevenissen van de vervolgde
verdachte. Ook de samenleving heeft iets te verliezen. Zij mag vrezen voor een

inbreuk op haar gerechtvaardigde, door de justitiele autoriteiten beschermde

belangen die er onder meer in bestaan dat plegers van misse daden niet alleen
worden vervolgd maar ook worden berecht en hun straf (volledig) uitzitten.5

Dat leidt ons tot de kern van de zaak. Bij overschrijding van de redelijke
termijn en de daaraan te verbinden gevolgen staat in het strafrecht een weging
centraal: het belang dat de gemeenschap heeft (bij strafvervolging) tegenover het
belang datde verdachte heeft.6 Het algemeen belang versus het individueel belang

dus.

Hoe is dat concreet uitgewerkt door de strafrechter? Aanvankelijk koos hij
niet-ontvankelijkheid als de exclusieve sanctie gekoppeld aan overschrijding van
de redelijke termijn.7 Overwogen werd dat bij schending van het recht om zonder

onredelijke vertraging te worden berecht, vervolging zo zeer in strijd moet worden

geacht met de fundamentele beginselen van een goede procesorde, dat het recht
tot verdere vervolging aan het openbaar ministerie moet komen te vervallen. V66r
niet-ontvankelijkheid spreekt de duidelijkheid die ermee is gegeven.8 Op niet-

ontvankelijkheid als gevolg van (hiernaook veelal: sanctie op) schending is echter
vooral veel kritiek geuit, sterk verwoord door Leijten.' Het werd onzinnig geacht

4           Zie hierover o.a. HR 29 maart 1994, NJ 1994, 577 m.nt. Schalken (met nog een aardige discussie
over de kracht van beginselen van behoorlijke procesorde).

5     Ik wit de boel niet meteen opblazen met waarschuwingen voor maatschappelijke onrust en
eigenrichting; het is mij er om te doen te laten zien dat in strafrechtelijke constellaties heel prominent
met meer belangen rekening dient te worden gehouden dan enkel met die van de direct betrokken
deelnemers van een strafgeding.

6         In gelijke zin Minister van Justitie Korthals, Aanhangsel  11 1999/2000, 1015, p. 2203-2204. Zie
voorverkorte weergave van zijnantwoordenop Kamervragen van Van Oven, NJB 2000, p 871-872.

7        Zie bijvoorbeeld HR 23 september 1980, NJ 1981, 116 m.nt. GEM en HR 18 november 1981, NJ
1981,118, m.nt. ThWvV. Betrofhet eerste arrest strikt bezien (een beroep op schending van) artikel
14, derde lid, sub c, Internationaal Verdrag inzakeburgerrechten en politieke rechten, in zijn arrest
van 4 november  1980, NJ  1981,  117, m.nt. ThWvV geeft de Hoge Raad aan dat het voor de aan
schending te koppelen gevolgen geen verschil uitmaakt ofhet nu de redelijketermijn van genoemd
verdragsartikel of die van artikel 6 EVRM betreft.

8             In deze zin G.J.M. Corstens, 'De rot van detijdsfactorin het strafrecht', RM77:emis 1986, p 438-457,
m.n. p. 451.

9          Zie naast conclusies van zijn hand, hierna genoemd, ook diens voordracht op het congres van de
RUU 'Recht als norm en als aspiratie' d.d. 10 juni 1986. aangehaald door De Waard in diens
dissertatie. Beginselen van behoorlijke rechtspleging: met name in het administratiefprocesrecht
(diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willlink 1987, p. 233-235. Vgl. Remmelink in diens conclusie die
reeds  in 1980 vraagtekens bij de ingrijpende niet-ontvankelijkheid als sanctie plaatst,  HR  18
november 1980, NJ 1981, 118 m.nt. ThWvV. Zie ook o.a. Van Oven in: Handelingen 1983 der
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de sanctie van niet-ontvankelijkheid toe te passen op gevallen waarin het openbaar
ministerie de vertraging  niet te verwijten valt.'0 Het is onbillijk het openbaar
ministerie zo zwaar de dupe te laten zijn van een fout, gemaakt bij (de griffie van)
het rechterlijk college. Wat voor sanctie dient dan wel daaraan te worden
verbonden, luidt de voorspelbare onmiddellijke tegenwerping. Is, zo kan het worden

geformuleerd, het dan wel billijk de burger de dupe van onredelijke vertraging
te laten worden, terwijl de waarborg van rechtspraak binnen een redelijke termijn
juist is bedoeld voor de burger. Bovendien heeft het onacceptabel oponthoud
dikwijls vooreen aanzienlijk deel plaats in de vervolgingsfase en niet bij de rechter.

Niet iedere strafrechtsdeskundige is het dan ook met de door Leijten
verwoorde kritiek eens. Corstens vindt de consequentie van niet-ontvankelijkheid
indien het openbaar ministerie geen blaam treft zelfs niet bezwaarlijk."Hij neemt
daartoe onder meer het instituut van de verjaring ter vergelijking. Een pas natwintig
jaar ontdekte moord bijvoorbeeld, zal eveneens onvermijdelijk tot niet-ontvankelijk-
heid van het openbaar ministerie leiden. Of dat voorbeeld nu buitengewoon
gelukkig is, kan worden betwijfeld daar in een dergelijke situatie het openbaar
ministerie niet opdraait voor rechterlijk feilen. Overtuigender is zijn algemene
redenering dat met niet-ontvankelijkheid wordt uitgesproken dat het vervolgings-
rechtkomt te vervallen, welk rechtnu eenmaal door het openbaarministerie wordt
uitgeoefend. 12 Corstens geeft daarbij nog aan dat in het uitspreken van niet-
ontvankelijkheid geen noodzakelijk schuldverwijt (aan het adres van het OM) zit
opgesloten.

13

Een tweede punt van kritiek op niet-ontvankelijkheid snijdt het meeste hout
en leidt ons naarde volgende mogelijke consequentie van schending. Kort en goed:
niet-ontvankelijkheid als sanctie is een paardenmiddel.14 Het recht van de
samenleving op normhandhaving door berechting is een te groot goed om dat andere

belang, dat van de verdachte, door verval van het recht tot strafvervolging te laten

Nederlandse Juristen-Vereniging dee! 2, Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink  1983 Handelingen, p
41 e.v  en W.E. Haak, 'De sanctie opoverschrijding van de redelijke termijn', in: CH. J. Enschedd
e.a. (red.), Naar eer en geweten (Remmelink-bundel), Amhem: Gouda Quint 1987, p. 151-163.

10 Zie onder meer diens conclusie bij HR 4 juni  1985, NJ 1986, 182.
11       G.J.M. Corstens, 'De rol van de tijdsfactor in het strafrecht', RMThemis 1986, p. 438-457, i.h.b.

p  450. Het komt weI vaker voor dat het OM niet-ontvankelijkheid ten deel valt, zonder dat het
een verwijt kan worden gemaakt, onder andere wanneer de verdachte komt te overlijden (artikel
69 Wetboek van Strafrecht). In gelijke zin A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1998, p. 174.

12          Bijval voor zijn opvatting ontvangt welbeschouwd Corstens met HR  11  november 1986, NJ 1987,
861 m.nt. ThWvV, waarin de Hoge Raad wijst op artike14 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie
dat het OM belast met de vervolging van strafbare feiten. Vervolgens geeft hij aan dat de
vervolgingsbevoegdheid wordt beperkt door grenzen die wetsbepalingen. verdragsbepalingen en
beginselen van behoorlijk procesrecht stellen.

13 Hij verwijst nog naar A.L. Melai, die in diens noot onder HR 22 juni  1982, NJ 1983, 413, een iets
andere opvatting lijkt te huldigen.

14      Aldus Lzijten in zijn conclusie bij HR 29 januari 1985, Nl 1985,690.
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prevaleren. Vooral bij heel ernstige strafbare feiten is het rigoureuze karakter
onbevredigend:5 Dat vindt ook de Hoge Raad, getuige zijn omgaan in het arrest
van 7 april 1987.16 Een termijnoverschrijding hoeft niet langer per se tot niet-
ontvankelijkheid te leiden, ook strafvermindering komt als consequentie in aanmer-
king:7 Sterker nog, strafvermindering als gevolg van overschrijding is in de loop

derjaren tot uitgangspunt geworden. Niet-ontvankelijkheid is gereserveerd voor
de zeer ernstige termijnoverschrijdingen.18 De Hoge Raad is thans van mening
dat

'overschrijding van de redelijke termijn in de regel dient te leiden tot strafver-

mindering en dat slechts bij uitzondering, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een
zeer grote overschrijding van die termijn, plaats is voor niet-ontvankelijkverklaring
van het Openbaar Ministerie. '19

Hetdooronder meerLeijten bepleite rekening houden met de onredelijke vertraging
bij de straftoemeting, is door de strafrechter dus duidelijk gehonoreerd.

Niet alleen bij zware strafzaken kleven er nadelen aan niet-ontvankelijkheid
als consequentie. WederomLeijten heeft - niet slechts in zijn conclusies maar ook

bij andere gelegenheden - aangegeven niet-ontvankelijkheid ook in lichtere zaken
onbevredigend te vinden.20 De Waard verwoordt deze kritiek als volgt: bij heel
lichte strafbare feiten valt een belangrijk element van de ratio van de redelijke-

15      Zo ook W.E. Haak, 'De sanctie op overschrijding van de redelijke termijn', in: Ch. J. Enschedd
e.a. (red.), Naar eer en geweten (Remmelink-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 151-163,
m.n. p. 158-160.

16       NJ 19 87, 587 m.nt. ThWvV. In HR 8 april 1996, NJ 1986,735 m.nt. ThWvV bepleitte A-GMeijers
al strafcorrectie.

17        In retrospectief blijken openingen al misschien eerder te ontwaren in dejurisprudentie, zowel van
lagere rechters als de Hoge Raad. Een arrest van het hof te Izeuwarden van 25 juni 1985, genoemd
door Myjer, is een voorbeeld: vanwege het lange tijdsverloop oplegging van een voorwaardelijke
in plaats van een onvoorwaardelijke straf, NJCM-bulletin 1981, p. 22. De Hoge Raad gaf halverwege
dejaren tachtig al eens aan dat het aangevoerde weliswaar geen onredelijke termijn opleverde maar
wel aanleidinghadgegeven totstrafvermindering, HR 29 januari 1985, NJ 1985,690: 16 september
1985, NJ 1986,250; HR 7 januari 1986, NJB 1986, p 324-325.

18          Bijvoorbeeld HR 25 april  1989, NJ 1989,705. Niet-ontvankelijkheid komt slechts te pas waar de

vertraging de spuigaten uitloopt, omdat vertraging die beneden dat omineuze niveau blijft, ook
en adequater kan worden gecorrigeerd in de strafmaat, om de woorden van 1£ijten nog eens te
gebruiken. Zie diens conclusie bij genoemd arrest van 29 januari 1985, NJ 1985,690 en zijn
voordracht bij het 350-jarig bestaan van dejuridische faculteit RUU, Recht als norm en als aspiratie,
10  juni   1986,  aangehaald  door  De  Waard  in  diens dissertatie, Beginselen van behoorlijke
rechtspleging: met name in hetadministratiefprocesrecht(diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willlink
1987, p. 235. En recent: HR 9 februari 1999, Nl 1999,314. Zie ook katern NJB 1999, p. 1987,
nr.  162 en NJB 2000, p. 871, waar melding wordt gemaakt van Kamervragen over door de Hoge
Raad vernietigde uitspraken en nog ecns het uitzonderingskarakter van niet-ontvankelijkheid wordt
benadrukt.

19         HR 16 december 1997, NJ 1998, 811. Zieook HR 3 oktober2000, nr. 00775/99: niet-ontvankelijk-
heid bij uitzondering, bijvoorbeeld bij zeer ernstige overschrijding in een eenvoudige zaak.

20     Aangehaald in B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechispleging: met name in het
administratiefprocesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willlink 1987, p. 233.
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termijneis weg: ingeval van bijvoorbeeld een heellichteboete als mogelijke straf,
is onaannemelijk dat de verdachte daarvan 'slapeloze nachten' heeft; het 'langer
dan redelijk onder de  druk  van een strafvervolging hebben moeten leven',  zou
dan een weinig adequate formulering zijn.21 Dat klinkt geloofwaardig.  Maar je
kunt daar ook iets anders overdenken. Zo zal een abnormaallangdurige procedure
niet snel op bijval mogen rekenen van de vervolgde in kwestie. Ik meen dat voor
hem de druk dan niet compleet wegvalt, wel dat deze minder zwaar is. Toegegeven,
dan nog kan dat (juist) pleiten voor een minder ingrijpend gevolg dan niet-ontvanke-
lijkverklaring. Maar, toegespitst op waar we hier over spreken - d.i. een passende
consequentie van een onredelijke trage afdoening -: als het toch maar om een heel
licht vergrijp gaat, dan is de samenleving als soort van alter ego van het algemeen
belang toch ook niet zo zwaar getroffen bij het naar huis sturen van het openbaar
ministerie en, maar nu wat letterlijker, van de verdachte,22

Toch is het, als we nog even verder mogen meeliften met Leijten, niet primair
om het openbaar ministerie in bescherming te nemen dat een sanctie als niet-
ontvankelijkheid zelden passend wordt geacht. Niet-ontvankelijkheid is 'een middel
dat terwille van de redelijkheid en de rechtsgelijkheid bij situaties inzakeeen goede
procesorde maar heel schaars dient te worden toegepast,' nog steeds volgens
Leijten.23 Frappant is dat de goede procesorde hier in stelling wordt gebracht als
argument ttgen het ophangen van een bepaald rechtsgevolg van onredelijke
vertraging. Weinigen zullen betwisten dat vervolging en rechtspraak binnen
redelijke tijdsmarges in wezen deel uitmaken van een goede procesorde. Beginselen
van een goede procesorde worden dikwijls juist opgevoerd om aan te geven dat
ze het openbaar ministerie bij vervolgingshandelingen binden, waarbij schending
van zo'n beginsel leidt tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.24
Gedoeld lijkt mij dan ook te worden op de idee dat rechtspraak ook en vooral
zorgvuldig moet geschieden. En op de overtuiging die Leijten aldus verwoordt:
'het recht en de rechtspraak die zich terugtrekken (en dat gebeurt toch eigenlijk
bij niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in zijn vervolging)

21     B.W.N. de Waard, Beginselen van behoortijke rechtspleging: met name in het administratief
procesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Wililink 1987, p. 233 en 234.

22        Ik laat dan nog daar, dat er wat voor te zeggen valt dat een licht vergrijp dikwijls een eenvoudige
zaak inluidt. En (afwezigheid van) ingewikkeldheid is een factor die bij het bepalen van de
redelijkheid van het tijdsverloop meespeelt Grofweg geldt dan: hoe simpeler de zaak, hoe eerder
deze moet worden afgedaan.

23          Conclusie bij HR 9 maart 1993, NJ 1993,679. Hij lijkt daarmee zijn hoofdpunt van eerdere kritiek
enigszins te hebben verlaten althans bijgesteld.

24    Zie HR 29 mei 1978, Nl 1978,358 m.nt. ThWvV; HR 13 september 1983, NJ 1984, 151 m.nt.
P.J.P. Tak. Over beginselen van behoorlijkerechtsplegingen goede procesorde:B.W.N. de Waard,
Beginselenvan behoortijke rechtspleging: met name in het administratiefprocesrecht (diss.Utrecht),
Zwolle: Tjeenk Willlink  1987.  Een en ander met de aantekening dat ik hier even af wil  zijn  van
terminologische verschillen tussen goede procesorde en goede rechtspleging c.q. rechtspraak.
Hierover De Waard, 1987, a.w., p. 112-119 en C.P M. Cleiren, Beginselenvaneen goedeprocesorde
(diss. kiden). Arnhem: Gouda Quint 1989, m.n p. 227-284.
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[laten in de steek: AMLJ] die ene belangrijke taak: het duidelijk signaleren van
onrecht en misdaad (...)'.25

De acceptatie en inburgering van strafreductie als gevolg van schending van
de redelijke termijn kent als bijkomend voordeel dat een mogelijke mistige
tussenzone van niet onredelijk doch langer dan gewenst, overbodig wordt.26 Onder
het strenge regime van de niet-ontvankelijkheid leek het er even op dat de
strafrechter zijn toevlucht tot een dergelijke constructie zocht, opdat hij toch een
gevolg aan de lange duur kon verbinden zonder meteen vast te zitten aan het ver-
strekkende niet-ontvankelijk verklaren.27 Ik wils er ten slotte nog op dat men bij
strafreductie aan meer moet denken dan verlaging van een gevangenisstraf. Zo
is omzetting van een onvoorwaardelijkenaareen voorwaardelijke straf denkbaar, 28

evenals verlaging van een geldboete29 of reducering van het aan de staat te betalen
bedrag in het kader van de 'pluk-ze-wetgeving:30 Ook de keuze voor een lichter
geoordeelde strafis een optie,31 zoals omzetting van gevangenisstrafin dienstverle-

ning. 32

25    Zie noot 24. Ik wil de lezer het typisch 'I.zijteniaanse' vervolg niet onthouden. 'Wie flink
misgekleund heeft, en dat zelf ook weet maar na tien jaar te horen krijgt dat hij vrij uit gaat omdat
het Openbaar Ministerie niet meer ontvankelijk is in zijn vervolging wegens de veel te grote
tijdshiaten, die gaat denken dat de fout die hij begaan heeft misschien lelijk en erg is, maar dat
de hoge heren, waar zich tegenwoordig gelukkig zoveel hoge dames bij voegen, het toch nog wei
bonter zullen hebben gemaakt, want anders zouden zij, de verdachten, er niet zo goed afkomen '
Alles uit de mond van Lzijten als A-G bij HR 9 maart 1993, NJ 1993,679.

26   Zie over het onderscheid tussen onwenselijk en onredelijk en mijn kanttekeningen bij het
schemergebied dat de vermeende cesuur oplevert hoofdstuk 8.

27 Goede voorbeelden bieden  HR 14 oktober  1980,  NJ  1981,92 m.nt. THWvV;  HR 27 september
1983, NJ 1984, 115 en HR 29 januari 1985, NJ 1985, 690. Zie ook C.P.M. Cleiren, Beginselen
van een goedeprocesorde (diss  Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 323. Ik vrees inmiddels

te moeten constateren dat de 'onwenselijke vertraging' een hardnekkig bestaan leidt, we komen
haar bij tijd en wijle nog steeds tegen in de jurisprudentie. Zie hoofdstuk 8.

28         HR 3 januari 1995 , DD 95.162, ook aangehaald door M. van der Horst,  '50 jaar EVRM en nog
steeds te laat! (iets over 'undue delay')', in: R.A. Lawson en E. Myjer (red.), 50 jaar EVRM,  50
jaar  Europees  Verdrag voor  de  Rechten van de  Mens  1950-2000,1.eiden· N]CM-boekenj 2000,
p. 216, noot 8.

29         M. van der Horst, '50jaarEVRM en nogsteeds te laat! (iets over 'unduedelay')', in: R.A. Lawson
en E. Myjer (red.), 50 jaar EVRM, 50 jaar Europees Verdrag voor de Rechten vande Mens 1950-
2000, Lciden: NJCM-boekerij 2000, p. 216.

30      HR 23 februari 1999, NJB-katern 1999, p. 563, nr. 44. Pluk-ze-wetgeving is overigens de veelal

gehanteerde benaming voor wat officieel heet ontneming van wederrechtelijk voordeel, welke
maatregel in artikel 36e WvSris geregeld. Hierover W.F. Groos, 'Plukzeen hoe redelijk is onredeluk
lang', in: G.P.M.F. Mols, M. Wladimiroff (red.), Homo Advocatus (Spong-bundel), Den Haag
Sdu  1998, p.  51  met verwijzing naar de memorie van antwoord (Kamerstukken  II  90/91,21  504,
nr. 5).

31      Vgl. ook M. van der Horst, '50 jaar EVRM en nog steeds te laat! (iets over 'undue delay')', in:
R.A. Lawson en E. Myjer (red.), 50 jaar EVRM, 50 jaar Europees Verdrag voor de  Rechten van
de Mens 1950-2000, Iziden: NJCM-boekerij  2000,  p.  232.

32          Vgl.  HR 10 september 1996, NJ 1997,11.

305



Hoofdstuk 11

11.3.2 Motiveringsverplichting

Voor de strafrechter geldt een dwingendrechtelijke wettelijke motiveringsplicht,
waarbij metname artikel 359 WvSv tot opgave van redenen dwingt.33 De algemene

motiveringsverplichting die op de strafrechter rust, heeft zijn weerslag op het vonnis
van de rechter wanneer hij een sanctie wil zetten op verdragsrechtelijk onaanvaard-

bare gebreken in de voortgang van de procedure. De strafrechter heeft verantwoor-
ding af te leggen voor zijn keuze van sanctie. Een vonnis waarin zonder nadere

motivering niet-ontvankelijkheid de enige passende reactie wordt geacht, loopt
kans te worden gecasseerd.34 Kiest de strafrechter voor strafverlaging, dan dient
de mate van reductie aangegeven en verantwoord te worden. Van de diverse functies
van de motiveringsverplichting gaat het hier met name om de legitimerende
werking. 35

In de rechtspraak heeft dat tot de volgende ontwikkeling geleid. Om te
vermijden dat rechters zich bij vermeende verdisconteringen laten verleiden tot
oncontroleerbare manoeuvres, is een voorwaarde dat de traagheid duidelijk wordt
vertaald in de (mate van) geringere straf of maatregel.36 Als voorwaarde wordt
gesteld dat de rechter de mate van schending in aanmerking moet nemen en

vervolgens duidelijk moet aangeven tot welke vermindering in de strafoplegging
hij in die schending aanleiding heeft gevonden, zo wordt algemeen aangenomen.

37

Wanneer aan deze voorwaarde zorgvuldig de hand wordt gehouden, wordt aan
het bezwaardat strafreductie minderhelderheid verschaft dan niet-ontvankelijkheid,

33      Dat laat onverlet dat nog enkele overige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering zien op
het motiveren van vonnissen.

34       Zie o.m. HR 12 oktober 1993, NJ 1994,  196. Zie ook M. van der Horst, '50 jaar EVRM en nog
steeds te laat! (iets over 'undue delay')'. in: R.A. Lawson en E. Myjer (red.), 50 jaar  EVRM,  50
jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-2000, Lriden: NJCM-boekerij 2000,
p. 230 met citaat Hoge Raad: 'Zonder nadere motivering is onbegrijpelijk waarom het hof, gelet
op de mate van overschrijding (...) slechts de niet-ontvankelijkheid (...) een passende reactie acht
(. )' Voorts verwijt de Hoge Raad het Haagse hof dat het geen blijk heeft gegeven van een
belangenafweging, waardoor ook om die reden hofs arrest aan motiveringsgebreken lijdt.

35        Zowel de legitimerende functie van de motivering in het concrete geval wordt in casu gediend als
de legitimerende functie in het algemeen (legitimatie tegenover de gemeenschap), welke laatste
hier met name aan de orde is. Nader hierover B.W.N. de Waard, Beginselen van behoorluke
rechtspleging: met name inhetadministratiefprocesrecht(diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willlink
1987, p. 372.

36        Zie in deze zin ook G.J.M Corstens, 'De rol van de tijdsfactorin het strafrecht', RMThemis 1986,
p. 438-457, m.n. p. 451.

37        Ook de stelregel dat wordt aangegeven tot welke reductie de schending aanleiding heeft gegeven,
is afkomstig uit HR 7 april 1987, NJ 1987, 587. We kunnen inmiddels wel spreken van vaste
rechtspraak. Zieook o.a. J.M. Reijntjes, A. Minkenhof. De Nederiandse strafvordering, Deventer:
Gouda Quint 1999, p. 72, G J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Gouda
Quint 1999, p. 491 en A. den Hartog in: C P M. Cleiren & J.F. Nijboer(red.),Tekst encommentaar
Wetboekvan Strafeordering 1999, p. 1270. Ook artikel 3593 WvSv noopt daartoe, zie HR 6 april
1999, NJ 1999,565 m.nt. Sch.

306



Consequenties strafrecht

voor een groot deel tegemoetgekomen.38 De Hoge Raad neemt de verplichting
serieus. Ter illustratie: in een geschil waar tussen eerste en tweede aanleg te veel
tijd was gepasseerd, reduceerde het hof de straf van achttien naartwaalf maanden.

Aangezien dat iets meer reductie was dan de meer gebruikelijke tien procent,
casseert de Hoge Raad, omdat onvoldoende was aangegeven waarop die reductie
berustte.39 Dat duidt er tevens op dat de Hoge Raad richtlijnen verstrekt: voor wat
betreft de afdoening in cassatie kan worden vastgesteld dat een overschrijding,
afhankelijk van de mate van overschrijding, pleegt te worden gecompenseerd met
een reductie tussen de vijf en tien procent. Bij heel forse overschrijding kan dat
percentage omhoog gaan.

40

Ofschoon de Hoge Raad blijk geeft prijs te stellen op nogal nauwkeurige

motivering van de feitenrechter, geeft hij zelf niet exact aan hoe die lagere rechter
daarbij te werk moet gaan.41 Pleidooien voor een zware motiveringsplicht spreken
aan.42 Ook hier voorzie ik de gegronde wens naar precieze motivering van een
kanttekening, zoals ik dat deed bij de in de strafrechtspraak gehanteerde strikte
limieten (hoofdstuk 8). Wanneer de wens naar een kenbare en heldere motivering
omslaat in voorgeschreven 'rekensom'-achtige verklaringen, is waakzaamheid
geboden. Het risico bestaat mijns inziens van rigide gehanteerde limieten, met
strafreductie-regels die vooraf tot achter de komma nauwkeurig zijn bepaald. Bij
de vraag naar een passend rechtsgevolg kan dergelijke 'motivering' verdringen
waar het om draait: een belangenafweging.43 Een belangenafweging impliceert
dat rekening wordt gehouden met de omstandigheden van het geval en het

38 Hoe verde algemene motiveringsverplichting van de rechterreikt naarde maatstaven van het EHRM,
is een tweede Bij ideeen over het voork6men van termijnoverschrijdingen valt te denken aan
bezuinigingen op de motivering van vonnissen. Dat het EHRM zich uitspreekt over de algemene
motiveringsplicht is zeker, al is het daarbij niet altijd even concreet in het geven van criteria; aspecten
rondom de motiveringsverplichting (vragen als: watis precies vereist, welk beknibbelen is geoorloofd
etc.)lijkenerggevalsgebonden. Vgl. o.a. EHRM 21 januari 1999, Garcia Ruiztegen Spanje, NJCM-
bulletin 1999, p. 763-770 m.nt. R A. Lawson.

39      HR 20 oktober 1998, NJ 1999,51.
40          A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink  1998, p. 174-180, en

dezelfde, 'Een mogelijk recept tegen de kwaal dertrage strafrechtspleging', in: J. de Hullu, W.E.C.A.
Valkenburgtted.), Door Straatsburg gernspireerde grondnormenvoor het Nederlandse  strafproces,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 38. Zie ook annotaties van J. de Hullu bij HR 20 oktober
1998, Nl 1999, 91 en HR 18 januari 2000, NJ 2000,568 en 569 m.nt. JdH.

41 'Algemeneregels omtrent de wijze waarop de strafdient te worden verminderd, zijn niet te geven',
aldus HR 3 oktober 2000, nr. 0775/99, voor wat betreft onredelijke vertraging in feitelijke aanleg.

42 Vgl. annotaties De Hullu onder HR 4 november 1997, NJ 1998, 304 en HR 20 oktober 1998, NJ
1999,91. Zieook A.G. Korvinus, 'Onredelijke vertraging onderweg: kortingofcadeau', in: C.J.G.
Bleichrodt e.a. (red.), Mens en recht (Meijers-bundel). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink  1996, p
29.

43         Ik voel mij ondersteund door W.E. Haak, 'De sanctie op overschrijding van de redelijke termijn',
in: CH. J. Enschedte.a. (red.), Naareeren geweten (Remmelink-bundel), Arnhem: Gouda Quint
1987, p. 151-163, i.h.b. p. 158-160 en A.G. Korvinus, 'Onredelijke vertraging onderweg: korting
ofcadeau', in: C.J.G. Bleichrodte.a. (red.), Mensen recht(Meijers-bundel), Deventer W.E.J. Tjeenk
Willink 1996, m.n. p. 29-32.
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betrokken individu. Motiveringsverplichtingen die exacte formules behelzen

(bijvoorbeeld: een jaar onredelijke vertraging geeft 25% korting op de straf) acht
ik niet nastrevenswaardig. Mij spreekt meer aan een wat genuanceerdere benadering
zoals: 'een beslissingskader dat meer duidelijkheid biedt'.44

11.3.3 Een derde weg?

Zijn met de niet-ontvankelijkverklaring en bovenal strafverlaging de voornaamste

rechtsgevolgen gegeven, erbestaatnog een andere variant waarmee de strafrechter

zijn onvrede over het stokken van de rechtsgang kenbaar kan maken. Deze derde
en laatste wettelijke sanctie-mogelijkheid houdt het midden tussen de twee
voorgaande. Ik doel op schuldigverklaring zonder toepassing van strafof maatre-
gel.43 Enerzijds komt deze sanctie naar effect op een niet-ontvankelijkheid neer,
met als verschil dat de rechter een inhoudelijk oordeel geeft. Anderzijds is het
een ver doorgevoerde variant van strafreductie, in feite doorgevoerd tot een
strafoplegging van nihil. Dezelfde respectieve bezwaren als ingebracht tegen beide
eerder behandelde consequenties gaan dan ook op ten aanzien van het schuldigver-
klaren zonder straf. Corstens draagt daarnaast nog twee bezwaren aan.46 Vanuit
de redelijke-termijnwaarborg bezien is zijn eerste bezwaar het voornaamste. Omdat
het tot een zitting leidt, gaat deze consequentie voor de verdachte toch gepaard
met een vorm van belasting. Nu het talmen van de overheid reeds druk voor de
verdachte heeft opgeleverd, is dit gevolg, met de terechtzitting als element, weinig
bevredigend. Corstens' tweede kanttekening ziet op het na verloop van tijd weer
oppakken van de zaak, waardoor 'de vredemakende werking van de tijd' teniet
zou worden gedaan.

47

44      De Hullu onder HR 4 november 1997, NJ 1998, 304.
45      Zie art. 9a Wetboek van Strafrecht.
46 G.J.M Corstens, 'De rol van de tijdsfactor in het strafrecht', RMThemis 1986, p. 438-457, i.h.b,

p. 452.

47    Positiever in zijn oordeel is M. van der Horst, 'Undue delay: niet-ontvankelijkheid OM of
schuldigverklaring zonder strafoplegging?', NJB 1986, p. 963-964. Hij noemt drie voordelen van
toepassing van art. 9a boven niet-ontvankelijkheid: een beledigde (tegenwoordig: benadeelde) partij
kan worden ontvangen, een gelaedeerde krijgt met de uitspraak een handvat voor verhaal langs
de civietrechtelijke weg en bij recidive is tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf of
herroeping van vervroegde invrijheidstelling mogelijk. Ook nadat de  Hoge  Raad  in 1987 heeft
aangegeven dat naast niet-ontvankelijkheid strafvermindering als sanctie in aanmerking komt, is
een enkel positief geluid op te vangen over toepassing van art. 9a. Zie E. Myjer in NJCM-bulletin
1991, p. 438-441 en 1992, p. 43-46, die als ultieme sanctie schuldigverklaring zonder oplegging
van strafin deplaats willaten treden van niet-ontvankelijkheid. Myjers eerste toegevoegde argument
ziet op de mogelijkheid dat de verdachte principiele verweren wil voeren. Aldus wordt eveneens
voorkomendateenrechterineenvolgendebeslissingmeeneemtdat deverdachteerslechtsdankzij
de termijnoverschrijding goed vanaf is gekomen. Myjers tweede argument is dat de op de niet-
ontvankelijkheid van het OM gebaseerde schadevergoedingsacties kunnen worden voorkomen.
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11.3.4 De wet als kader?

Voor de rechtsgevolgen die de strafrechter doet ontstaan uit schendingen van de
'reasonable time' van artikel 6 EVRM, ontbrak aanvankelijk een expliciete
wettelijke grondslag. Aan dat manco werd blijkbaar niet zwaar getild, want de
rechter wekte niet de indruk zich sterk geremd te voelen in het uitspreken van
sancties naar aanleiding van onredelijke vertragingen.48 Een verklaring voor de

acceptatie van het niet ontvangen van de vervolgende instantie kon worden gezocht
in het wettelijk systeem van strafvordering.49 Met name de vierde afdeling van
titel VI van het tweede boek van het Wetboek van Strafvordering regeert over de
strafrechter en zijn uitspraakmogelijkheden. Daarvan noem ik de artikelen 348,
349 en 350 in het bijzonder. Zeker uit de twee eerstgenoemde voorschriften volgt
dat de strafrechter de officier van justitie niet-ontvankelijk kan verklaren waarbij
de tenlastelegging een belangrijke rol speelt. Zonder daarover verder te willen
uitweiden dan in het bestek van dit onderzoek wenselijk is, wijs ik erop dat dit
rechtstreeks te maken heeft met de eis dat de rechter oordeelt op grondslag van

de tenlastelegging. Dit zogenoemde grondslagstelstel vindt volgens De Jong steun
in drie beginselen waarvan erdtn wordt gevormd door het beginsel dat berechting
binnen redelijke termijn dient plaats te vinden. 50

Bleek als consequentie op 'undue delay' niet-ontvankelijkheid inpasbaar in
het strafvorderlijk systeem, ten aanzien van strafverlaging lag dat ingewikkelder.
Een directe wettelijke grondslag ontbrak. Die situatie is thans gewijzigd nu het
Wetboek van Strafvordering is verrijkt met artikel 359a. Met deze bepaling heeft
de wetgever een wettelijke basis voor een sanctie-arsenaal gecreeerd,51 dat ook

toepassing kan vinden wanneer de rechter de met het voorbereidend onderzoek
belaste instantie op te lang dralen betrapt. Artikel 359a WvSv luidt:

48       Getuige het groot aantal van uitgesproken niet-ontvankelijkheden en strafverlagingen. Ook in de
strafrechtelijke literatuurheb ik weinig bespeurd van principiele afwijzingen van of fundamentele
discussies over hoe de strafrechter redelijke-termijnoverschrijdingen redresseerde. Zie ook
bijvoorbeeld de noot van Schalken bij HR 6 april 1999, NJ 1999, 565.

49       Men zou hierin als het ware de wat zonnigere kant van hetgeen wordt aangeduid met 'de tirannie
van de tenlastelegging' kunnen ontwaren. (Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk merk ik voor
de 'hard-boiled' bestuursrechtjuristen op dat zich in het bestuursrecht een parallel voordoet: de
tirannie van het besluit zou men kunnen zeggen. Of dat voor de rechterlijke beoordelings- en
uitspraakmogelijkheden - gerelateerd aan de redelijke termijn - ook hetzelfde uitpakt, laat ik hier
nog rusten.

50        Dll. de long, De macht van de kniastelegging in het strafproces, Amhem : Gouda Quint  1981,
p. 281. Naar ik heb begrepen is overigens de strikte binding aan de grondslag van de tenlastelegging
hoofdzakelijk in de rechtspraak tot ontplooiing gekomen. Vgl. G.J.M. Corstens (red.), Rapporten
herijking strafvordering 1993, Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 27, met nadere bronvermeldingen.

51           Om Babylonische spraakverwarring te voorkomen: het betreft sancties in de zin van wat de rechter
doen kan indien het onderzoek niet vlekkeloos is verlopen. Het is derhalve geen uitbreiding van
de straffen en maatregelen die de rechterkan opleggen aaneen verdachte. Dat spreekt ook wel voor
zich, de plaats van de bepaling in ogenschouw genomen: het Wetboek van Strafvordering, niet
het Wetboek van Strafrecht.
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'1. De rechtbank kan, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen
zijn verzuimd die niet meer kunnen worden hersteld en de rechtsgevolgen hiervan
niet uit de wet blijken, bepalen dat:
a. de hoogte van de straf in verhouding tot de ernst van het verzuim, zal worden
verlaagd, indien het door het verzuim veroorzaakte nadeel langs deze weg kan
worden gecompenseerd;
b. de resultaten van het onderzoekdie door het verzuim zijn verkregen, niet mogen
bijdragen aan het bewijs van het telastegelegde feit;
c. hetopenbaarministerie nietontvankelijk is, indiendoorhet verzuimgeen sprake
kan zijn van een behandeling van de zaak die aan de beginselen van een behoorlijke
procesorde voldoet.
2. Bij de toepassing van het eerste lid, houdt de rechtbank rekening met het belang
dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat
daardoor wordt veroorzaakt.
3. Het vonnis bevatdebeslissingen vermeld in heteerste lid. Deze zijn met redenen
omkleed.'

Het geciteerde voorschrift biedt de basis voor sancties op schendingen van het
redelijke-termijnvereiste, met inbegrip van strafmitigering. Daarin schuilt een
wezenlijk verschil met de situatie van voor het bestaan van artikel 359a WvSv.
Nu met deze bepaling ook reductie van de opgelegde straf een door de wet
ingegeven consequentie vormt, is veel maar nog niet alle stof voor discussie
weggenomen. Het wettelijk voorschrift heeft namelijk een beperkt bereik. Het
is gereserveerd voor mankementen die plaats hebben gevonden gedurende het
voorbereidend onderzoek. Een aanzienlijk deel van de overschrijdingen van de
redelijke termijn manifesteert zich in dat voorbereidende stadium maar er blijft
een residu van onredelijk oponthoud dat zich eerst in een latere fase (te weten
tijdens of na de terechtzitting) aandient. Deze vertragingen vallen buiten de
reikwijdte van artikel 359a WvSv. Voor deze situaties blijft strafverlaging als
consequentie een strikt genomen buitenwettelijke oplossing. Ik heb niet de indruk
dat uit het begrensde bereik van artikel 359a WvSv de conclusie wordt getrokken
dat voor vertragingen die in de rechterlijke fase zijn opgetreden, strafverlaging
niet (meer) geschikt wordt geacht.

52

52      'Op zich staat het creeren van dergelijke buitenwettelijke sancties enigszins op gespannen voet
met het in art.  1  Sv tot uitdrukking gebrachte legaliteitsbeginsel en verdienteen wettelijke regeling,
zoals die thans in art. 359a Sv is neergelegd, de voorkeur, maaronoverkomelijk zijn deze bezwaren
niet.' J.W. Fokkens, 'De Hoge Raad en art. 6 EVRM', in: Gr  van der Burght (red.), Vonn en nonn
(Moltmaker-bundel), p.59-68, m.n p. 64. In gelijke zin Th.W. van Veen, 'Over misslagen,
vormverzuimen en nietigheden in het strafprocesrecht', RMThemis 1991, m.n. 216-219.
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11.3.5 Wie gaat over de sanctie op onredelijke vertraging?

De keuze welk rechtsgevolg aan schending van de redelijke-termijneis wordt
verbonden, is in principe aan de rechter die over de feitelijke merites oordeelt.

'Vooropgesteld moet worden dat het oordeel over de vraag of de behandeling (...)
heeft plaatsgevonden binnen een redelijketermijn (...) in cassatie slechts in beperkte
mate kan worden getoetst, omdat het mede afhankelijk is van de waardering van
feitelijke omstandigheden. ,53

Het is de feitenrechter die in beginsel toetst aan het vereiste van de redelijke termijn
en die aangeeft of dat vereiste is geschonden. De rechter die overde feiten oordeelt,
bepaalt ook de sanctie op schending.

11.3.5.1  De Hoge Raad als feitenrechter?

In de meeste gevallen zal de Hoge Raad zich in zijn toetsing beperken tot de
reguliere werkzaamheden als cassatierechter. Beperkt de toetsing van de Hoge
Raad zich in alle gevallen tot de rechtsgronden en de motivering van de sanctie

op termijnoverschrijding? Het antwoord luidt ontkennend. Soms loopt het spaak
tussen laatste feitelijke aanleg en cassatie. Hoe verstaat de Hoge Raad zijn taak
wanneer de onredelijke vertraging heeft plaatsgevonden nd de laatste feitelijke
instantie? Zit de vertraging tussen de laatste feitelijke instantie en de Hoge Raad,
dan treedt hij in wezen als feitenrechter op, opdat hij een oordeel kan vellen over
debewuste vertraging. Decassatierechterbewandeltdan de doorhemzelfuitgezette
route. In geval van zeer aanzienlijke overschrijding, verklaart de Hoge Raad het
openbaarministerie niet-ontvankelijk;54 bij minderernstige overschrijdingen bepaalt
hij zelf de lagere straf 5 en soms ook wijst hij de zaak daartoe terug of verwijst
hij.56 Het zelf afdoen is juist bij redelijke-termijnoverschrijdingen aangewezen,

53 Zie bijvoorbeeld  HR 16 september  1985,  NJ  1986,  250.
54     Bijvoorbeeld HR 25 april 1989, NJ 1989, 705.
55      Bijvoorbeeld HR 9 februari 1993, NJB-katern 1993, nr. 56, p. 158, NJCM-bulletin 1993, p. 174;

NJ 1993, 603  m.nt. C. Een ander voorbeeld waarin de Hoge Raad zelf de straf mitigeert is HR  13
oktober 1998, NJ 1999, 27: de HogeRaad vermindert zelfdestraf, nu detwintigmaandendiezaten
tussen hoger beroep en cassatie, te veel van het goede waren. Zie ook A.J.A. van Dorst, Cassatie
in strafzaken, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 179. In HR 3 oktober 2000, nr. 0775/99
ontwikkelt de Hoge Raad het volgende model: indien in de laatste feitelijke instantie een
gevangenisstraf van maximaal twaalfjaar is opgelegd wordt 5 % op de strafin mindering gcbracht
als de inzendingstermijn met vier maanden of minder is overschreden; 8% bij overschrijding van
de inzendtermijn met vier tot acht maanden;  10% bij acht tot twaalf maanden en 'naar bevind van
zaken' bij grovere overschrijdinge en in zaken waareen strafvan meer dan twaalfjaar is opgelegd.
Voor de volledigheid merk ik nog op dat de inzendingstermijn thans acht maanden is.

56 Zie bijvoorbeeld de noot van Van VeenonderHR 29 maart 1988, NJ 1988, 813 en G.J.M. Corstens,
HetNederlandsstra#rocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 491 en A.J.A. van Dorst, Cassatie
in strafzaken, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 179. Zie ook HR 27 mei 1997, DD 1997,
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nu daarmee de zaak zo vlot mogelijk wordt afgedaan. De vraag of dit geoorloofd
is, dringt zich echterop, met namebij een wijziging van de straf. In zulke gevallen
treedt de straftoemeting z6 op de voorgrond, dat - in de woorden van De Hullu -
afdoening door de feitenrechter in een contradictoire procedure in de rede ligt.

57

11.4 'Civil rights' in het strafrecht; een vierde weg?

Hierboven hebben we kunnen zien hoe de hoofdlijnen lopen bij normale straffen
en maatregelen. In deze paragraaf zal blijken datcompensatie voor geconstateerde
schendingen van het redelijke-termijnbeginsel weliswaar vooral maar niet louter
speelt bij geschillen waarbij een strafkan worden opgelegd. Ook bij beslissingen
strekkende ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en tot onttrekking
aan het verkeer van inbeslaggenomen voorwerpen,58 kan een dergelijke schending
worden gecompenseerd:9 Ten aanzien van een procedure ex artikel 552a WvSv
(beklag over inbeslagneming e.d.) geldt mutatis mutandis hetzelfde als wordt
opgemerkt voor de procedure inzake onttrekking aan het verkeer (artikel 552f
WvSv), voor zover artikel 6 EVRM op een raadkamerprocedure ex artikel 552a
van toepassing is.60 De Hoge Raad acht niet-ontvankelijkheid in dergelijke
procedures nog minder de enige geschikte sanctie op termijnoverschrijding dan
bij strafvervolging en strafoplegging, vanwege het feit dat een procedure inzake

onttrekking 'uit de aard derzaak' debetrokkene minderbelast daardeze nog slechts

onderogen behoeft te zien dat zo'n vordering aan het oordeel van derechter wordt
onderworpen (nadat de strafvervolging voor het overige is betfindigd) .61 De Hoge
Raad legt dus een relatie tussen de zwaarte van belasting die de procedure voor
de betrokkene met zich brengt en het te kiezen gevolg van schending. Inmiddels
is vaste rechtspraak dat hetrechtsgevolg hier wordtgezocht in een billijke geldelijke
tegemoetkoming. Datals passende consequentie wordt gekozen voor een schadever-

263, genoemd door M. van der Horst, '50jaarEVRM en nog steeds te laat! (iets over'undue delay')',
in: R.A. Lawson en E. Myjer (red.), 50 jaar EVRM, 50 jaar Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens 1950-2000, I.ziden: NJCM-boekerij 2000, p. 229, noot 50.

57       J. de Hullu in zijn annotatie onder HR 18 januari 2000, NJ 2000,568 en 569.
58          Het gaat hier om onttrekking aan het verkeer bij afzonderlijke rechterlijke beslissing, op vordering

van het OM (artikel 36b, eerste lid, onder4, Wetboek van Strafrecht). De strafvorderlijke aspecten
zijn geregeld in artikel 552f Wetboek van Strafvordering.

59 Zie artikelen 36a tot en met 36f WvSr.
60          HR  8 juli   1992,  Nl  1992,  817 m.nt. ThWvV vormt een voorbeeld  van  toepasselijkheid.  Van

toepasselijkheid is sprake voor zover de uitkomst van de procedure onmiddellijk bepalend is voor
het recht om als eigenaar over de voorwerpen te beschikken, hetgeen in artikel-552f-procedures
sowieso het geval is. In artikel-552a-procedures is dat dikwijls anders, als ik het goed zie met name
wanneer niet de eigenaar van de inbeslaggenomen voorwerpen beklag maakt. Zie HR 3 juni  1986,
Nl 1987,174 en de mogelijke nuancering daarvan in HR 23 november 1993, NJ 1994, 263 m.nt.
ThWvV.

61      Aldus heel expliciet HR 8 september 1987, NJ 1988, 453.
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goedingsvariant, kan ten eerste worden verklaard uit het feit dat de wet met artikel
36b juncto artikel 33c Wetboek van Strafrecht een handvat voor een dergelijke
oplossing aanreikt. Een meeronderliggende verklaring schuilt in de verschillende
aard van de procedure ingevolge artikel 552f WvSv vergeleken met de gewone
strafrechtelijke procedure waarbij het gaat om de al dan niet oplegging van een
straf. Het kenmerkende onderscheid is erin gelegen dat het bij procedures inzake
de onttrekking aan het verkeer nitt om een 'criminal charge' gaat. Bij een
afzonderlijke procedure inzake onttrekking aan het verkeer is daarentegen w61
sprake van het vaststellen van burgerlijke rechten in de zin van artikel 6 EVRM,
inclusiefde waarborg van de redelijke termijn.62 Alsdan ligt een schadevergoeding
in de vorm van een geldelijke tegemoetkoming meer in de rede dan bij een'criminal
charge'.  Toch zijn voorbeelden bekend waarin een lagere rechter  de  aan  een
'authentiek' strafrechtelijk geschil verbonden sanctie van niet-ontvankelijkheid
aan overschrijding in een onttrekkingsprocedure wilde verbinden. De Hoge Raad
casseert dergelijke beslissingen. De strijdigheid (van hetbezit van aan het verkeer
onttrokken voorwerpen) met de wet of het algemeen belang:

'brengt mee dat het de rechter niet vrijstaat aan de omstandigheid dat (...) de
redelijke termijn (...) is overschreden de niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie te verbinden, aangezien dat tot gevolg kan hebben dat voorwerpen als
hiervoren bedoeld aan de rechthebbende worden teruggegeven en aldus wederom
in het verkeer worden gebracht.

,63

Het maatschappelijk c.q. algemeen belang blokkeert een sanctie als niet-
ontvankelijkheid, aangezien anders gevaarlijke goederen terugkeren in handen
van de oorspronkelijk rechthebbende althans in het maatschappelijk verkeer.64

Het maatschappijbelang prevaleert daarmee in wezen boven het individuele belang

62 Het 'standaardarrest' is HR Bseptember 1987, NJ 1988,453. Toepasselijkheid van artikel 6 EVRM
via de poot van 'the determination of civil rights' is inmiddels vaste rechtspraak (o.a. HR 8 juli
1992, NJ 1992,817 m.nt. ThWvV en HR 15 februari 1994, NJ 1994,489) ondanks aanvankelijk

enig morren van A-G Remmelink in diens conclusie bij genoemd arrest van 8 september 1987.
Dezebestreed inzijnconclusiedetoepasselijkheid vanartikel 6EVRM, omdat verties vaneigendom
zijns inziens geen 'determination' inhoudt. Omdat het om een maatregel van openbare orde en
veiligheid gaat, zou de vraag wie civielrechtelijke aanspraken heeft op de goederen niet ter zake
doen.

63        HR 15 februari 1994, NJ 1994, 489. Zie voorts onder meer HR 8 september 1987, NJ 1988,453.
64         In zijn arrest van 8 januari 1991, NJ 1991, 363 overweegt de Hoge Raad dat een ander gevolg dan

opheffing van het beslag en teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen zal moeten worden
verbonden 'daardeofficiervanjustitie onweersprokenheeftgesteld dathetongecontroleerdebezit
van deze voorwerpen in strijd is met de wet.' In de formulering van annotator Van Veen in zijn
noot onder HR 8 juli 1992, NJ 1992,817: '(H)et voorwerp behoortdoor zijn aard niet terug te keren

in het maatschappelijk verkeer.'
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van de betrokkene.65 Niet-ontvankelijkheid wordt derhalve in principe niet geaccep-
teerd.66 Toch laat de Hoge Raad er geen twijfel over bestaan dat overschrijding
van de redelijke termijn niet ongemerkt mag passeren; enigerlei compensatie voor
debetrokkene is op zijn plaats. Omte voorkomen dat de rechthebbende onevenredig
wordtgetroffen dient hem daarom een geldelijke tegemoetkoming te worden toege-
kend.67

Het rechtsgevolg van een billijke geldelijke tegemoetkoming wordt soms
van een clausulering voorzien, tot uiting gebracht in de woorden 'indien en
voorzover de rechthebbende door het tijdsverloop extra nadeel heeft geleden'.68

Dubieus is of deze restrictie strookt met de gedachte die ten grondslag ligt aan
de waarborg van de redelijke termijn.69 Zoals ik eerder aangaf, lijkt mij meer te
zeggen voor de redenering dat nu de redelijke termijn overschreden is, de
betrokkene dus onder de tijdsduur heeft geleden, in de vorm van onzekerheid en

psychische druk. Los van eventuele overige geleden schade, is deze schade gegeven.
De rechtsnorm - inhoudende de verplichting binnen een redelijke termijn te
beslissen - is geschonden en aan deze onregelmatigheid wordt een gevolg
verbonden. Later is het vereiste van nadeel komen te vervallen en vervangen door
het vereiste van onevenredigheid. Hoewel een iets geschiktere term, zijn in de kern
dezelfde bedenkingen in te brengen. Ik betwijfel of de - alternatieve - toevoeging
van het onevenredig getroffen zijn wezenlijk is om in aanmerking te komen voor
een tegemoetkoming. Ofde Hoge Raaddie onevenredigheid als algemene eis stelt

is ongewis. Net als de restrictie inhoudende: 'indien en voor zover (extra) nadeel

is geleden', past het vereiste van onevenredigheid maar matig bij constatering van
een onredelijke termijn, gehouden tegen het licht van de omschrijving van de

65        De formule die als standaard geldt in het strafrecht kan ook in zaken over terbeschikkingstelling
prima dienst doen. De uitkomst van de belangenafweging zal echter (zo goed als) altijd zijn dat
het maatschappijbelang prevaleert. Een gestoorde delinquent dient niet op vrije voeten te komen.
HR 4 juli 2000, NJ 2000,558 komt tot hetzelfde resultaat, echter door te stellen dat het constateren
van schending van artikel 6 EVRM voldoende compenseert

66 Geheel uitgesloten lijkt niet-ontvankelijkheid niet, blijkens arresten als HR 29 november 1988,
NJ 1989,598 en HR 8 juli 1992, NJ 1992,817, met name deconclusie van A-G 1£ijten, dieingeval
de met de procesvoering gemoeide tijd de perken der redelijkheid zeer ver te buiten gaat, omwille
van efficiency en proceseconomie niet-ontvankelijkheid mogelijk acht. Of met zijn arrest van  15
februari 1994, NJ 1994,489 de Hoge Raadbedoeltaan tegeven niet-ontvankelijkheideen absoluut
ongeschikte sanctie te vinden, is mijns inziens nog onduidelijk. Hij geeft aan dat het de rechter
'niet vrijstaat' daarvoor te kiezen, de vraag is of daarmee niet-ontvankelijkheid nimmer mogelijk
is. Ofschoon de Hoge Raad overweegt dat het 'niet vrijstaan' zijn oorzaak vindt in het voorkomen
van het terug bij de rechthebbende en in het verkeer komen zou ook op het motiveringsvereiste
van de consequentie kunnen worden gedoeld.

67        Op de voet van artikel 36b, tweede lid, en 33c, tweede en derde lid, Wetboek van Strafrecht. HR
15 februari  1994, Nl 1994,489. De term 'geldelijke tegemoetkoming' komt net als het element
van onevenredigheid voort uit genoemd artikel 33c.

68     HR 8 september 1987, AU 1988,453. Zie voor een soortgelijke overweging: HR 8 juli 1992, NJ

1992, 817 m nt. ThWvV.
69          In HR 15 februari  1994,  NJ  1994,489.
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redelijke-termijneis. Met het gegeven dat de betrokkene te lang in onzekerheid
heeft moeten verkeren (en, nu het toch een aan strafrechtelijke betrekkingen
gelieerde procedure betreft, onder de druk daarvan heeft geleden), is de onredelijk-
heid en dus de onregelmatigheid gegeven. De onevenredigheid ligt reeds besloten
in de woorden 'te tang' en daarmee in de onredelijkheid. Wordt gekozen om het
rechtsgevolg te laten bestaan uit een billijke geldelijke tegemoetkoming, dan
behoort mijns inziens daarmee de kous af te zijn in die zin dat geen nadere
voorwaarden worden gesteld. Ter afsluiting wijs ik erop dat in een vergelijking
met het civiel recht opvalt dat de burgerlijke rechter niet tot schadevergoedingen
overgaat, anders dus dan onder omstandigheden de strafrechter.

11.5 Schadevergoeding na niet-ontvankelijkheid?

Een vraag die nog onbeantwoord is gebleven, is ofna niet-ontvankelijkverklaring
grond bestaat voor de strafrechter om tot schadeloosstelling van de verdachte te
beslissen. Een mogelijkheid in die richting biedt artikel 591 a Wvsv.70 Dit artikel
maakt het mogelijk vergoeding toe te kennen als de zaak eindigt zonder oplegging
van straf of maatregel. Het gaat mij hier enkel om de specifieke gelegenheid dat
het openbaar ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard wegens schending van
het redelijke-termijnvoorschrift. Als ik me niet te zeer laat leiden door de formele

regels van het systeem van strafvordering zoals in het wetboek neergelegd, dan
is mijn reactie dat een schadevergoeding op de voet van artikel 59 l a WvSv bovenop
niet-ontvankelijkheid te veel van het goede is.71 Evenals strafreductie biedt de niet-

ontvankelijkverklaring van de officier van justitie de verdachte reeds een

weloverwogen en - als het goed is - afdoende compensatie. De vraag rijst nog wel
in hoeverre de afwijzing van een verzoek tot schadevergoeding na een niet-
ontvankelijkheid vanwege termijnoverschrijding zich verdraagt met het regime
van artikel 591 a WvSv. Zonder tot in detail op de bepaling in te gaan, lijken zich
geen onoverkomelijke drempels voor te doen om een verzoek af te wijzen. Het
tweede  lid van artikel  591 a WvSv wijst middels een 'kan-constructie'  op  het
discretionaire karakter; de rechterbeschikt overenige vrijheid. De bepaling geeft
de rechterruimte bij zijn beslissing al dan nieteen schadevergoeding toe te kennen.
Een nog duidelijker aanwijzing dat de niet-ontvankelijkheid als sanctie op termijn-
overschrijding niet per se tot een schadevergoeding behoeft te leiden, geeft het
van overeenkomstige toepassing verklaarde artike190 WvSv. Het eerste lid daarvan

70        Vgl. ook artikel 89 WvSv, dat een vergelijkbare bepaling geeft voor de eventuele toekenning van
schadevergoeding.

71        Idem na toepassing van artikel 9a Wetboek van Strafrecht (schuldigverklaring zonder toepassing
van straO.
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bepaalt dat de toekenning van schadevergoeding plaatsheeft 'indien en voor zover,
naar het oordeel van de rechter, alle omstandigheden in aanmerking genomen,
gronden van billijkheid aanwezig zijn.' Zo kan bijvoorbeeld nog aanwezige
verdenking reden zijn om na niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
wegens overschrijding van de redelijke termijn, te beslissen geen schadevergoeding
toe te kennen.72 De Nederlandse rechter wordt daarbij geruggensteund door het
EHRM.73 Maar ook meer in het algemeen, lijken mij ratio en formulering van de

schadevergoedingsbepalingen in het Wetboek van Strafvordering niet snel
aanleiding te geven iemand een dubbele compensatie te bieden.

Ofschoon niet de meest frequent toegepaste sanctie, is de strafrechter niet
geheel vreemd met het toekennen van schadevergoeding. Hierin kan een passend
antwoord worden gevonden op de vraag wat te doen als na een onredelijk trage

vervolging de verdachte uiteindelijk niet schuldig en strafbaar wordt bevonden.

Strafverlaging komt dan niet in aanmerking. Al gaat artikel 591 a WvSv in het
bijzonder over materiele schade, een pseudo-buitenwettelijke sanctie op de
vertraging kan worden gevonden in analoge aansluiting bij genoemde bepaling.
Na vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging kan alsnogeen compensatie worden

gegeven aan de burger, voor het door hem geleden leed in verband met de
vervolgingslengte.

74

11.6 Slot

Als slot van dit hoofdstuk geef ik een kort overzicht van de belangrijkste
bevindingen van het verrichte onderzoek. Ik voorzie die samengeraapte uitkomsten

nog van een oordeel, voorde lezer die dat op een paarplaatsen wellicht nog miste.
De twee voornaamste consequenties die het strafprocesrecht kent van

schendingen van de redelijke-termijnverplichting zijn niet-ontvankelijkheid en
strafvermindering. Mogelijke vervanger van niet-ontvankelijkheid is schuldigverkla-
ring zonder oplegging van straf, welke consequentie als derde optie kan worden
aangeduid.75 De consequenties vormen de concretisering van de afweging die de

12 NJCM-bulletin 1996, waar E. Myjer zulks signaleert, p. 584-589.
73          EHRM  26  maart  1996,  Leutscher tegen Nederland, RJ&D 1996-II, p. 427-445, NJCM-bulletin

1996, p. 584-589.
74         In dezelfde zin D.H. de Jong, 'Undue delay: lagere straf in plaats van niet-ontvankelijkheid', AA

1987, p. 628-634, m.n. p. 634.

75          In theorie is nog een actieop grond van onrechtmatige rechtspraak mogelijk in bijzondere gevallen
Zie Rb Groningen 18 januari 1991, KG 1991,60en Hof 's Hertogenbosch 26 juni 1990, KG 1990,
243. Dit lijkt mij niet wenselijk, nu binnen de strafprocedure zelf een rechtsgevolg kan worden
verbonden aan overschrijding van de redelijke termijn. Dat is nu juist het mooie aan het in de
strafrechtspraak ontwikkelde systeem: er is geen afzonderlijke actie nodig, redressering vindt in
de oorspronkelijke procedure plaats.
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strafrechter maakt. Het gaat aan de ene kant om de belangen die zijn gediend met
vervolging en berechting, hetgemeenschapsbelang. Tegenoverditalgemeen belang
treffen we het belang van de onredelijk traag vervolgde en berechte aan, diens

individueelbelang. Deze twee worden gewogen op een wijze die tot een resultaat
leidt waarmee beide belangen kunnen worden gediend. De Hoge Raad heeft zich

gevoelig getoond voor de geuite kritiek op de aanvankelijk gehanteerde sanctie
van niet-ontvankelijkheid, waarbij het algemeen belang het onderspit dolf. Uit
de bezwaren die zijn gerezen tegen niet-ontvankelijkheid als enige sanctie op
termijnoverschrijding is voortgevloeid dat strafvermindering tegenwoordig de
veruit meest gebruikte is van de sancties die kunnen worden gesteld op schending
van het redelijke-termijnvereiste. De ernst van de overschrijding is in de eerste

plaats beslissend voor de keuze tussen niet-ontvankelijkheid en strafvermindering.
De keuze is in principe aan de feitenrechter. De Hoge Raad toetst deze keuze wel
aan de hand van de gegeven motivering. Over de motivering en dus over de mate
van reductie naar aanleiding van de onredelijke vertraging, geeft de Hoge Raad
wel enige duidelijkheid. Volledig uitsluitsel hoe de feitenrechterte werk moet gaan,
geeft hij nog niet.

Hoe dient een en ander nu te worden beoordeeld? De onvrede die bestond

met niet-ontvankelijkheid was meer dan gevoelsmatig; gezien de overtuigende
kritiek was het niet verwonderlijk dat strafreductie vanaf de tweede helft van de
jaren tachtig zijn intrede deed. Het betreft een rechtsgevolg dat zich voor

genuanceerde en casusgerichte toepassing leent, waarbij met alle (twee) betrokken,
tegenstrijdige belangen rekening wordt gehouden. Dat is winst.76 Dat de rechter
oordeelt dat het vervolgingsrecht door tijdsverloop verspeeld is, komt dan ook
nog maar sporadisch voor.

Het afleggen van verantwoording in de vorm van een concrete uitvoering
van de motiveringsverplichting juich ik ronduit toe.77 Het uitgangspunt dat hetgeen

de rechter doet met redelijke-termijnoverschrijdingen concrete motivering behoeft,
verdient navolging. Het bezwaar - dat voorheen meer over de gehele linie van

consequenties en in het bijzonder voor strafverlaging van onredelijke vertraging
opging - dat voor een restant gevallen een expliciete wettelijke grondslag voor
strafverlaging ontbreekt, wordt met de uitdrukkelijke, jurisprudentiele

76       Zie ook D.H. de Jong, 'Undue delay: lagere straf in plaats van niet-ontvankelijkheid', AA  1987,
p. 628-634, i.h.b. p. 632.

77       Ik heb dan de motivering van de verlaging van de opgelegde straf of maatregel in relatie tot de

onredelijke vertraging op het oog, niet het algemene motiveringsvereiste zoals dat geldt voor
vonnissen. Dat laatste kost misschien veel tijd en kan bijdragen aan de lange duur van de totale
procedure, terwijl het niet altijd noodzakelijk is en een of andere bezuiniging daarop bespreekbaar
moet zijn (vgl. artikelen 365atotenmet 3650 Wetboek van Strafvordering, oververkorte vonnissen).
De strafvermindering als gevolg van schending van de 'reasonable time' is een plicht tot summiere

motiveringendtn dieniet tot noemenswaardig veel extra werk aanleiding hoeft te geven, lijkt me
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motiveringsverplichting goeddeels ondervangen.78 Kenbaarheid, controleerbaarheid
en rechtszekerheid vormen hier de sleutelbegrippen.

De oorzaak van de onredelijke vertraging ligt dikwijls bij het openbaar
ministerie maar evenzogoed kan de oorzaak van onaanvaardbaar oponthoud in
handelwijzen van de rechter zijn te vinden. Vooral bij een niet-ontvankelijk-
verklaring maar ook bij de andere gekozen sancties valt op dat in de praktijk niets
eraan in de weg staat dat het openbaar ministerie met de gevolgen wordt
geconfronteerd van rechterlijke gebreken in de vorm van trage afdoening.

Een enkele aantekening nog over de verschillende entiteiten die partij zijn
in een strafgeding. Ik maak daarbij van de gelegenheid gebruik de analyse alvast
kort door te trekken naar het bestuursrecht. Wat ik dan in wezen doe is het recht
ouderwets onderverdelen in tweeen: privaatrecht en publiekrecht. Strafrecht en
bestuursrecht behoren natuurlijk beide tot de laatste categorie, waarbij kenmerkend
is dat het algemeen belang in het geding is, met als behartigers het openbaar
ministerie respectievelijk het bestuur.

Uit de behandeling van de in het strafprocesrecht beschikbare sancties en
de commentaren daarop, komt een kenmerk naar voren dat een voorname rol in
het geheel vertolkt. De vertraging kan op het conto van twee entiteiten komen,
ofwel het openbaar ministerie ofwel de rechter (ofwel beide). Met name wordt,
als gememoreerd in dit verband, als wringend ervaren de situatie dat het openbaar
ministerie al zijn (tijdig verrichte) werk teloor ziet gaan vanwege rechterlijke
schendingen van de redelijke-termijneis. Het opleggen van een mildere straf - in
vergelijking met de straf die zou zijn opgelegd als alles binnen redelijke termijn
had plaatsgehad - als alternatief voor niet-ontvankelijkheid, heeft de bezwaren
gedeeltelijk kunnen wegnemen. Ook bij toepassing van deze sanctie blijft naast

de gemeenschap het openbaar ministerie enige mate op de blaren zitten van de
schending terwijl het aan de oorzaak ervan part noch deel heeft. Er wordt immers
een straf opgelegd die lager is dan de geeiste. Niettegenstaande de mogelijkekritiek,
wordt deze praktijk in literatuur en rechtspraak algemeen geaccepteerd.

Wanneer we dit nu naar bestuursrechtelijk jargon vertalen, levert het de
volgende redenering op. Het bestuursorgaan - het openbaar ministerie - voltooit
een besluitvormingsproces volgens de geschreven en ongeschreven regels,
culminerend in een (behoorlijk) besluit. De rechter heeft meer tijd nodig dan
redelijk en deze overtreedt daarmee een rechtsnorm. Deze rechterlijke onregelmatig-
heid heeft vervolgens zijn uitstraling op het door het bestuursorgaan genomen
besluit. Het individuele belang van de betrokkene weegt zo zwaar dat daaraan een

78         Dat het bij de motivering om een in de jurisprudentie tot ontwikkeling gekomen vuistregel gaat
die tegemoetkomt aan het ontbreken van een zuiver wettelijke basis, zou temeerniet onoverkomelijk
bezwaarlijk hoeven te zijn gezien de gelijkenis met het eveneens in de jurisprudentie tot wasdom
gekomen grondslagstelsel zo:tls dat is gevormd rondom de tenlastelegging.
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consequentie vastzit, welke in bepaalde mate ten koste gaat van de belangen van
het bestuursorgaan, die van de samenleving en die van derden.

Een opmaat gevend voor wat komen gaat, eindig ik met een verwijzing naar
het citaat waarmee ik dit hoofdstuk liet beginnen dat luidde dat strafrechtspleging
geen afgesloten formeel stelsel was waarin stilstand de geldigheid van de resultaten
niet kon aantasten. Te vertalen als: aan onredelijke vertraging in het strafproces
behoort een rechtsgevolg vast te zitten. Hoe anders de civiele rechtspleging, roep
ik nog in herinnering op. De vraag prangt nu welk beeld het bestuursprocesrecht
toont.
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Consequenties bestuursrecht

12.1 Inleiding

In de vorige twee hoofdstukken zijn het strafprocesrecht en het civiele procesrecht
aan een studie onderworpen, met betrekking tot de gevolgen die zijn te verbinden

aan termijnoverschrijding in de zin van artikel 6 EVRM. Nu is het de beurt aan

het bestuursprocesrecht.
'De gevolgen van de schending van de redelijke termijn zijn niet volgens

heel eenvoudige regels vast te stellen,' aldus - enigszins eufemistisch -Brennink-

meijer en Van der Vlies, als chroniqueurs van het bestuurs(proces)recht.'
In dit hoofdstuk breng ik de mogelijkheden en onmogelijkheden van het

bestuurs(proces)recht om rechtsgevolgen te verbinden aan de overschrijding van
de redelijke termijn in kaart. Wat doet de bestuursrechter en wat kan hij doen om
een consequentie te verbinden aan de constatering dat niet binnen een redelijke
termijn is geprocedeerd? Waar liggen de grenzen waarbinnen hij opereert wil hij
schending compenseren?

Het gaat daarbij om meer dan een afgebakende bestudering van onderdelen
van procesrecht. Ook de benadering van het materiele recht en hoe aan te kijken
tegen de verhouding ervan met het procesrecht, is mede bepalend. Ingegaan wordt

op het onderscheid tussen het bestaan van wat wordt genoemd een formeelrechtelij-
ke rechtsbetrekking enerzijds en een materieelrechtelijke rechtsbetrekking
anderzijds. In literatuur en rechtspraak wordt meer dan eens verondersteld dat dit

onderscheid op een beslissende manier doorwerkt in de omgang met onregelmatige
opstoppingen in de rechtspraak.

Om te komen tot een bevredigende beantwoording van de hoofdvraag naar
gevolgen van onredelijke vertragingen, lijkt het nodig onderscheid aan te brengen
in plaats van alle bestuursrechtelijke geschillen zonder meer over 66n kam te
scheren. Niet alle geschillen hebben eenzelfde karakter, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld het strafrecht waar het telkens om vervolging en strafoplegging draait.

1            A F.M. Brenninkmeijer & I.C. van der Vlies, 'Kroniek van het bestuursrecht', NJB 1996, p. 1290-
1296, m.n. p. 1294.
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12.2 Terugkoppeling

Voordat we ons op het bestuursrecht storten, haal ik nog even terug wat er in het
strafrecht en wat in het burgerlijk recht geschiedde wanneer een procedure
onredelijk veel tijd in beslag nam. Er bleek van twee duidelijk verschillende
benaderingen en uitwerkingen.

Loopt het spaak qua voortgang bij de vervolging of het gerechtelijk
(voor)onderzoek, dan blijft die schending van artikel 6 EVRM niet ongesanctio-
neerd, zo bleek in hoofdstuk 11. Het bestaan van een spanningsveld tussen een
compensatie voor de vervolgde en de dupering van het maatschappelijk belang
valt, welke redenering men er ook op na houdt, niet te ontkennen. De beoefenaren
van het strafrecht zoeken de oplossing voor dit probleem van tegenstrijdige
belangen in een belangenafweging. Het individuele belang van het slachtoffer van
de schending aan de ene kant van de weegschaal, het algemeen belang dat is
gediend met vervolging en berechting aan de andere zijde. In welke mate rechtvaar-
digt de schending een inbreuk op het belang dat de samenleving heeft, dat is de
vraag die telkens per afzonderlijk geval wordt beantwoord. De afweging
manifesteerde zich aanvankelijk in een alles-of-nietsvariant: een niet-ontvankelijk-
verklaring van het openbaar ministerie als sanctie op onaanvaardbare haperingen
bij de vervolging of berechting. Niet veel later werd de huidige trend ingezet
waarvan men zou kunnen beweren dat deze op een compromis neerkomt. Niet-
ontvankelijkheid komt nog maar zeer zelden voor, meestal wordt voor strafverlaging
gekozen. Aldus wordt er berecht, een straf of maatregel opgelegd en daarmee het
algemeen maatschappelijk belang gediend. Tegelijkertijd komt de rechter tegemoet
aan het belang van de burger die onredelijk lang in onzekerheid verkeerde. Ook
aan deze keuze voor aanpassing van de uit te spreken straf moet natuurlijk een
afweging vooraf gaan, al is die als uitgesproken belangenafweging wat naar de
achtergrond gedrongen, zo ingeburgerd is de formule inmiddels. Als sluitstuk
behoeft de strafreductie als resultante van afweging nog een goede motivering:
de strafrechter moet in het vonnis (her)kenbaar maken voor welke verlaging van
straf hij in de onredelijke vertraging aanleiding ziet. Tot zover de hoofdlijnen uit
het straf(proces)recht.

In de burgerlijke rechtsvordering gaat het er anders aan toe. Daar staat centraal
dat schending van het recht op tijdige rechtspraak helemaal g66n rechtsgevolgen
teweeg kan brengen. Overschrijding van de redelijke termijn kan geen invloed
hebben op de materidle rechtsstrijd, om de rode draad in de rechtspraak samen
te vatten. In rechtsgeleerde commentaren die de redelijke termijn analyseren, wordt
daar nauwelijks tegen geageerd. Al hapert het ernstig in deprocedure, de uitkomst
van hetgeschil blijft buiten schot. De gedachte die hierachter vermoedelijk schuil
gaat is dat er een onderscheid bestaat tussen twee rechtsbetrekkingen. De ene is
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de formeelrechtelijke ofprocessuele, de anderde materieelrechtelijke. Aldus wordt
uitgegaan van een concept van gescheiden rechtsbetrekkingen.2 Overigens moet
men zich nu niet direct de voorstelling maken dat in procedures waarvan de duur
artikel 6 EVRM schendt, steeds wordt gewezen op deze theorie. Wel is het in de

geschillen waarin partijen zich op de redelijke-termijnwaarborg hebben beroepen,
dikwijls zo dat de rechter overweegt geen ruimte te zien om dergelijke - processuele
- vastlopers te sanctioneren op een wijze die de materiele rechtsbetrekking
beYnvloedt. Wat we in feite zien, is dat de notie van onderscheidenlijke rechtsver-
houdingen niet telkens in abstracte termen maar voor wat betreft redelijke-
termijnberoepen wel in concreto uitgesproken en kenbaar wordt. Ik duid de idee
van de onderscheiden rechtsbetrekkingen met elk hun eigen territorium aan als
de theorie der gescheiden rechtsbetrekkingen. Daarmee is de stand van zaken voor
de civiele rechtspleging kort geschetst.

Het straf(proces) en hetburgerlijk (proces)recht metelkaar vergeleken, levert

een beeld op van radicaal verschillende benaderingen. Een verklaring daarvoor

lijkt niet moeilijk te vinden. In strafrechtelijke constellaties gaat het om een sterk
belastende ingreep, dooreen staatsorgaan. En het is een orgaan van dezelfde staat

die de procedure aanzwengelt. In civielrechtelijke verhoudingen daarentegen is
het niet de overheid die de procedure instigeert. Evenmin is per definitie een
overheidsentiteit partij, uitgangspunt is een geschil tussen twee burgers. Etn van
hen - of beiden - betrekt de rechter bij hun tweestrijd teneinde een oplossing voor
de twist te vinden.

12.3 Het bestuursrecht, een tussenpositie?

Men zou kunnen stellen dat het bestuurs(proces)recht een tussenpositie inneemt,

geplaatst ergens tussen het straf(proces)recht en het civiel (proces)recht. Dat hoeft
niet onjuist te zijn, maar een dergelijke positionering roept al snel een beeld op
van het bestuursrecht als rechtsgebied dat te weinig recht doet aan de eigen positie
die het inneemt. Het ligt genuanceerder. In de eerste plaats kent de Awb en het
overige materiele en formele bestuursrecht als bekend eigen regels en systematiek,
vooreen deel afwijkend van de strafrechtspleging en hetburgerlijk recht. Daarnaast
vertonen sommige bestuursrechtelijke procedures veel verwantschap met
civielrechtelijke procedures (civil rights and obligations), andere lijken meer op
een vervolging (criminal charge). Bestuursrecht bevindt zich dus niet zozeer of
niet alleen in een positie met het civiele recht aan deze en het strafrecht aan gene

2        De algemene lijnen van de conceptie zijn door hem onder meer uitgelegd in zijn Amsterdamse

inaugurele rede, A.F.M. Brenninkmeijer, Burgerlijk procesrecht als publiekrecht (oratie UvA),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993.
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zijde, maarlaat zich in deene proceduregoed vergelijken meteen civielrechtelijke
geschilafwikkeling terwijl een ander bestuursrechtelijk geschil vooral gelijkenis
vertoont met een 'criminal charge'. Weer andere bestuursrechtelijke procedures
zijn een soort mengeling waarin 6n overeenkomsten met strafvordering, 6n met
burgerlijke rechtsvordering zijn te ontdekken, dn uniekekenmerken. Zo bestuurs-
recht al een tussenpositie inneemt, is uiteenrafeling aangewezen, al was het maar
om de suggestie te vermijden dat het bestuursrecht in de mangel wordt genomen
door wat het strafrecht en het civiele recht dirigeert.

12.4 Een eerste kennismaking; de theorie der gescheiden rechtsbetrek-
kingen

12.4.1 Inleiding

Wij zagen in hoofdstuk 10 dat in de burgerlijke rechtsvordering aan overschrijding
geen rechtsgevolgen worden verbonden, waarbij als veronderstelling gold dat een
concept van onderscheiden rechtsbetrekkingen daaraan ten grondslag ligt: wat
in de formeelrechtelijke betrekking misloopt, werkt niet door in de materieel-
rechtelijke. Knoopt men in het bestuursrecht aan bij dit onderscheid bij de vraag
naar de gevolgen van overschrijding van de redelijke termijn? Ik merk alvast op
dat ook in het bestuursprocesrecht de redenering voorkomt dat overschrijding van
de redelijke termijn niet bepalend kan zijn voor de uitkomst van de rechtsstrijd
tussen partijen: Gesteld wordt dat een manco in de processuele sfeer alleen ddCir
dient te worden geredresseerd. De algemene mening lijkt te zijn dat in ieder geval
bij de 'determination of civil rights and obligations' een onredelijk lange termijn
niet van invloed kan zijn op de materiele rechtsverhouding tussen partijen:
Onredelijke procedurele traagheid behoort de materieelrechtelijke positie van
betrokkenen niet te beinvioeden.

3          O.a. CRvB 28 april 1994, TAR 1994, 143. Of langs iets andere weg: CRvB 14juli 1988, RSV 1989,
59; CRvB 29 juni  1989, RSV 1990, 58; CRvB 22 november 1989, AB 1990, 49. Meer concreet:
Afdeling rechtspraak Raad van State 22 augustus 1991, tB/S 1991,110 m.a. R.J.G.M. Widdershoven;

Rechtbank Den Haag 29 september  1993, TAR 1993, 258 en Afdeling Rechtspraak Raad van State
4 november 1993, tB/S 1993,99 m.a. A.M.L. Jansen. Vgl.A.F M. Brenninkmeijer, 'De redelijke

termijn  in  het  burgerlijk  proces en  het bestuursproces', NJCM-Bulletin 1991, p. 627-647, m.n.
p. 637 en 638. Meer rechtspraak en literatuur behandel ik in de paragraaf Receptie in het

bestuursrecht?
4             Zie o.a.A.F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces',

NJCM-Bulletin  1991, p 627-647, m.n. p. 637 en638; B.W.N. de Waard, Beginse/en van behoorlijke
rechtspleging, met name in het administratiefprocesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willink
1987, p. 238; J.B.J.M. ten Berge, Beschenning tegen de overheid, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
1999, p. 201; R J.G.M. Widdershoven in zijn aantekening onder CRvB 19 februari 1996, RAwb
1996,70.
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Uit het onderscheid tussen de materieelrechtelijke rechtsbetrekking en de

formeelrechtelijke rechtsbetrekking wordt afgeleid dat schending van het recht

op rechtspraak binnen redelijke termijn niet kan ingrijpen in de materieelrechtelijke
rechtsverhouding. Een uimodiging omde theorie der gescheiden rechtsbetrekkingen
nader te ontleden, die ik aanneem. Ik gana in hoeverrede stelling dat overschrijding
van de redelijke termijn de materieelrechtelijke rechtsbetrekking niet kan
beYnvloeden, houdbaar is in de bestuursrechtspraak.

Vooropgesteld zij dat de explicitering van de idee van de twee onderscheiden

rechtsbetrekkingen wezenlijk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en inzichtelijk-
heid van verhoudingen tussen formeel en materieel recht en van het procesrecht
in het bijzonder. Het onderscheid is voor wetenschap en praktijk van belang
geweest. Het heeft het denken over procesrecht en wat dat deel van het recht

vermag, verder gebracht. Dat de theorie - ook tegen de coulissen van de onredelijke
lengte van het procederen en rechtsgevolgen daarvan - zo onder de aandacht is
gebracht, is voor een groot deel de verdienste van Brenninkmeijer.5

12.4.2 Analyse

De materieelrechtelijke rechtsbetrekking omvat de rechtsverhouding tussen de

partijen en hun aanspraken en verplichtingen, hun subjectieve rechten. De formele

betrekking ziet op de relatie tussen de rechter en de partijen in het geding en wordt
bepaald door het toepasselijke procesrecht.

Brenninkmeijer opent bij het ontvouwen van zijn visie met de opmerking
dat het uitblijven of verlagen van een straf een passende sanctie op schending van
de redelijke termijn vormt, terwijl het in het bestuursrecht bijvoorbeeld niet passend
zou zijn dat een te langdurige procedure over de weigering van een vergunning

zou leiden tot het alsnog verlenen van de vergunning: Op zoeknaareen theoretisch
kader arriveert hij bij het onderscheid tussen de materieelrechtelijke en de

5             A.F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces', NJCM-
Bulletin 1991, p. 627-647, m.n. 633-642. In zijndissertatie Detoegangtotderechter, Zwolle 1987,
heeft Brenninkmeijer al even het begrip processuele rechtsbetrekking opgeworpen, p. 85-86
Uitvoerige analyses van diens gedachten omtrent de twee verschillende rechtsbetrekkingen meer
los van de redelijke termijn zijn voorts te vinden in diens pre-advies voor de NJV: Harmonisatie
van procesrechtbij integratie van rechtspraak, A.F.M. Brenninkmeijer, 'Hetprocesrechtals proces',
in: Harmonisatie vanprocesrechr bij integratie van rechtspraak (HandelingenNederlandse Juristen-

Vereniging 1991-D, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 1-105, m.n. p. 33-57, waarbij over
de processuele rechtsbetrekking in het bijzonder par. 2.21 en in diens Burgerlijk procesrecht als
publiekrecht, oratie UvA, Zwolle  1993.

6             Ook De Waard ziet in zijn dissertatie van 1987 buiten het strafrecht weinig mogelijkheden om aan
schending van deredelijke-termijneisconsequenties voorhetmaterielerechtte verbinden, B.W.N.
deWaaid, Beginselenvan behoortijke rechtspleging, met name in het administratief procesrecht
(diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willink 1987, m.n. p. 238,241 en 243 .
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formeelrechtelijke rechtsbetrekking. In iedergeval in 19917 is hij behoorlijk stellig:
'De afwikkeling van de formele rechtsbetrekking heeft strikt genomen geen enkele
betekenis voor de inhoud van de materiele rechtsbetrekking.' En, na te hebben
erkend dat de vaststelling van de inhoud van de rechtsbetrekking door de rechter
directe invloed op de materiele rechtsbetrekking heeft: 'voorhet overige behoort

de uitwerking van de formele rechtsbetrekking in het proces zonder invloed te
zijn op de materiele rechtsbetrekking.'8 Hij poneert vervolgens dat

'wanneer nu in de processuele rechtsbetrekking een schending van de redelijke
termijn plaatsvindt, waardoor de vaststelling en doorzetting van de materiele
rechtsbetrekking met een onredelijke vertraging plaatsvindt, dan behoren de
rechtsgevolgen daarvan ook beperkt te blijven tot de formele rechtsbetrekking.'

Voor ik toekom aan de redengeving die hieraan kan worden geacht ten grondslag
te liggen, merk ik alvast vragenderwijs op of de erkenning dat er iets gebeurt met
de 'vaststelling en doorzetting van de materiele rechtsbetrekking' - namelijk een
onredelijk uitstel van dat vaststellen - niet reeds een aanvaarding impliceert van
enige invloed van de onredelijke termijn op die rechtsbetrekking? Heeft tijd, hoe
je het wendt of keert, niet invloed op het moment van vaststelling van de
materieelrechtelijke rechtsbetrekking en daarmee op die betrekking zelve? Veijaring
en rechtsverwerking zijn van die tijdsgebonden figuren die bepalend kunnen zijn
voor wat rechtens is en voor de vraag naar te verwezenlijken aanspraken.
Nagegeven dient te worden dat in de fase waarop deze rechtsfiguren zien, nog
geen formeelrechtelijke rechtsbetrekking is ingezet.

Wat is nu de achterliggende gedachte van de theorie van de gescheiden

rechtsbetrekkingen? Dat is behalve bescherming van het algemeen belang de
veelheid van (derde-)belangen die kunnen spelen in de materiale rechtsbetrekking,
mogelijk belangen ook buiten de processuele rechtsbetrekking. Het belang bij de
afwikkeling van het proces binnen een redelijke termijn zou ten opzichte van de
bij de materiele rechtsbetrekking betrokken belangen van een geheel eigen orde
zijn. Een en ander kan worden geYllustreerd met een arrest van de Hoge Raad als
medisch tuchtrechter.9 Daarin overweegt de Hoge Raad dat belangen van de
volksgezondheid in het algemeen en van belanghebbenden in het bijzonder

7          In 1996 in de Kroniek van het bestuursrecht is hij, samen met Van der Vlies, minder strikt: 'Kan
de schending van de redelijke termijn materieelrechtelijke gevolgen hebben? Een absolute
ontkennende beantwoording van deze vraag lijkt niet verdedigbaar.' A.F.M. Brenninkmeijer & I.C.
van der Vlies, 'Kroniek van het bestuursrecht', NJB 1996, p. 1290-1296 , i.h.b. p. 1294.

8             A F M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces', NJCM-
Bulletin 1991, p. 627-647, m.n. p. 637.

9           HR 7 februari 1986, NJ 1987, 791 m.nt. EAA, genoemd door A.F.M. Brenninkmeijer, 'Deredelijke
termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces', NJCM-Bulletin 1991, p. 627-647, i.h.b.
p. 638.
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meebrengen dat schending van de redelijke termijn niet betekent dat een onderzoek
naardeklacht achterwege moet blijven.10 Deze passage wijst eral op dat de rechter

belangen afweegt en niet op voorhand wil uit sluiten dat een onredelijke vertraging
op de materiele rechtsverhouding invloed heeft. Dat blijkt nog duidelijker uit het
feit dat de Hoge Raad overweegt dat het belang van de betrokken arts bij een
uitspraak binnen een redelijke termijn zich kan verzetten tegen het opleggen van
een maatregel.

Voorts wordt aangevoerd dat een onredelijke vertraging niet kan leiden tot
een  voor de betrokkene gunstiger beslissing."  Valt in een puur civielrechtelijk
geschil tussen burgers nog vol te houden dat de (on)redelijke termijn geen invloed
kan hebben op de uitkomst van hun onderlinge rechtsstrijd, in bestuursrechtelijke
geschillen ligt dat naar mijn overtuiging niet noodzakelijkerwijs hetzelfde. In een

bestuursrechtelijke procedure is een der partijen een overheidsinstantie. Op een
bij het EVRM aangesloten lid-staat rust de verplichting rechtspraak binnen een
redelijke termijn te garanderen. In concreto rust deze verplichting niet alleen op
de rechter doch tevens op de besturende overheid:2 Dat in een procedure een
omslagpunt is aan te wijzen waar het bestuursorgaan van kleed wisselt en van
beslissende instantie tot partij in het geding verwordt, doet daar niet aan af. De
positie blijft een bijzondere, namelijk die van verantwoordelijke overheid. Ook

indachtig de criteriadie de redelijkheid determineren: de houding van de betrokken
autoriteiten is mede-beslissend voor de vraag of een procedure te lang heeft

voortgesleept. En het is aan de overheidsentiteit een adequate sanctie op schending

10 Met andere woorden: van niet-ontvankelijkheid wil de Hoge Raad niet weten.
11           A F.M. Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces',NJCM-

Bulletin 1991, p 627-647 doet dat onder verwijzing naar HR 29 juni 1990, N./ 1991, 337, met
(kritische!) noot EAA.

12       O.a. EHRM 8 juli  1987, H. tegen het Verenigd Koninkrijk, Series A, vol.  120, p. 61; ECRM 28
juni 1995, appl. nos. 26114/95, 26455/95, D&R 82-A, p. 150; EHRM 23 juni 1993, Ruiz Mateos

tegen Spanje, Series A , vol. 262, (NJ 1995,  397  m.nt.  EJD),  en de daar door het Hof overige
genoemde arresten, par. 36; recent nog eens glashelder EHRM 15 februari 2000, Kurt Nielsen v.
Denemarken, par. 25, sprekend over'(...) delays imputable to the relevantjudicial and administrative
authorities [curs.: AMLJ]' en vervolgend met: 'The Contracting Parties are, however, also responsible
for delays attributable to public-law organs, like municipal authorities, which - although they are
not organs of the State - perform official duties assigned to them by law (...).' Dat niet alleen de
rechter niet maar geen van de organen van de overhcid zich kan onttrekken aan de verplichting
van de redelijke termijn, merkt Brenninkmeijerzelfook reeds op in 1991, waar hij bestuuren rechter
zelfs in die volgorde als normadressaat opvoert: 'Dit (berechting binnen redelijke termijn: AMLJ)
is een rechtsplicht van de staat, die niet alleen door het democratisch bestuur, maar ook door de
rechter geeffectueerd moet worden.' A.F.M. Brenninkmeijer, 'Het procesrecht als proces', in:
Harmonisatie vanprocesrechibij integratie van rechtspraak (Handelingen Nederlandse Juristen-
Vereniging 1991-I), Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink 1991, p. 1-105, i.h.b. p. 75. Vgl. ook L.F.M.
Verhey, Horizontale werking van grondrechten,  in  het bijzonder van het recht op privacy (diss.

Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p. 49 en H.J. Simon, 'Straatsburg alstijdbomonder
het Nederlandse bestuursrecht? Referaat bij het Preadvies  van G. Overkleeft-Verburg', in:  D.J.
Elzinga & H.M. de Jong (red.), Bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht (Publicaties van
de Staatsrechtkring 3). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 155-192, m.n. p. 184. Zie verder
hoofdstuk 2 en 5.
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te zetten. In het civiel recht maakt de theorie in al zijn eenvoud nog een plausibele
indruk. Een partij in het geding heeft niets van doen met een trage rechter; dat
kan hem (de winst van) het geschil niet kosten. In het bestuursrecht is de
confrontatie van de burger met een besluit van het bestuur aanleiding en voorwerp
van het geschil. Bovendien is de wederpartij het bestuur. Dat maakt verschil met
een gewoon civiel geding.

Het is overigens nog maar de vraag of altijd zo 66n-twee-drie duidelijk is
wat precies de materieelrechtelijke rechtsverhouding betreft.13 Zelfs bij een
veroordeling tot schadevergoeding als gevolg van overschrijding van de redelijke
termijn, zijn er vraagtekens te zetten bij de stelling dat termijnoverschrijding en
dus de processuele verhouding geen invloed uitoefent op de materieelrechtelijke
verhouding. Een verplichting tot schadevergoeding heeft tenslotte betrekking op
de verhouding tussen de betrokken partijen. Die verplichting tot schadevergoeding
kan dan worden opgelegd aan het bestuursorgaan of de staat. Daarmee ontstaat
een aanspraak voor de burger. Wellicht kan men stellen - een nuanceverschil -
dat een schadevergoedingsverplichting een nieuwe materieelrechtelijke rechts-
betrekking in het leven roept. Ook dan blijft er veel voorte zeggen dat een dergelij-
ke financiele verplichting voortvloeit uit iets wat in de processuele rechtsbetrekking
is voorgevallen, namelijk het te lang uitblijven van een uitspraak. De financitfle
verplichting brengt dan wijziging van de rechtsverhoudingen tussen partijen met
zich. Een waterdichte afbakening van de twee verschillende rechtsbetrekkingen
lijkt niet goed houdbaar. 14 Desondanks lijkt het er op dat de theorie van de
gescheiden rechtsbetrekkingen ook in het bestuursprocesrecht verwelkomd is. Of
dat zo is en in hoeverre, werk ik nu hieronder uit.

13 Ter volledigheid: in de privaatrechtelijke literatuur wordt soms zel fs een drietal rechtsbetrekkingen
onderscheiden. Zo legt Heemskerk middels wat hij noemthet actienrecht de brug tussen het burgerlijk
recht en het (formele) burgerlijk procesrecht. Al werkt hij een en ander in uiteindelijk een andere
richting dan door mij voorgestaan uit, hij ontvouwt nuancerende gedachten omtrent de antieke,
eendimensionale benadering van procesrecht in zijn relatie tot materieelrechtelijkerechtsbetrekkin-
gen. Zie met name p. 14-15 van zijn oratie, in zijn commentaar op de verscheidene visies op
materieelrechtelijke rechtsbetrekkingen en dat wat procesrecht vermag. W.H. Heemskerk,
Vorderingsrecht en Rechtsvordering (oratie VU), Deventer: Kluwer 1974, p. 1 e.v., met verdere
literatuurverwijzingen, teruggaand tot R. van Boneval Faure, Het Nederlandsche Burgerlijk
Procesrecht I, Leiden: Brill 1893.

14     Vgl ook Brenninkmeijer zelf, waar hij in zijn Amsterdamse oratie als vraagpunt stelt of de
onrechtmatige daad en art. 8:73 Awb nu formeel dan wei materieel recht betreffen en erkent dat
de grenzen niet altijd even scherp liggen. Burgerlijk procesrecht als publiekrecht (oratie UvA),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993, p. 8-12.
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12.4.3 Receptie in het bestuursrecht?

Niet alleen uit de werken van Brenninkmeijer blijkt dat de theorie van de
gescheiden rechtsbetrekkingen binnen de bestuursrechtspraak toepassing vindt. 15

Zo wordt hij met zekere instemming aangehaald door Ten Berge. Ik spreek van
'zekere instemming', daar Ten Berge aangeeft dat bij administratieve sancties het
bij de vaststelling van de strafmaat mogelijk is rekening te houden met een
onredelijk lange termijn. Ten Berge merkt verder op dat 'niet altijd' (dus soms
wel?: AMLJ) een onredelijke termijn van invloed kan zijn op de onderliggende
materiele rechtsverhouding. Als voorbeeld waarbij een dergelijke invloed niet
rechtvaardig zal zijn te achten, noemt hij het verkrijgen van een door een derde
heftig bestreden vergunning louteromdat de procedure lang heeft geduurd.16 'Men
kan niet de appellerende burger laten winnen omdat de rechter er te lang over doet',
zo verwoordt J.E.M. Polak het gedachtegoed:7

Ook Widdershoven haakt (althans in 1996 nog) aan bij het standpunt dat een
onredelijk lange termijn niet van invloed kan zijn op de materiele rechtsverhouding.
Hij lijkt echter bereid een stap verder te gaan in de relativering van de onmogelijk-
heid termijnoverschrijdingen te verdisconteren binnen de materieelrechtelijke
rechtsbetrekking.18 Hij legt de cesuurheel uitdrukkelijk daar waar Brenninkmeijer,
Verheij19 en wat nadrukkelijker Ten Berge hem impliciet ook al neigden te leggen:

bij het verschil tussen een 'criminal charge' enerzijds en de 'determination ofcivil
rights and obligations' anderzijds. Dat is difdrom van belang, omdat de scheiding
van rechtsbetrekkingen en hoe dit doorklinkt in redressering van termijnoverschrij-
ding (te weten: geen enkele sanctie), verondersteld en aanvaard wordt in

15 A.F.M Brenninkmeijer, 'Deredelijke termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces', NJCM-
Bulletin 1991, p. 627-647, p. 629-647.

16          J.B.J.M. ten Berge, Bescherming tegen de overheid, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 201.
17 J.E.M. Polak, 'De rechtsbescherming in het bestuursrecht in 2010: naar een poldermodel voor de

rechtsbescherming?, NTB 2000, p. 55-59, m.n. p. 56. Ookbij Polak lijkt de theorie van de gescheiden
rechtsbetrekkingen een rol te spelen bij die opmerking. Hij benadrukt daarbij wel dat rechterlijk
[mijn curs.: AMLJ] talmen erniet toe zou moeten kunnen leiden dat het verwerende overheidsorgaan
en de derde-belanghebbenden daarvan de zure druiven plukken, in mijn eigen bewoordingen gevat.
Het kan duiden op een verschil in perceptie. De duur van procedures kan a) vanuit de overheid
en eventuele derde-belanghebbenden worden bezien of b) vanuit de positie van de appellant die
te lang heeft moeten wachten en ook vanuit het gewicht dat toekomt aan zowel rechtspraak binnen
een redelijke termijn als de invloedssfeer en reikwijdte van processuele rechtsverhoudingen.

18 Aantekening onder CRvB 19 februari  1996, RAwb  1996,  nr.  70.
19          Hoewel N. Verheij niet verwijst naarde leerdergescheiden rechtsbetrekkingen, valt bij hem - reeds

in 1990 - te lezen dat de strafrechtelijke sancties van niet-ontvankelijkheid en strafvermindering
nietzomaarnaarhetbestuursrcchtzijnoverteplanten, omdatbelangenvanderdenofhetalgemeen
belang zich daar vaak tegen zullen verzetten. Financiele administratieve sancties zoals een boete
moet de rechter kunnen matigen, zo schrijft hij. N. Verheij, "'Onder dexel van de politie" Het
Nederlandse bestuursrecht onder het EVRM', in: A.W. Heringa, J.G.C. Schokkenbroek & J. van
der Velde (red.), 40 jaar Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Opstellen over de
ontwikkelingen van het EVRM in Straatsburg enin Nederland 1950-1990,1.-c den: NJCM-boekenj
1990, p. 225-248, m.n. p. 241.
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civielrechtelijke settings. Widdershoven wijst welbeschouwd op het bestaan van
de constructie van de gescheiden rechtsverhoudingen veeleer dan dat hij zich
aanhanger toont. Ressorteert een bestuursrechtelijk geschil onder de categorie van
'criminal charges',  dan  komt een consequentie  in de materieelrechtelijke sfeer
w61 in beeld. Is een bestuursrechtelijk geschil echter bepalend voor burgerlijke
rechten en verplichtingen, dan is zulks uitgesloten, aldus eerdergenoemde auteurs.

I<lap en Widdershoven schrijven dat bij procedures omtrent de vaststelling
van burgerlijke rechten en plichten weinig duidelijkheid bestaat over de rechtsgevol-
gen van termijnoverschrijding.20 De rechtspraak houdt het er vaak op dat overschrij-
ding niet kan leiden tot teloorgang van wettelijke bevoegdheden en evenmin tot
aanspraken die niet stroken met dwingendrechtelijke bepalingen.21 Laatstgenoemde
auteurs vervolgen met: 'Niet de overschrijding van de redelijke termijn, maar het
materiele publiekrecht moet bepalend zijn voor de uitkomst van de rechtsstrijd,
lijkt daarbij de gedachte te zijn. Gelet op het algemene belang en derdenbelangen
die in bestuursrechtelijke geschillen betrokken kunnen zijn, valt voor deze gedachte
wel iets te zeggen.'22 Niet veellater geeft Widdershoven aan er wel voorte voelen

soepeler om te gaan met termijnoverschrijdingen dan resolute afwijzingen op grond
van de idee van de verschillende rechtsbetrekkingen. Waar geen derdenbelangen
aanwezig zijn, acht hij detheorie als 'keihard uitgangspunt' 'in zijn algemeenheid'
te star.

23

20    A.P. Klap & R.J.G.M. Widdershoven, 'Snelheid van rechtspraak als mensenrecht', in: P.M.
Langbroek, K. Lahuis & J.B.J.M. ten Berge (red.), Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 191-200, m.n. p. 195.

21      O.a. CRvB 22 november 1989, AB 1990,49; CRvB 18 mei 1990, RSV 1991/194; CRvB 28 april
1994, TAR 1994,143;CRvB 14juli 1988, RSV 1989,59; CRvB 29 juni 1989, RSV 1990,58:CRvB
22 november 1989, AB 1990,49; varianten: ARRS 22 augustus 1991, 18/S 1991,110 m.a. R.J.G.M.
Widdershoven: overschrijdingkan niets afdoen aan de inhoudelijke motieven van de ongewenstver-
klaring en naeventuele vernietiging wegens overschrijding niet aan een nieuwe ongewenstverklaring
in de weg staan en rechtbank Den Haag 29 september 1993,  TAR  1993, 258: overschrijding kan
niet aaneen niet-ontvankelijkverklaring vandeeisendeambtenaarinde weg staan. Vgl. ook ARRS
4 november 1993, tB/S 1993,99 m.a. A.M.L. Jansen. Recenter: CRvB 170ktober 1996. NJB-katern

1997, p. 307-308; CRvB 3 april 1997, RAwb 1997,146 m.a. A.M.L. Jansen: CRvB 24 december

1997, RSV 1998/101; ABRS 14 september 1997, RAwb 1998,23 m.a. Widdershoven (recht op
terugvordering niet teloor gegaan) met vermelding nog meer jurisprudentie. Vgl. ook R.J.G.M
Widdershoven & A.J. Bok, 'Snelheid van rechtspraak',in: J. Baert e.a (red.), Snetheiden kwaliteit
van rechtspraak in Belgit en Nederland, Utrecht: Instituut voor Staats- en Bestuursrecht 1998,
p  57-78, m n. p  74 en R.J.G.M. Widdershoven, 'Tijdigheid in het bestuursprocesrecht', in: G.R.
Rutgers&H.E. Broring (red.), Rechtspraak op tud, Den Haag: Boom 1999. p. 75-85, i h.b. p. 82-83

22     A P. Klap & R.J.G.M Widdershoven, 'Snelheid van rechtspraak als mensenrecht', in: P.M.
Langbroek, K. Lahuis & J.B.J.M. ten Berge (red.), Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 191-200, m.n. p. 195.

23        R J.G.M Widdershoven, 'Tijdigheid in hetbestuursprocesrecht', in: G.R. Rutgers &H.E. Broring
(red.), Rechtspraak op tijd. Den Haag: Boom 1999, p. 75-85, m.n. p. 82-83.
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Alsvoorlopige24 conclusie geldt dat de theorie der gescheiden rechtsbetrekkin-
gen ook voorkomt in het bestuursrecht, als redres van onacceptabele procedureleng-
te aan de orde is.

In civilibus is de theorie weinig bekritiseerd, voor zover onredelijk lange
termijnen van rechtspraak voorliggen. GeYncorporeerd in het bestuursrecht, zou
dat een slag anders kunnen liggen. Immers, hoe men ook moge denken over
wederkerigheid, eigen aan bestuursrecht is nog steeds dat van overheidswege een
beslissing tot de burger komt.25 Uiteindelijk is het de burger die afhankelijk is van

een eenzijdig door het bestuur genomen besluit. Twee cruciale verschillen zijn
dus al gegeven met de geijkte situatie in het burgerlijk (proces)recht: ten eerste
de aanwezigheid van een bestuursorgaan, ten tweede de bijzonderheid en voor
de burger afhankelijkheid die erin bestaat dat het bestuur - dooreen besluitjegens
de burger te nemen - de entiteit is welke diens rechten en plichten kan vast stellen.
Ik laat hier nog onuitgewerkt dat het bestuursrecht geschillen kent die veel meer
met strafrechtelijke dan met civielrechtelijke geschillen overeenkomen.

12.4.4 De  alleenheerschappij  van het algemeen  belang?

12.4.4.1 Vooraf

In het model van de twee onderling afgescheiden rechtsdomeinen, een formele
en een materiele, met elk hun eigen normering en afbakening, ziet de formeelrechte-
lijke rechtsverhouding in principe op de relatie tussen partij en rechter. In deel
I (Vaststellen periode) en deel H (Criteria) hebben we gezien dat de verplichting
van de redelijke termijn zich uitstrekt over alle staatsorganen, niet enkel de
rechterlijke.26 Dat gegeven, samengevoegd met het ingredient dat in het bestuurs-
recht ook het bestuur dikwijls (in een eerste fase) als geschilbeslechter fungeert,
maakt dat de formele rechtsbetrekking hier bezwaarlijk beperkt kan worden
opgevat; waar het bestuur als beslissende instantie optreedt dient naar mijn mening
de formeelrechtelijke rechtsbetrekking ruim en naar aard en ratio te worden ganter-
preteerd. In deze interpretatie van wat onder de formeelrechtelijke rechtsbetrekking

24          We zullen dadelijk zien dat de theorie niet ongeclausuleerd houdbaar is en ook niet in alle gevallen
toegepast wordt. Belangrijke en grote categorie waarin de leer welbeschouwd al heeft afgedaan,
betreft de bestuurlijke boeten. Ook aan overige 'criminal charges' valt te denken. Voorts gaan we
onderzoeken of ook buiten geschillen waarin een 'criminal charge' wordt vastgesteld de leer nog
wel 100% staande blijft.

25         Daarin ligt een overeenkomst met de strafvordering. Verschil is dan weer dat in het bestuursrecht
een beslissing komt van overheidswege, die de burger niet alleen raakt in de gedaante van een
'criminal charge'. Een besluit zal vaak burgerlijke rechtenen verplichtingenvan de burgerbepalen.
Een ander verschilpunt is dat in het strafrecht de burgerdoorgaans niet om de (vervolgings)beslissing
zal vragen, waar men in bestuursrechtelijke verhoudingen beslissingen zowel ambtshalve als op
aanvraag kent.

26 Zie hoofdstuk 2.
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kan worden verstaan, betrek ik dan ook de relatie die bestaat tussen de burger en
het op bezwaar beslissend bestuursorgaan en de regels van de (contentieuze!)
bezwaarschriftprocedure welke die verhouding beheersen.27 Vooreen belangrijk
deel gelden dezelfde procedurele, formele voorschriften, ongeacht of het nu gaat
om de rechtsgang bij de bestuursrechter of die in bezwaar.28 Ik verwijs naar
Brenninkmeijer die een belangrijk aanknopingspunt verstrekt voor de 'ruime
interpretatie' van de formeelrechtelijke rechtsbetrekking schrijvende: 'Het sub-
jectieve recht is materieel recht en de rechtsvordering (het instellen van het proces)
is formeel recht.'29 Met het starten van een bezwaarschriftprocedure worden de
regels en overige aspecten van het regime van het formeel recht geactiveerd en
betreedt de burger het terrein van de formeelrechtelijke rechtsbetrekking.30 Ik acht
het derhalve aangewezen dat opmerkingen omtrent het al dan niet incorporeren
van de theorie in 'redelijke-termijnconstellaties' niet slechts de rechter maar ook
het bestuur als geschilbeslechter regarderen.

12.4.4.2 De grondslagen

Naast belangen van derden, wordt in het bestuursrecht het algemeen belang geacht
in de weg te staan aan compensatie binnen de materieelrechtelijke rechtsbetrek-
king.31 Indien de oorsprong van het model van de gescheiden rechtsverhoudingen
wordt getraceerd, ontmoeten we in de eerste plaats het algemeen belang. Nemen
we als vertrekpunt dat achter de verwerping van materieelrechtelijke gevolgen
zit dat anders het algemeen belang een aderlating heeft te ondergaan en (net als
in de moderne chirurgie) zulke aderlatingen, hoe klein ook, niet aanvaardbare
ingrepen zijn. Valt daar iets tegenin te brengen? Te beginnen met een degelijk
bestuursrechtelijk postulaat: het bestuur waakt over het algemeen belang. De
erkenning dat het algemeen belang niet in de verdrukking mag komen, laat staan

27 Hetzelfde geldt ten aanzien van de verhouding en de daarop betrekking hebbende regels tussen
een burger en een bestuursorgaan dat in administratief berocp beslist.

28 Zie hoofdstuk 6 Awb
29           A F.M. Brenninkmeijer, Burgerl,Jkprocesrechfalspubliekrecht (oratie UvA), Zwolle: W.E.J. Tjeenk

Willink  1993, p. 8, met verwijzing naar andere wetenschappelijke verhandelingen over burgerlijk
(proces)recht.

30          Dit is de processuele rechtsbetrekking waarBrenninkmeijervan spreekt. Hier, bij de bestuursrechtelij-
ke variant ervan, behoeft niet verder te worden onderscheiden tussen enerzijds een processuele
rechtsbetrekking tussen een partij en de rechter (c.q. geschilbeslechter: AMIJ) en 6dn tussen partijen
onderhng anderzijds. A.F.M. Brenninkmeijer, Burgerlijkprocesrechtalspubliekrecht (oratie UvA),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993, p. 19.

31           Zie o.a. N. Verheij, '"Onderdexel van de politie" Het Nederlandse bestuursrecht onder het EVRM',
in: A.W. Heringa, J.G.C. Schokkenbroek& J. vander Velde(red.), 40 jaar Europees Verdrag voor
de rechten van de mens. Opstellen over de ontwikkelingen van het EVRM in Straatsburg en in
Nederiand 1950-1990, Leiden: NJCM-boekerij 1990, p. 225-248 en A.P. Klap & R.J.G.M.
Widdershoven, 'Snelheid van rechtspraak als mensenrecht', in: P.M. Langbroek, K. Lahuis &
J.B.J.M. ten Berge (red.), Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1998, p 191-200.
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mag worden verwaarloosd, impliceert nog niet dat elke inbreuk daarop volstrekt
uit den boze zou moeten zijn. De bestuursrechtelijke ontvangst van de besproken
visie op scheiding van rechtsbetrekkingen is mede dat het algemeen belang anders
te veel in de verdrukking zou raken. Ik laat onbestreden dat voortdurend (en ook
in de relatie met gevolgen van termijnoverschrijding) rekening dient te worden

gehouden met het algemeen belang, dus ook bij een afweging omtrent het
rechtsgevolg van termijnoverschrijding. Dat is evenwel iets wezenlijk anders dan
dat nimmer aan het algemeen belang kan worden getornd. Het strafprocesrecht
kan bogen opjarenlangeervaring met redresseringen van onredelijke vertragingen.
Het is bijgevolg een stap verder in de ontwikkeling ter zake waardoor het als
voorbeeld kan dienen. Ook bij strafvordering is het algemeen belang in het spel,
ineerste instantiebehartigd doorhet OpenbaarMinisterie, en vervolgens nauwgezet
gecontroleerd door de rechter. Er moet een afweging plaatsvinden, en daarbij legt
het algemeen belang veel gewicht in de schaal. Doch, eerst na de afweging wordt
helder welk belang prevaleert. Dat moge vaak het algemeen belang zijn, maar niet
op voorhand. Hetis op zijn beurt aan derechteromtechecken ofdebelangenafwe-
ging goed is uitgevoerd. Overigens zien we hier ook de noodzaak om criteria bij
het bepalen van de redelijke termijn scherp te krijgen en in de openbaarheid te

brengen, opdat het bestuur zelf zoveel mogelijk al onredelijke vertraging in de
besluitvorming en het beslissingsproces kan verdisconteren. Zo dat al niet een

verdere gang naar de bestuursrechter (voor zover de consequentie, zoals door het
bestuur gezet op de trage gang van zaken, voorwerp van geschil is) bespaart dan
draagt het er aan bij dat de rechter een zaak gemakkelijker kan afhandelen.

Ik laat volledig onbetwist dat het bestuur, en in zekere mate de bestuursrechter
als waakhond over - in principe enigszins terughoudend - het bestuur en de

gemaakte belangenafweging, de plicht heeft op te komen voor het algemeen belang,
zich dat aan te trekken en in het licht daarvan te handelen.32 In de kern van de zaak
verschilt de standaard-belangenafweging niet wezenlijk van de afweging van
belangen die geschiedt wanneer een rechter iets moet doen met in de procedure
geslopen onredelijke traagheid. Betrokken belangen, het algemeen belang

inbegrepen, worden gewogen. Voor het bestuur uit een en ander zich in het
meenemen in de afwegingen en het zo nodig beschermen van het algemeen belang.
Op welke wijze en in hoeverre rekening wordt gehouden met de verschillende

belangen, is een vraag die pas een goede beantwoording kan krijgen nadat hij is

32       De bestuursrechter fungeert als controleur, wat meer op afstand. Ingeval echter in het geschil een
'criminal charge' wordt vastgesteld, vult de rechter al zelf in, die afweging mag en onder
omstandigheden moet hij dan zelf maken.
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gesteld, en dus: niet voordat er afgewogen is. Al bij voorbaat aannemen dat het
algemeen belang ongeschonden aan het langste eind trekt, wringt. 33

Dat de weging mogelijk ten nadele van het algemeen belang uitpakt, doet
niet af aan de verplichting ertoe. Het algemeen belang heeft overigens wel vaker
in enige mate een inbreuk te lijden in het bestuursrecht, daar is niets nieuws aan. 34

Over het algemeen belang nog dit. Het algemeen belang wordt welhaast nimmer
maximaal gediend. Volgens de memorie van toelichting is het primaire uitgangspunt
van de Awb de individuele rechtsbescherming. Het objectieve recht doet nog mee,
maarde handhaving daarvan komtop het tweedeplan, als het aan de Awb-wetgever
ligt.35 Van Male wijst op afweging en prioritering van belangen, eigen aan de

bestuurspraktijk. Het gaat daarbij zowel om belangen die het bestuur verkiest te
behartigen als de betrokken belangen van andere rechtssubjecten, met inachtneming
van de grenzen van hetpositieve recht.36 In deklassiek bestuursrechtelijke opvatting
zou het eigen belang van het bestuur worden gevormd door het algemeen belang.

37

In die opvatting zou het bestuur als deel van de staatsorganisatie het behartigen
van het algemeen belang tot doel hebben, waarbij Van Male het algemeen belang
omschrijft als concretisering van de algemene rechtvaardigheidsidee.38 Mijn

supplement bestaat in de opmerking dat rechtsbescherming binnen een redelijke
termijn en een optimale sanctie op overschrijding, die rechtvaardigheid dient.

Al eerder werd de gedachte van handhaving van het algemeen belang
gerelativeerd. Zo schrijft Duk in 1973:

'Elk bestuursorgaan behartigt slechts een deel van wat voor het algemene belang
doorgaat, en het zal bovendien van nature geneigd zijn dat deelbelang nog te
vereenzelvigen met de eigen professionele kijk daarop.

,39

33 Mijn pleidooi past in de weI gesignaleerde verschuiving van de rechterlijke taak. De rechterlijke
toetsing zou meeren meer verschuiven van strikterechtstoepassingnaarbelangenafweging. Hierover:
G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, Zwolle: W.E J. Tjeenk Willink 1998 en L.F.M. Verhey,
Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy (diss. Utrecht),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, § 4.2.3 en p. 124.

34          Als we het evenredigheidsbeginsel op processueel niveau zouden loslaten, zou datzelfs juist spreken
voor zwaar doorwegen van het individuele belang van de betrokkene die met de te lange procedure
opgescheept is. Het gewicht van de nadelen voor het individuele belang mag niet groter zijn dan
het gewicht van de voordelen van het algemene belang. Vgl. A.J.C. de Moor-van Vugt, Maten en
gewichten(diss. Tilburg), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 16. (Instemmend K.E. van Tuijn,
Botsende belangen (diss. Tilburg), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p 22).

35      Memorie van toelichting Wet Vef, Kamerstukken 11 991/92,22 495, nr 3, p 35.
36       R.M. van Male, Onvoltooid recht (oratie Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993, p. 3-5.
37          Vgl.  J.  van der Hoeven,  De drie dimensies van het bestuursrechr (VAR-reeks 100), Alphen aan

den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1989, p. 74.
38      R.M. van Male, Onvoltooid recht (oratie Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993, p. 5,

verwijzend naar E.M.H. Hirsch Ballin, Publiekrecht en beleid (diss. UvA), Alphen aan den Rijn:
Samsom 1979, p. 249.

39          W. Duk, Tanden van het recht. Oritnterende beschouwingen oversancties (oratie UvA), Zwolle:
Tjeenk Willink 1973, p. 21.
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Dat het bestuur en in zijn schaduw (met distantie) de rechter het algemeen belang
optimaal vertegenwoordigen, is een utopie.

Kortom, voor zover in het bestuursrecht aan de verwerping van materiele

rechtsgevolgen op termijnoverschrijding via de leer der gescheiden rechtsbetrekkin-
gen ten grondslag ligt dat het algemeen belang anders in het gedrang raakt, dan
overtuigt de grondslag niet. De vraag hoe zwaar of doorslaggevend het algemeen
belang is, dient zich te vertalen in de kwestie van rechtsgevolgen op onredelijke

vertragingen, nd de afweging tussen het individuele en het algemeen belang. Het
individuele belang is daarbij dat van de burger die is geconfronteerd met de te
trage rechtspleging.

12.4.5 Knellende belangen van derden?

Concrete belangen van derden mogen vanzelfsprekend niet te grabbel worden

gegooid. Waar naast het algemeen belang (collectieve belangen inbegrepen)
belangen van derden in het spel zijn, kan in wezen dezelfde redenering als
behandeld in paragraaf 12.4.4.2 dienst doen, met nu een zo mogelijk nog zorgvuldi-
gere en strengere weging. Ik heb daarbij concrete belangen van derden op het oog.
Niet bij de uitkomst van het geschil betrokken belangen schaar ik veeleer onder

hetalgemeen belang en collectieve belangen. Het gaat in de praktijk dan doorgaans
om meer-partijengeschillen. De gestrengheid van de toets, de weging gaat hier

nog een stap verder. Niet alleen moet de overschrijding van de redelijke termijn
zeer ernstig zijn. Ook en vooral mag de inbreuk op het belang van en het nadeel
dat een derde heeft te lijden met het gevolg van overschrijding niet te ernstig
respectievelijk te zwaar worden. '(W)e kunnen niet zomaar [curs.: AMLJ] een
milieuvergunning gaan verlenen omdat het beroep tegen de weigering te lang
geduurd heeft. Dan zouden derden - en het milieubelang! - de dupe worden van

traagheid van bestuur of rechter. Niet zomaar'. Maar het volledig uitsluiten -140 4

bij voorbaat - van gevolgen in de materieelrechtelijke rechtsbetrekking is geen
automatische gevolgtrekking.

Met de term multipolariteit van belangen wordt aangegeven dat de overheid

publieke (algemene) belangen, de belangen van direct-belanghebbenden, en die
van een of meer derde-belanghebbenden heeft te dienen, mogelijk uiteenlopend
of tegenstrijdig. 'Dienen' zou ik hier willen lezen als: rekening houden met. Alle
belangen optimaal dienen is bij onderlinge diversiteit tenslotte onmogelijk. Al
de betrokken belangen moeten in een afweging worden betrokken. Ik zou dit naar

40          N. Verheij, '"Onder dexel  van de politie" Het Nederlandse bestuursrecht onder het EVRM',  in:
A.W. Heringa, J.G.C. Schokkenbroek & J. van der Velde (red.), 40 jaar Europees Verdrag voor
de rechten van de mens. Opstellen over de ontwikkelingen van het  EVRM in Straatsburg en in
Nederland 1950-1990, 1*iden: NJCM-boekerij 1990, p. 225-248, i.h.b. p. 241.
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het procesrecht willen transponeren en het principe van afweging ook toepassen
bij het bedenken van een intelligente sanctie op overschrijding van de redelijke
termijn. Bij multipolariteit van belangen valt niet uit te sluiten dat geregeld een
of meer van de betrokken belangen niet volledig worden gediend. Dat is in mijn
'model' niet anders bij hetbepalen van passendeconsequentie natermijnoverschrij-
ding in de zin van artikel 6 EVRM.

12.4.6 Enkele kanttekeningen in het algemeen

De gedachte dat een strikte scheiding moet worden aangebracht tussen processuele
verhoudingen en materiele, mag ook buiten het bestek van de problematiek van
de redelijke termijn niet langer onbetwist heten.

De geschetste opvatting van gescheiden rechtsbetrekkingen past in een visie
waarin het procesrecht louter dienstbaar is aan het materiele recht. Die visie is
echter in beweging, ook in het civielrechtelijk discours. De opvatting dat
procesrecht op zijn best een dienende functie vervult, leidt al snel tot de idee dat
de enige eis die men aan procesrecht stelt, is dat het de vaststelling en verwezenlij-
king van gegronde materieelrechtelijke aanspraken niet verkort. Tegen deze
opvatting valt in te brengen dat de relatie tussen procesrecht en materieel recht
als eendimensionaal wordt beschouwd. Het inzicht dat procesrecht niet louter
dienstbaar is en met zijn eigen dynamiek het materiele recht niet per se onberoerd
laat, wint veld.4'De typologie van afgescheiden rechtssferen zonder wisselwerking
staat onder druk.

De betrekkelijkheid vande wereldvan gescheiden rechtssferen inhet bestuursrecht
in algemene termen
Gebeurtenissen die plaatsvinden in de formeelrechtelijke rechtsbetrekking in het
bestuursrecht kunnen doorwerken in de materiele rechtsposities. Vergunningen
die worden verleend of andere besluiten die worden genomen op grond van
bestuurlijk of rechterlijk talmen, moeten zoveel mogelijk uitzondering blijven,
ook wat mij betreft. Laat daar geen misverstand over bestaan. En dat geldt in het
bijzonder indien concrete tegenstrijdige belangen van derden betrokken zijn. Het

41 Een enkeling zal hier een gelijkenis van de tekst herkennen met een passage in de eerste paragraaf
van de tekst van het VF-onderzoeksprogramma van het Centrum voor Procesrecht, Schoordijk
Instituut (Dynamiek en kwaliteit van procesrecht). Dat is geen toeval. Schrijver dezes was nauw
betrokken bij het opstellen van dat onderzoeksprogrammaen J.B.M. Vranken is de geestelijk vader
vandiepassage.Wit.ook].B.M.Vranken, Mr. C. Asser's beoefening vanhetNederlandse burgerlijk
recht, Algemeen deet**, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995., m.n. p. 8,18,19,46 Zie ook de
bundels E.S.G.N.A. I. van de Griend & B.W.N. de Waard (red.), Rechtsvinding. Gedachtenwisseling
over het nieuwe Algemeen Deel** van de Asser-serie (Asser-Vranken), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink  1996 en Verantwoordelijk procederen.  Gedachten over een fundamentele  vernieuwing
van het burgerlijk procesrecht (NVvP),  Den  Haag:  Boom  1999.
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uitgangspunt is dat gebreken in de processuele rechtsbetrekking niet licht de
materieelrechtelijke rechtsbetrekking en belangen van derden en het algemeen
belang beYnvloeden. Dat laat onverlet dathet voorkomtdat louterbestuursprocessu-
ele mankementen ongelukkige repercussies hebben voor belangen voor welke een
andersluidende uitkomst gerechtvaardigd zou zijn. De wettelijk geconditioneerde
praktijk is die van bijvoorbeeld:
a) tardieve bezwaar- en beroepschriften. Gebeurt het niet dat een eigenlijk
onrechtmatig besluit 'erdoor glipt', waardoor een situatie rechtens wordt, ten nadele
van het algemeen belang of belangen van derden, terwijl een (tijdig) bezwaar- of
beroepschrift aan dat besluit in de weg had kunnen staan? Tekenend is ook de
uitwerking van de leer van de formele rechtskracht: de burgerlijke rechter
veronderstelt een rechtmatig besluit als het niet (tijdig) is aangevochten, ook al
weten we dat - indien in het bestuursrechtelijk circuit aangevochten - het geen
stand zou hebben gehouden;
b) stukken en verweerschriften die niet binnen de vier weken die artikel 8:42 Awb
voorschrijftbij de rechtbank worden overgelegd. Besluit de rechtbank desalniette-
min, eventueel na nog enige tijd te hebben gewacht of verweerder uitstel te hebben
gegeven, tot behandeling over te gaan, dan is goed denkbaar dat er een uitspraak
uitrolt die belangen van derden of het algemeen belang meer zeer doet dan het
geval was geweest indien het ontbrekende stuk of verweerschrift wel was
aangeleverd;42

c) het met onder b) aangestipte vergelijkbare geval dat belangrijke 'nadere' stukken
minder dan tien dagen voor de zitting worden overgelegd.43 De rechter kan besluiten
deze te laat ingediende stukken buiten beschouwing te laten. Wie weet bevatten
de genegeerde stukken welinformatie dieeen andere uitspraak hadden opgeleverd.
Derden en het algemeen belang kunnen daarvan afhankelijk zijn;
d) de actualiteit van de zogenaamde 'fuikjurisprudentie'.44 Bestuursrechters gaan
soms tamelijk streng te werk in hun streven het bestuursrechtelijk proces de vorm
van een trechter te laten aannemen. Het gaat dan niet alleen om twee-partijenge-
schillen. Wederom blijven niet correct of tijdig ingebrachte bedenkingen,
zienswijzen, grieven, argumenten, bewijzen et cetera buiten beschouwing niet

42          De rechter kan op grond van artike18:31 Awb uit schending van artikel 8:42 Awb degevolgtrekking-
en maken die hij geraden acht, in ieder geval voor zover het tardieve stukken betreft.

43       Artikel 8:58 schrijft voor dat partijen tot uiterlijk tien dagen voor de zitting nog nadere stukken
bij de rechtbank mogen aanbrengen.

44        Hierover o.m. L.J.A. Damen, 'Rechtsvorming door de bestuursrechter onder de Awb', in: F.A.M.
Stroink, A.W. Heringa & A.R. Neerhof (red.), Vilfjaar JB en Awb, Den Haag: Sdu 1999, p. 9-37,
m.n. p. 27-33; dezelfde in, 'Debewijsfuik. Hoe enwanneer moeteen oud-mijnwerkerzijn silicose
bewijzcn?',AA 2000 , p. 61-69; B.W.N. de Waard, 'Nieuweronde, nieuwekansen?', in: L.J.A. Damen
e.a. (red.). Rechtspraak Bestuursrecht  1997-1998.  De annotaties.'s-Gravenhage: Elsevier 1999,

p. 37-54; R.J.N. Schlossels, Tussen finaliteiten fuik, in: M.A. Heldeweg, E.C.H.J. van der Linden
& R.J.N. SchlOssels (red.), Uit de school  geklapt?  Opstelle nuit Maastricht, Den Haag: Sdu 1999,
p. 177-203, en voorts vele annotaties.
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onaannemelijk is dat, waren ze wel meegenomen, een andersluidende uitspraak
was komen voor te liggen.

Onder respect voor de verschillen dat in bovengenoemde situaties geen besluit
het licht zietjuist vanwege hetgeen is gebeurd in deprocessuele verhouding, meen
ik er goed aan te doen ze onder de aandacht te brengen. De reden is dat ze
illustreren dat onder omstandigheden het algemeen belang zo goed als belangen
van derden enig nadeel ondervinden van een gebeurtenis in de formeelrechtelijke
context. 45

12.4.7 Concluderende mening

Nu het procesrecht niet (langer) als geYsoleerde discipline tegemoet kan worden

getreden, wordt de vraag prangender of nog langer categorisch kan worden
volgehouden dat gebeurtenissen van betrekkingen daarbinnen - processuele
rechtsverhoudingen dus - nimmer de uitkomst van een geschil in zijn materieel-
rechtelijke aanspraken en verplichtingen kunnen aantasten. In het bijzonder het
volharden dat vastlopers in de processuele sfeer materieel recht onverlet laten,
is niet handhaafbaar daar waar de geschilbeslechtende overheid betrokken is en
zich bovendien kameleontisch aandient. En dan hebben we het overbestuursrecht.

De stelling dat:

'het onderscheid tussen de normering van de materiele rechtsbetrekking tussen

partijen enerzijds en de normering van de processuele rechtsbetrekking tussen de
rechteren partijen anderzijds van groot belangis vooreen helder zicht op de functie
van het procesrecht en op de wijze waarop de rechtsvorming in het procesrecht
moet plaatsvinden',46

bestrijd ik niet. Aldus geformuleerd zou ik haar willen onderschrijven. De hamvraag
is in het bestek van deze studie evenwel: moet ten aanzien van de vraag naar

gevolgen van overschrijding van de redelijke termijn strikt worden vastgehouden
aan de theorie van twee verschillende rechtsbetrekkingen waarbij de processuele
in het geheel niet van invloed kan zijn op de materitle verhouding? Zo de
processuele ofwel formeelrechtelijke rechtsbetrekking al louter dienend zou zijn

45 Het sluit ook aan bij de stelling dat rechterlijke uitspraken in belangrijke mate processueel bepaald
zijn. J.B.M. Vranken in zijn bewerking van het Algemeen Deel**, J.B.M Vranken, Mr. C Asser's
beoefening van het Nederlandise burgerlijk recht, Algemeen deel*:Zwdle: W .E.1. Tjeenk Willink
1995, p. 2; B.W.N. de Waard, "Asser-Vranken', door bestuursrechtelijke bril gezien', in:
E.S.G.N.A.I. van de Griend & B.W.N. de Waard (red.), Rechtsvinding. Gedachtenwisseling Over

hetnieuwe Algemeen Deel** van de Asser-serie (Asser-Vranken), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 83.

46 AF.M. Brenninkmeijer, BurgerlijkprocesrechtaLspubliekrecht (oratie UvA), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1993, p. 30.
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ten opzichte van de materiele rechtsbetrekking,47 dan steken wel de procedurele
mensenrechten van artikel 6 EVRM een stok tussen de spaken. Het verbod op

schending en het gebod op nakoming van de garanties van artike16 EVRM, zoals

het redelijke-termijnvereiste er 66n is, trekken zich weinig aan van een dergelijke
differentiatie van rechtsbetrekkingen. 48

De conceptie van de rechtsbetrekkingen met elk hun afgebakende domeinen,
vormt een belangrijke bouwsteen voor het denken over en het ontwikkelen van
procesrecht. De charme van overzichtelijkheid ten spijt, voor een oplossing voor
de problematiek van redresseringen en repercussies van schending van het recht
op tijdige rechtsbescherming volstaat de idee naar mijn overtuiging niet zonder
meer. Ik wil niet van een anti-conceptie spreken, niet alleen om geen onbedoelde

connotaties op te roepen maar ook en vooral omdat ik de waarde van de explicite-
ring van de gescheiden rechtsbetrekkingen als theoretisch kader grotendeels

onderschrijf. De theorie doet ook dienst in het bestuursprocesrecht. Maar of de
leer als methode om overschrijdingen van de redelijke termijn te redresseren in
zijn algemeenheid voldoet, is in twijfel te trekken.

Tot  zover de 'eerste kennismaking'. Houdt de theorie der gescheiden
rechtsbetrekkingen stand in het gehele bestuursrecht, waar we een scala aan

categorieen geschillen kennen? Na het hierboven gegeven voorlopige antwoord
(zie met name paragraaf 12.4.3 Receptie in het bestuursrecht?), is het tijd voor
het verwerven van nader inzicht.

12.5 Bij nader inzien

Wanneer alle, met name meer recente, jurisprudentie van de bestuursrechter

nauwkeurig wordt ontleed, blijkt dat in het bestuursrecht onder omstandigheden
een onredelijk trage procesgang wel relevant kan zijn voor de (materieelrechtelijke)
afloop van het geschil. Een eerste onderverdeling welke de inzichtelijkheid
vergroot, is die tussen een 'criminal charge' en 'civil rights and obligations'. Ten
aanzien van beide soorten procedurevoering geldt de eis dat ze binnen een redelijke
termijn behoren te worden afgewikkeld. Bij de authentieke strafvorderlijke en de

civielrechtelijke procedures ontdekten we levensgrote onderlinge verschillen in
te verbinden rechtsgevolgen. Reden te meer dat onderscheid tussen een 'criminal
charge' en een vaststelling van 'civil rights and obligations' ook aan te brengen
binnen het bestuursrecht.

47 Vgl.A.F.M. Brenninkmeijer, Burgerlijkprocesrechialspubliekrecht (oratie UvA), Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1993, p. 27.

48         Zieook L.PM. Verhey, Horizontatewerking vangrondrechten,  inhetbijzonder vanhetrecht
op privacy (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p. 127-128.
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12.5.1 De 'criminal charge' in het bestuursrecht

12.5.1.1 Inleiding

In het bestuursrecht heeft bestuurlijke handhaving door middel van punitieve
sancties en in het bijzonder de bestuurlijke boete in sneltreinvaart aan populariteit
gewonnen, bij bestuuren wetgever althans. Is ereen bestuurlijk handhavingsbesluit
dat als 'criminalcharge' wordtbeschouwd in geschil, dan kan mogelijk aansluiting
worden gezocht bij dat wat in de strafrechtspleging wordt gedaan na overschrijding-
en van de redelijke termijn.

Wanneer is een bestuurlijke sanctie als 'criminal charge' te kwalificeren?
Voordecriteriadaarvoormoeten weprimair teradegaan bij hetEHRM. Gekeken
moet worden naar de aard van het delict en naar de aard en de zwaarte van de
sanctie.49 Afgedaald naar nationaal niveau, betekent dat het volgende: is een

bestuurlijke sanctie punitief (bestraffend, vergeldend, leedtoevoegend) en
afschrikwekkend bedoeld, dan heeft men meteen 'criminal charge' van doen. Met
artikel 6 EVRM gaan dan tal van bijkomende eisen gelden, waaraan moet worden
voldaan. Vraag in het bestek van deze studie is of de kwalificatie van een sanctie
als 'criminal charge' implicaties heeft voor de aan termijnoverschrijding te
verbinden gevolgen. Boekenkasten zijn inmiddels volgeschreven over depunitieve
sanctie in het bestuursrecht bij uitstek, de bestuurlijke boete. Ook over bestuurlijke
handhaving meer in het algemeen is veel en goed geschreven. Reden te meer

waarom ik mij van de plicht ontslagen voel verder uit te weiden over deze
leerstukken - want dat zijn het ondertussen wel geworden - op deze plaats.

50

49         EHRM 21 februari 1984, Ozturk tegen Duitsland, Series A, vol. 73, NJ 1988,937 m.nt. EAA; EHRM
25 augustus 1987, Lutz tegen Duitsland, Series A,vol. 123, NJ 1988,938 mnt. EAA; EHRM 24
februari  1994,  Bendenoun tegen Frankrijk, Series A, vol. 284, NJ 1994, 496 m.nt. EAA, A.J.C
de Moor-van Vugt, 'Hoge bestuurlijke boetes niet in strijd met artikel 6 EVRM', in: L.J.A. Damen
e.a. (red.), Rechtspraak  bestuursrecht  1994-1995.   De  annotaties, 's-Gravenhage: VUGA 1995,
p.  11-26; EHRM 24 september 1997, Garyfallou AEBE tegen Griekenland, RJ&D 1997, p. 1821-

1841, JB 1997/281 m.nt. AWH.
50          Ik noem, nog verre van compleet: J. J. Oostenbrink, Administratieve sancties (diss. Utrecht).'s-Gra-

venhage:VUGA 1967.W .Duk. Tandenvan hetrecht. Orienterende beschouwingenoversancties
(oratie UvA), Zwolle: Tjeenk Willink 1973 : orienterende beschouwingen over sancties, oratie UvA,
Zwolle   1973; G.J.M. Corstens, 'Civietrechtelijke, administratiefrechtelijke of strafrechtelijke
rechtshandhaving?', in: Handelingen 1984 der Nederiandse Juristen-Vereniging deel 1, eerste
stuk,  Zwolle:  W.  E. J. Tjeenk Willink  1984,  p.  1-126; D. Schaffmeister, 'Politiele en justitiele
deaten',in:  Handelingen  1984  der Nederlandse  Juristen-Vereniging deel  1, eerste stuk,Zwolle·.
W   E.  J. Tjeenk Willink  1984, p. 127-291; L.J.J. Rogier, Strafsancties, administratieve sancties
en het una-viabeginsel (diss. Rotterdam), Amhem: Gouda Quint 1992; M.W.C. Fetens, Fiscate
administratieve sancties en het recht op een behoortijk proces (diss. Uv A),Deventer·. Yluwer  1993·,
W.G.A. Hazewindus, Administratieve sancties en vreemdelingenrecht (diss. UvA), Arnhem: Gouda
Quint 1994; J. Roording, Sanctierecht in de belastingen ende sociale zekerheid (diss. Nijmegen),
Nijmegen: Ars Aequi Libri 1994; F.C.M.A. Michiels, De boete in opmars? (oratie VU), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1994; A.J.C. de Moor-van Vugt, Maten engewichten (diss. Tilburg), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1995;0.J.D.M.L. Jansen & W.G.A. Hazewindus, Van boeteatelier toi

340



Consequenties bestuursrecht

12.5.1.2 De aansluiting

Aansluiting bij de strafrechtelijke jurisprudentie is niet al sinds jaar en dag de
gewoonte. Een voorbeeld waarin van een 'criminal charge' waarschijnlijk sprake
is, is strafontslag van een ambtenaar. De Centrale Raad van Beroep weifelde in
1994. Hij overweegt dat de jurisprudentie omtrent de positie van het ambtenaren-
tuchtrecht in relatie tot artikel 6 EVRM 'nog geenszins is uitgekristalliseerd.' De
strafoplegging draagt volgens de Centrale Raad 'in essentie (...) een reparatoir
karakter' en daarom komt hij tot de conclusie dat geen sprake is van een
strafvervolging als bedoeld in artike16 EVRM. De Raad concludeert dat overschrij-
ding van de redelijke termijn niet bepalend kan zijn 'voor de uitkomst van de
rechtsstrijd tussen partijen en derhalveniet ertoe [kan: AMI-J] leiden dat gedaagde
zijn bevoegdheid tot strafoplegging teloor ziet gaan. ,51

Een ander grensgeval betreft de WW-sanctie. Ook over de aard van zo'n
korting bij wege van straf op de genoten WW-uitkering kan worden getwist: al
dan niet een 'criminal charge'  52 De Centrale Raad meende van niet, maar omdat
de kwestie zo dicht aanleunt tegen een 'criminal charge', behandel ik hem ook

op deze plaats. Een strafkorting  van 10% wegens uitkeringsfraude kwalificeert
de  Centrale  Raad in onderhavige uitspraak  nog  niet als 'criminal charge'.  De
Centrale Raad van Beroep laat het appal op rechterlijke overschrijding van de
redelijke termijn in ieder geval nog afketsen op het feit dat die overschrijding er
niet toe kan leiden dat een bestuursorgaan zijn bevoegdheid om een sanctie op
te leggen teloor ziet gaan.53 Overschrijding van de redelijke termijn bij het bestuur,
is een factor die het bestuursorgaan moet meewegen bij gebruikmaking van zijn
(discretionaire) bevoegdheid een sanctie op te leggen en betaalde uitkeringen en
dergelijke terug te vorderen.

De belastingrechter zoekt de overeenstemming met de strafrechter heel

nadrukkelijk door'aansluiting te zoeken bij het wettelijk stelsel inzake verhogingen
en wel in dier voege dat dit rechtsgevolg moet worden gevonden in de door dat
stelsel gevonden mogelijkheid om van de opgelegde verhoging kwijtschelding
te verlenen.'54 Dit rechtsgevolg komtneerop vermindering van de opgelegde boete

boeterabriek, Deventer: Kluwer 1995; J.T.K. Bos e.a., Handhaving van hetbestuursrecht (VAR-reeks
114), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1995, (m.n. F.C.M.A. Michiels,
'Bestuurlijke handhaving in ontwikkeling',p. 7-118); E.E.V. Lenos, Bestuurtijke sanctietoepassing
en strafrechtelijke waarborgen in de sociale zekerheid (diss. Leiden), Lelystad: Koninklijke
Vermande 1998; A.R. Hartmann, Bewijs in het bestuursstrafrecht, P.M. Van Russen Groen,
Rechtsbescherming  in  het  bestuursstrafrecht,  en  samen,  Contouren van  het  bestuursstrafrecht,
Arnhem: Gouda Quint 1998.

51     CRvB 28 april 1994, TAR 1994,143.
52 Zie hierover o.a. P. Hazewindus, 'WW-sanctie: geen criminal charge!', NJB  1994.  p.  440.
53      CRvB 4 mei 1995, JB 1995/162 m.nt. AWH; RAwb 1995,90 m.a. A.J. Bok.

54      HR 26 oktober 1988, BNB 1989/16, AB 1989, 20 m.nt. FhvdB, NJ 1989, 243 m.nt. C. Zie ook J.
Wortel, Vervolgen in belastingzaken (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1991, p. 157-158.
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in het uiterste geval tot nihil. De belastingrechter sluit met zijn arrest uit  1988 als
eerste bestuursrechter heel duidelijk aan bij de rechtspraak zoals we die kennen
van de strafrechter en heeft sindsdien vele arresten gewezen waarmee deze lijn
is gecontinueerd.55 Maar de belastingrechter staat inmiddels niet meer alleen. De
Hoge Raad als (medisch) tuchtrechter heeft in wezen al in een betrekkelijk vroeg
stadium aansluiting gezocht bij de strafrechter door niet-ontvankelijkheid uit te
spreken na de constatering dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM
was overschreden.56 Door langer dan de strafrechter zelf vast te houden aan niet-
ontvankelijkheid als toegepaste sanctie, werd de connectie met het strafprocesrecht
deels verstoord. Inmiddels is de Hoge Raad in zijn hoedanigheid van (medisch)
tuchtrechteromgegaan. Het rechtsgevolg van termijnoverschrijding zoekt hij niet
langer slechts in niet-ontvankelijkheid, tegenwoordig vindt strafvermindering als
meest gerede sanctie toepassing.57 Ook in een enigszins bijzondere positie - formeel
die als bijzondere bestuursrechter, feitelijk 66n die ergens het midden houdt tussen
bestuursrechter en strafrechter - vindt de Hoge Raad een oplossing voor onredelijke
termijnen in het aanbrengen van een strafverlaging. Ik doel hierbij op de arresten

die de Hoge Raad wijst in het kader van de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften, zogenaamde Mulderzaken. Constateert de Hoge
Raad schending van het redelijke-termijnvereiste, dan reduceert hij de opgelegde
boete.58 Indien het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt over de
consequentie van een onredelijke termijn van een tuchtprocedure - en artikel 6
EVRM via de poot van de'criminal charge' van toepassing wordt geacht - gebeurt
dat ook. Vermindering van de opgelegde geldboete wordt als sanctie gehanteerd.59
De Centrale Raad van Beroep heeft zich in de rij van bestuursrechters gevoegd,
die reducering van een opgelegde boete als passende consequentie zien van
overschrijding van de redelijke termijn. De Centrale Raad sluit zich expliciet aan
bij de belastingrechter. Hij overweegt dat: 'indien de redelijke termijn is over-
schreden, het rechtsgevolg dient te worden gevonden in algehele dan wel gedeel-
telijke kwijtschelding:60 Door voor mitigering niet cruciaal te achten waar de
vertraging is opgetreden, in de bestuurlijke of de rechterlijke fase, wordt eveneens

55        Bijvoorbeeld HR 20 november 1991, BNB 1992/28; HR 23juni 1993, BNB 1993/271 m.nt Wattel
56     HR 7 februari 1986, NJ 1986, 791 m.nt. EAA.
57      HR 3 maart 1995, N./ 1995,414 m.nt. P.C. van Wijmen. De Hoge Raad voelde kennelijk dat hij

niet langer achter kon blijven en verwijst in zijn arrest uitdrukkelijk n:tar de jurisprudentie van
de strafrechter.

58         HR 15 november 1995, NJ 1995, 187 m.nt. L.J.J. Rogier. De problematiek van deredelijketermijn
speelde overigens ill in eerdere zaken, zie bijvoorbeeld HR 28 juni  1994, NJ 1994,691.

59    CBb 28 maart 1995, AB 1995,513 m.nt. M.L.W.M. Viering. Zie ook CBb 4 juli 1996, AB-kon
1996, nr. 555

60          CRvB 19 februari  1996, RAwb 1996,70 m.a. Widdershoven. Aangetekend zij dat het het opleggen
van een verhoging van premie op grond van de CoOrdinatiewet Sociale Verzekering betrof, welke
bepalingen vergelijkbaar zijn met die inzake fiscale verhogingen.
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aangehaakt bij de strafvorderlijke gebruiken.61 Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven schenkt bij de mitigering enige aandacht aan adstructie.62 Het college

geeft daarmee (een begin van) invulling aan een motiveringsplicht. Daarmee wordt
nog nauwer aangesloten bij de strafrechtspraak.

De bestuursrechter ziet geen bezwaren tegen het zelf bepalen van de sanctie
naar aanleiding van de overschrijding van de redelijke termijn. Is de redelijke

termijn overschreden, dan laat hij het niet bij vernietiging maar stelt zelfde reductie
vast. Een dergelijke rechterlijke attitude is in overeenstemming met die van de
strafrechter en wordt ook ingegeven door de eisen die uit artikel 6 EVRM
voortvloeien. Ziet een procedure op het bepalen van een 'criminal charge' dan
hoort daar bij dat de straf kan worden getoetst door een onafhankelijke rechter.
'Nationaal-bestuursrechtelijke' terughoudendheid past daar niet in. Wordt de
bestuursrechter geroepen zich uit te spreken over een opgelegde bestuurlijke
punitieve sanctie, dan stelt hij zich in dezen op in overeenstemming met de
rechterlijke toetsing die artikel 6 EVRM opdraagt.

12.5.2 'Civil rights and obligations'

In de vorige paragraaf is aangetoond dat in bestuursrechtelijke procedures waarin

een burger een hem opgelegde'criminal charge' aanvecht, onredelijke vertraging
kan doorwerken tot in de (materiele) uitkomst van het geding. Nu onderzoek ik
of naast die categorie geschillen in nog andere bestuursrechtelijke geschillen een
rechtsgevolg met directe impact op de uitkomst van de procedure en dus de
materieelrechtelijke rechtsbetrekking denkbaar is.

61          Zie de in de vorige noot genoemde uitspraak van de CRvB van 19 februari  1996 en Widdershovens
aantekening daarbij. Deze benadering strookt ook met dejurisprudentie van het EHRM: op de staat
en daarmee al zijn organen rust de verplichting artikel 6 EVRM te waarborgen. Welk orgaan precies
beslist en de vertraging veroorzaakten concreet verwantwoordelijk wordt gehouden, isaan de lid-staat
en doet minder ter zake; daar heeft de burger - voor wie de waarborgen van artikel 6 EVRM zijn
bedoeld - en dus het EHRM geen boodschap aan.

62 Vgl. CBb 28 maart 1995, AB 1995, 513 m.nt. Viering: een periode van vierjaaris verstreken tussen
het aanhangig maken van de tuchtprocedure en tot de de uitspraak 'van de onafhankelijke rechter'
het CBb. Voor meer dan de helft kan niet worden gewezen op rechtvaardigende omstandigheden,
waarop het CBb de boete halveert en bepaalt dat openbaarmaking (het betrof een tuchtzaak)
achterwege blijft. Met wel erg weinig motivering CBb juli  1996, UCB  1996,52 m.nt. EJD: gelet
op de ernst van de overtreding enerzijds en de overschrijding anderzijds wederom halvering van
de boete. Waarde raad van tucht voor Accountants-administratieconsulenten de strafmaat motiveerde
met de overweging die op belangenafweging (dat van de beroepsgroep versus dat van het individu)
neerkomt, accepteert het CBb die motivering,  CBb 3 augustus  1995,  UCB  1995,  40.
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12.5.2.1 Ongeclausuleerde werking van de theorie der gescheiden rechts-
betrekkingen?

In deze paragraaf geef ik een korte analyse van een aangrenzend leerstuk en
voorbeelden waarbij een manco in de formeelrechtelijke sfeer doorwerkt in
materieelrechtelijke verhoudingen. Daarbij wijs ik ook op situaties in het
bestuursrecht waarin van tijdsverloop invloed uitgaat op wat rechtens is en wel
zodanig dat materieetrechtelijke aanspraken ontstaan.

Vertrouwensbeginsel contra legem
In het bestuursrecht bestaat een beginsel dat gerechtvaardigde verwachtingen in
principe moeten worden gehonoreerd. Dat is het vertrouwensbeginsel. Het komt
voor dat informatie die het bestuur aan een burger verstrekt verwachtingen wekt,
die een besluit beloven dat in strijd met is de wet. Dit mechanisme heeft in de
rechtspraak geleid tot de contra-legemwerking van het vertrouwensbeginsel. Om
de argumenten zuiver te houden en misverstanden te voorkomen nog dit: het betreft
hier geen voorbeeld van doorwerking van de formeelrechtelijke rechtsbetrekking
in de materieelrechtelijke. Het wekken van verwachtingen is geen kwestie binnen
de formeelrechtelijke rechtsbetrekking. De vergelijkbaarheid schuilt er echter in
dat de burger onder omstandigheden een voor hem begunstigend besluit krijgt,
in strijd met de materieelrechtelijke wettelijke voorschriften. De belastingrechter
aanvaardt contra-legemwerking van het vertrouwensbeginsel.63 De Hoge Raad
overweegt dat onder omstandigheden strikte toepassing van de wet dermate in
strijd kan komen met beginselen van behoorlijk bestuur, dat toepassing achterwege
dient teblijven. Dit vergt een gevalsgebonden beoordeling. In de doorbraakarresten

van debelastingrechterging het om informatie (uitlatingen van de verantwoordelij-
ke bewindslieden), neergelegd in belastingresoluties. Hierop kon de belasting-
plichtige bepaalde verwachtingen baseren. Ook de Centrale Raad van Beroep erkent
contra-legemwerking van beginselen van behoorlijk bestuur.64 Bijzondere
omstandigheden zijn denkbaar waarin strikte toepassing van de wet in die mate
in strijd komt met ongeschreven recht, dat die toepassing geen rechtsplicht meer
kan zijn, aldus de Centrale Raad. Ook hierging het weerom onjuiste, schriftelijke
inlichtingen die vertrouwen hebben gewekt. Andere rechters zijn uitermate
terughoudend met het aanvaarden van contra-legemwerking. De verklaring daarvan
haalt direct ook de cruciale voorwaarde voor het aannemen van contra-legemwer-
king voor het voetlicht: het dient een twee-partijengeschil te betreffen. Zijn
belangen van derden in het spel, dan wordt contra-legemwerking afgewezen. En
nog een tweede element valt te ontdekken: het gaat omjinanciele beschikkingen.

63 Erkend sedert de 'doorbraakarresten'. HR 12 april 1978, AB 1979, 262 m.nt. FHvdB.
64         Dat doet hij sinds CRvB 18 februari  1975, AB  1975,  243 m.nt. Stellinga. RSV 1975,  280.
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Het is dus begrijpelijk dat men juist in uitspraken van de belastingrechter en de
sociale-zekerheidsrechtercontra-legemwerking tegenkomt. Decategorie geschillen
waarin contra-legemwerking wordt geaccepteerd, kan nog wat ruimer worden

getrokken: pensioenzaken, salarisgeschillen, subsidiegeschillen en schadevergoe-
dingszaken.65 Allemaal situaties waar geen belangen van derden in de knel raken
en telkens financiele beschikkingen. 66

Nauw verbonden aan de contra-legemwerking welke doorgaans gekoppeld
wordt aan het vertrouwensbeginsel, is de invloed die van schending van het
rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel kan uitgaan. De Centrale
Raad van Beroep sluit niet compleet uit dat strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel
aanspraken genereert. Een enkele keer zet de Centrale Raad de deur op een kier
in relatie met (mogelijke, de Raad laat zulks nog in het midden) overschrijding
van de redelijke termijn (in elk geval vanwege traagheid). Zo accepteert hij in een
uitspraak  van 17 september  1997 dat voldoende compensatie voor eventuele

termijnoverschrijding wordt geboden met het verstrekken van een uitkering
gedurende zes maanden.67 Ook hier destilleer ik weer dezelfde elementen: twee-

partijengeschillen zonder de aanwezigheid van belangen van derden en financiele

beschikkingen.

Het drie-jarenbeleid in het vreemdelingenrecht
In het vreemdelingenrecht kent men het beleid dat verblijfsvergunningen kunnen
worden verstrekt, indien een asielzoekerna driejaarnog geen definitieve beslissing

65     Vgl. W. Konijnenbelt & R.M. van Male, H.D. van Wijk.  Hoofdstukken van bestuursrecht, Den
Haag: Elsevier 1999, p. 407

66          Ik wijs nog op B.M.J. van der Meulen & H.J. Simon, 'Beginselen contra legem?', RegelMaat 1989,
p. 70-75,m.n. p. 75. Zij trekken contra-legemwerking vcr door. Zij wijzen niet principieel af dat
daarvan ook sprake zou moeten kunnen zijn als er wel belangen van derden betrokken zijn. Vereist
is dan een gedegen afweging en als die uitvaltten faveure van contra-legem werkingenin het nadeel
van de derde, kan dat nadeel door middel van een schadevergoeding aan die derde worden
gecompenseerd. Ik wijs op deparallellie met hetgeen ik in § 12.4.5 Knellende belangen van derden
betoog.

67          CRvB 17 september 1997, AB-kort 1997,725. Of: dat op grond van de beginselen van behoorlijk
bestuurnictonverkortkan worden vastgehouden aan deoorspronkelijke terugvorderingsbevoegdheid,
CRvB 17 maart 1999, RSV 1999, 232, USZ 1999/134; zieook al de uitspraak van de Centrale Raad
van 4 mei 1995, RSV 1995, 260. Vgl. bijvoorbeeld ook een uitspraak als CRvB 23 maart 1999,
RAwb 167 m.a. A.J.C. de Moor-van Vugt, waarin het geschil werd voorafgegaan door een WW-
uitkering, nietomdat de WW daarop aanspraak gafmaaropgrond van hetrechtszekerheidsbeginsel.
Erg impliciet weliswaar maar toch vermeldenswaard CRvB 24 februari  1993, AB 1993, 373 m.nt.
WASD: de besluitvorming heeft te lang geduurd, en er is strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.
'Deraad is echter, het geheelvan omstandigheden in casu overziend, vanoordeel datergeen zodanig
zorgvuldigheidsgebrek aan de orde is, dat gedaagdes bevoegdheid tot premievaststelling geheel

ofgedeeltelijk zou behoren te vervallen.' In casu kidt het zorgvuldigheidsbeginsel dus niet tot een
materieelrechtelijke aanspraak, maar de Raad acht het niet uitgesloten in zijn algemeenheid.
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heeft gekregen op zijn verzoek om een verblijfsvergunning.68 Voor een geslaagd
beroep op dit zogeheten drie-jarenbeleid is nodig: dat ten minste drie jaren zijn
verstreken na de datum van de aanvraag om toelating; dat de vreemdeling nog
geen onherroepelijke beslissing heeft ontvangen; dat de langdurige onzekerheid
waarin de vreemdeling verkeert, is terug te voeren op effecten van bestuurlijk
beleid; dat de vreemdeling in Nederland verblijft, en dat geen sprake is van contra-
indicaties zoals criminele antecedenten. Duidelijk is dat niet louter tijdsverloop
aanspraken oplevert. Maar niet minder duidelijk is dat zulk tO'dsverloop van drie

jaren de voornaamste factor is om beschikkingen af te geven die mogelijk in strijd
zijn met materieelrechtelijke bepalingen. Anders dan bij de contra-legemwerking
van beginselen van behoorlijk bestuur, is hier geen sprake van een financiBle
beschikking. Naast het tijdsverloop is een essentieel element dat het weer om een

puur twee-partijengeschil gaat, wat niet wil zeggen dat het algemeen belang niet

geacht wordt met op grond van het drie-jarenbeleid verleende verblijfstitels. 69

Fictieve vergunningveriening
Kort wijd ik nog een enkele opmerking aan een bijzonder fenomeen in het
bestuursrecht: het fictieve besluit. Een heel enkele keerheeft de wetgever besloten

dat hij zelf al een rechtsgevolg verbindt aan niet tijdig beslissen. Dan legt hij in
de wet neer dat binnen een bepaalde tijd op een aanvraag tot beschikken dient te

zijn gereageerd, waarbij na het verloop van de bepaalde tijd het niet-beslissen de

positieve beschikking fingeert. Dat noemt men de fictieve vergunningverlening.
Het meest vermaarde voorbeeld van de fictieve vergunningverlening is te

vinden in artikel 46, eerste lid juncto vierde lid, Woningwet.70 Beslissen

burgemeester en wethouder niet binnen de voorgeschreven dertien weken op de
aanvraag om een bouwvergunning, dan geldt de vergunning als van rechtswege
verleend. Deze voor het recht opmerkelijke figuur impliceert dat een beschikking
kan ontstaan, ditmaal door louter tijdsverloop.Ten tweede gaat het hier niet om

een geschil dat zich naar zijn aard kenmerkt door afwezigheid van belangen van
derden. Daar komt nog bij dat denkbaar is dat de aanvrager naar de letter van de

(Woning)wet niet in aanmerking komt voor een bouwvergunning, zodat hier een

68      Vgl. het antwoord van de toenmalige Staatssecretaris van Justitie op kamervragen, Aanhangsel
Handelingenli 1995/96,nt. 2 en HR 25 oktober 1996, AB 1997, 236 m.nt. ThGD; het dnejarenbeleid
is niet veel later gepubliceerdin de Staatscourant 1996,242, p. 7. Zie ook Vreemdelingencirculaire
A 4/6-22. Hoogstwaarschijnlijk 'promoveert' het drie-jarenbeleid na de inwerkingtreding van de
de nieuwe Vreemdelingenwet naar het Vreemdelingenbesluit. Vgl. nog Staatscourant 1 augustus
2000, nr. 146.

69    Voor een uitgebreide uiteenzetting over het drie-jarenbeleid J. Bergen, Het driejarenbeleid
gerangschikt (l en ID, Migrantenrechl 2000, p. 105-111 en p. 128-134.

70          Voor een ander voorbeeld zie de voormalige Wet op het basisonderwijs, artikel 74, vierde lid.  Het
kwam in de praktijk nog voor ook, zie rechtbank Haarlem 5 november  1997, JB 1997/290.  Een
ander voorbeeld is artikel 44, eerste lid, Mededingingswet.
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aanspraakkan ontstaanin strijd metdwingend-  enmaterieelrechtelijke voorschrif-
ten.

Analogiein in de Awb
Tot slot wijs ikernog op datbestuurlijke traagheid wel vakerrechtsgevolgen heeft
voor de materieelrechtelijke rechtsverhouding. Zo bepaalt artike14:49, derde lid,
Awb dat de subsidievaststelling niet meer kan worden ingetrokken of in het nadeel
van ontvanger worden gewijzigd indien vij fjaren zijn verstreken sinds de dag van
bekendmaking of de dag waarop in strijd metde subsidieverplichting is gehandeld
of aan die verplichting had moeten zijn voldaan. En ingevolge artikel 4:57 Awb

geldt ook voor terugvordering van subsidies en voorschotten een verjaringstermijn
van  vij f j aren.

71

Ik wijs er nog op dat bestuurlijk nalaten in de vorm van verzuimen stukken
in te zenden, tot gegrondverklaring kan leiden. Aldus kunnen materieelrechtelijke
aanspraken ontstaan. 72

12.5.2.2 Voorbeelden voor inspiratie; enkele opmerkingen

Verschillende gevallen en situaties zijn de revue gepasseerd.73 Valt daaruit inspiratie
te putten voor te verbinden consequenties naar aanleiding van overschrijding van
de redelijke termijn? De kort aangeduide situaties leveren argumenten aan die
dienen voor falsificering van de stelling dat iets wat in de formeelrechtelijke
rechtsbetrekkingplaatsheeft nimmerkan leiden tot aanspraken die niet voortvloeien
uit dwingendrechtelijke geschreven bepalingen van materieel recht. Mij lijkt dat
wij voldoende munitie bijeen hebben vergaard om te stellen dat de theorie der

gescheiden rechtsbetrekkingen niet langer ongeclausuleerd houdbaar is, om
schending van het redelijke-termijnvereiste van artikel 6 EVRM te redresseren,
ook indien dat gevolgen heeft voor de uitkomst van het geschil en materieelrechtelij-
ke rechtsbetrekkingen beYnvloedt of doet ontstaan.

71       Aldus ook R.J.G.M. Widdershoven, 'Tijdigheid in het bestuursprocesrecht', in: G.R. Rutgers &
H.E. Br8ring (red.), Rechtspraak op tijd, Den Haag: Boom 1999, p. 75-85, i.h.b. p. 83. Vgl
Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht,  Den  Haag:  Sdu 1999, artikel  4.4.3.1
Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht, vierde tranche, dat bepaalt dat de rechtsvordering tot
betaling van een geldsom verjaart vijfjaren nadat de voorgeschreven beslistermijn is verstreken.

72      Het gaat om de combinatie van de artikelen 8:31 en 8:42 Awb. Zie bijvoorbeeld Rb Maastricht
3 juli 2000 , JB 2000/262 en dejurisprudentie genoemd in de aantekening bij ABRS 27 augustus
1997, RAwb  1998,19 m.a. PAW/Jansen.  Vgl.  ook de Procesregeling bestuursrecht.

73          De lijst inspirerende fenomenen kan wellicht nog worden uitgebreid, bijvoorbeeld met het verschijnsel
van de reformatio in peius. Al ontdekt de rechter dat de indiener van het beroepschrift een voor
hem gunstiger besluit heeft gekregen dan waar hij recht op heeft, de bestuursrechter zal appellant
er niet alsnog slechter op laten worden doordat hij beroep heeft ingesteld. Het betreft hier geen
tijdsverloop dat een aanspraakgenereert. WeI onderstreepthetdegedachtedat somtijds een aanspraak

blijft bestaan, ook al wordt erkend dat daar naar de letter van de wet geen recht op bestaat.
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Zo zie ik op dat vlak geen principiele, absolute bezwaren als de termijn is
overschreden in een twee-partijengeschil. Dat het algemeen belang mogelijk wordt
geraakt, staat niet aan de mogelijkheid van materieelrechtelijke consequenties in
de weg. Dat sluit niet uit dat na een afweging, door bestuur of rechter, voor een
ander dan materieelrechtelijk gevolg wordt gekozen. Ik verwijs nog terug naar
dat wat ik hierover opmerkte in paragraaf 12.4.5 De alleenheerschappij van het
algemeen belang? Speelt een procedure zich af in een grijs gebied, namelijk dat
van een twee-partijengeschil maar wel 66n waar concrete belangen van derden
in hetgedrang kunnen komen,74 dan wordtdeafweging er66n dienog zorgvuldiger

moet geschieden. Van absoluut uitsluiten van materieelrechtelijke gevolgen ben
ik geen voorstander, maar als vuistregel lijkt mij hier het meest werkbaar: zijn
belangen van derden in het geding, dan is uitgangspunt dat geen materieelrechtelijke
consequenties worden verbonden aan de termijnoverschrijding.75

Ook wanneer het financiele beschikkingen betreft, meen ik dat schending
van artikel 6 EVRM kan leiden tot aanpassing in de rechten of plichten die de
uitkomst van de rechtsstrijd met zich brengt. Zomin als het bij een twee-partijen-
geschil om een financiele beschikking hoeft te gaan, is het bij financiele
beschikkingen noodzakelijk dat het een twee-partijengeschil betreft. Hier kan een
vergelijking met de reductie van de bestuurlijke boete worden gemaakt. Is het een
financieel belastende beschikking (te denken valt aan de terugvordering) die heeft
geleid tot een te trage procedure, dan kan de financiele verplichting voorde burger
worden gemitigeerd. Draait de kwestie om een begunstigende beschikking
(bijvoorbeeld de verstrekking van een uitkering, of de verlening van schadevergoe-
ding) dan is denkbaar dat, na wederom een afweging, de uitkomst enigszins
rooskleuriger uitpakt voor de belanghebbende vanwege de schending (in mijn
voorbeelden: de uitkering toch wordt verstrekt of de schadevergoeding wat hoger
uitvalt). Anders dan bij eenmalige beschikkingen kan bij duurzame beschikkingen
het probleem zich aandienen dat een longitudinale verplichting voor het bestuursor-

gaan ontstaat en dito aanspraak voor de burger. Om dat ongewenste bijkomend
gevolg te tackelen, zou bij verstrekking op grond van redelijke-termijnoverschrij-
ding de aanspraak in tijd begrensd kunnen worden.

Tot slot beveel ik, en dat geldt ook bij verlaging van bestuurlijke boetes,
motivering bij de verbonden consequenties aan, ook al bestaat daartoe geen
wettelijke of directe verdragsrechtelijke verplichting.

74      Te denken valt aan de malusopleggingen, waarbij werkgever en werknemer belang hebben.
75          Zoals ik aangaf sta ik ook hiergeen categorisch weigeren van materiele rechtsgevolgen voor, maar

weI  grote  terughoudendheid  en een  zeer  nauwkeurige  weging.  Zie  paragraaf 12.4.5 Knellende
belangen van derden.
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12.5.3 Van de 'civielrechtelijke redenering' naar de civiele rechter?

Nog steeds wordt gewezen op het onderscheid tussen de formeelrechtelijke
rechtsbetrekking en de materieelrechtelijke rechtsbetrekking als reden voor de
aanname dateen overschrijding van deredelijke termijn de uitkomst van het geschil
niet kan beYnvloeden. Dat is ook nog wel terecht, maar meer recent is deze
waterscheiding toch gaan lekken, ook buiten decontext van bestuurlijke punitieve
sancties. Ook in (andere) bestuursrechtelijke procedures blijkt de bestuursrechter
(althans de Centrale Raad van Beroep) niet langer strikt de hand te houden aan

de overwegingen die wijzen op de theorie der gescheiden rechtswerelden, zoals
we ook en nog krachtiger zagen in het civiel recht. Men zou de theorie de
'civielrechtelijke redenering' kunnen noemen. Maar ook de bestuursrechter is zijn
grenzen aan het verkennen. Daar waar de onredelijke vertraging zich voordoet

bij het bestuur (als beslissingsbevoegde instantie), sluit de bestuursrechter

materieelrechtelijke repercussies al niet meer volledig uit.76 Slechts indien de
verdragsrechtelijk onaanvaardbare traagheid zich aandient in de rechterlijkefase,
geldt nog steeds dat het verbinden van consequenties in de materieelrechtelijke
sfeer niet aan de orde is. Nogmaals, dan is de categorie reeds beperkt tot de
vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen (voor 'criminal charges'
geldt de beperking al niet). Voor die gevallen verwijst de bestuursrechter door
naar de civiele rechter. Zo zien we een verschuiving van de 'civielrechtelijke
redenering' als blokkade voor consequenties op schending van de redelijke-
termijneis naar de systematiek van het bestuursprocesrecht en de oordeelsbevoegd-
heden die de rechter heeft als obstakel. Wat we namelijk hoe langer hoe meer terug
zien keren in uitspraken is dat voor zover de overschrijding van de redelijke termijn
is ontstaan tijdens de behandeling bij een rechterlijke instantie, appellant zijn
vordering tot schadevergoeding moet instellen bij de burgerlijke rechter.77 De
bestuursrechter oordeelt over de rechtmatigheid van het bestreden besluit;
schadevergoeding voor daarna opgetreden rechterlijke vertraging is een andere

aangelegenheid. Ik neem aan dat deze overwegingen niet anders kunnen worden

76      CRvB 19 maart 1996, RAwb 1996,70 m.a. Widdershoven; HR (Wahv) 15 november 1995, NJ

1996,187 m.nt. L J.J. Rogier; R.J.G.M. Widdershoven, 'Tijdigheid in het bestuursprocesrecht',
in:G.R. Rutgers &H.E. Broring (red.), Rechtspraak op tijd. Den Haag: Boom 1999, p. 75-85, m.n
p. 82.

77 CRvB 4juni 1998, VN 1998/39.10. Vgl. ook CRvB 13 november 1997, TAR 1998, 8; CRvB 24
november 1998, AB-kort 1999, nr. 51 (de Centrale Raad treedt niet in de behandelingsduur van
dezaakbij derechtbank); CRvB 24 december 1997, RSV 1998/101, USZ 1998/42; CRvB 17 maart
1999, USZ 1999/134. En misschien bedoelt de Afdeling bestuursrechtspraak wel hetzelfde als zij
opmerktdat overschrijding van de redelijke termijn nietkan leiden tot vergoeding van schade, ABRS
I juli 1998, AB-kort 1999, nr. 393.

349



Hoofdstuk  12

opgevat dan als een advies aan de burger een actie tegen de staat op grond van
onrechtmatige rechtspraak te starten.78 Ik ga daar hieronder afzonderlijk op in.

12.6 Alternatieve consequenties

Er resteren nog enkele andere geopperde of denkbare gevolgen van schending
van het vereiste van de redelijke termijn. Die neem ik nu onder de loep.

12.6.1 Onrechtmatige rechtspraak?

Nu de bestuursrechter de burger zo onverholen doorstuurt naar de burgerlijke
rechter voor schadevergoeding naar aanleiding van rechterlijke overschrijding
van de redelijke termijn (voor wat betreft niet-punitieve sancties), kan deze optie
nauwelijks nog alternatief worden genoemd. Toch geef ik dit leerstuk hier een
plaats, omdat mij geen uitgevoerde vervolgacties van burgers bij de burgerlijke
rechter bekend zijn, zodat het vooralsnog niet om een beproefde consequentie gaat
doch veeleer om een aangeboden alternatief. Mijn indruk is dat de redelijke-
termijnuitspraken waarin de Centrale Raad van Beroep de burger verwijst naar
de civiele rechter, zijn ontsnapt aan de aandacht van hen die zich recentelijk hebben

gebogen over het leerstuk van de onrechtmatige rechtspraak. Ten onrechte, want
het biedt belangrijke openingen naar aansprakelijkheid van de staat voor stokkende
rechtspraak.

Zeker in geschillen waarin 'civil rights andobligations' worden vastgesteld,
blijkt het lastig omconsequenties tekoppelen aan overschrijdingen. De resultaten
ter zake die de rechtspraak tot nu toe geeft, acht ik niet volkomen bevredigend.
Daarom moet bezien worden of andere mogelijkeconsequenties voorhanden zijn,
waar de praktijk naar tendeert.

Een mogelijke consequentie om een passend rechtsgevolg te verkrijgen, is
het instellen van een actie op grond van onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW.
Hiervoor dient de burgerlijke rechter te worden geadieerd. Elders heb ik al eens
aangegeven dat dit een reale optie is ondanks de nadelen die eraan kleven.79 Ook
Scheltema en Widdershoven sluiten deze mogelijkheid van een actie op grond

78 lets explicieter al CRvB 9 december  1998, RAwb  1999,94, m.a. A.M L. Jansen: de betrokkene
zal beweerdelijke overschrijding van de redelijketermijn doorde rechteraan de orde moeten stellen
in een civiele procedure tegen de staat.

79        Aantekening bij Afdeling rechtspraak Raad van State 4 november 1993, tB/S 1993,99 en Trema

1996, nr. 7, p. 215.
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van onrechtmatige daad niet uit.80 In hoofdstuk  10 heb ik de mogelijkheden van
een actie op grond van onrechtmatige rechtspraak uitgebreid behandeld.81 Omniet

in herhaling te treden, verwijs ik daar uitdrukkelijk naar. Een enkel punt breng
ik op deze plaats nog nader voor het voetlicht.

Een belangrijk nadeel dat kleeft aan een actie gebaseerd op onrechtmatige
rechtspraak is de verlengende werking die ervan uitgaat. Dit nadeel klemt te meer
wanneer juist de lengte van de geboden rechtsbescherming voorwerp van geschil
is. Strikt genomen valt te verdedigen dat het gaat om een andere procedure dan
de oorspronkelijke waarin de (vermeende) schending van het vereiste van de
redelijke termijn heeft plaatsgevonden. Die betreffende procedure is tot een
definitiefeinde gekomen. Er is derhalve sprake van een andergeschil en een nieuwe

procedure, met een verschillende wederpartij. Niettegenstaande dit gegeven, heeft
het starten en voeren van een dergelijke nieuwe procedure het nadeel dat wederom

geprocedeerd wordt met alle tijdsbelasting, geestelijke belasting en onzekerheid
van dien. Met name de verlenging van de in zekere zin als 'totaal-procedure' aan
te duiden rechtsgang, te weten inclusief die gevoerd op grond van onrechtmatige
rechtspraak, heeft een sterk paradoxaal karakter.82 Bovendien is niet zeker hoe
zo'n gestapelde procedurevoering zich verhoudt tot de jurisprudentie van het
EHRM. Waarschijnlijk is in de optiek van het Hof niet van zulke samenhang (tussen
de eigenlijke bestuursrechtelijke procedure en de onrechtmatigheidsvordering in
civilibus) sprake dat in de zin van de redelijke termijn van artikel 6 EVRM van
cumulatie wordt uitgegaan.83 Wel zal onder de vigeur van de rechtspraak van het

EHRM de tijd die de bestuursrechtelijke gedingvoering in beslag heeft genomen,
meespelen. Alsdan zal eerder de redelijke termijn overschreden worden geacht.
Het is dus maar de vraag of alleen al getoetst aan de verplichting van de redelijke
termijn de doorwijsjurisprudentienaardeciviele rechter stand houdt in Straatsburg.
De rechtspraak loopt tot nog toe niet over van gevallen waarin de civiele rechter

een burger met een verzoek om de staat te veroordelen vanwege vertraagde
bestuursrechtspraak, welkom heet. Mij zijn geen voorbeelden bekend.

80          M. Scheltema, 'Hettijdigheidsbeginsel',in: R.L. Vucsdn (red.),De Awb-mens: boeman ofunderdog 7,
Nijmegen: Ars Aequi Libri  1996, p. 241-253; Widdershoven in diens aantekening onder RAwb
1996,70 en - in een sterk pleidooi - 'Tijdigheid in het bestuursprocesrecht', in: G.R. Rutgers &
H.E. Broring (red.), Rechtspraak op tijd, Den Haag: Boom 1999, p. 75-85, m.n. p. 83-85.

81      Acties op grond van onrechtmatige rechtspraak worden niet vaak gehonoreerd, ook los van de
redelijke-termijnwaarborg bij uitzondering. Vgl. wat ik hierover schrijf in hoofdstuk  10. Zie voor
zo'n uitzondering Rechtbank  Den Haag 18 september  1996, JB 1996/251, JOR,  1996,  nr.  106:
schending van artikel 6 EVRM door onrechtmatige regelgeving/rechtspraak!

82          B.W.N.  de  Waard,  Beginselen  van  behoortijke   rechtspleging,  met  name  in  het  administratief

procesrecht (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willink 1987, p. 237; aantekening A.M.L Jansen in
tB/S 1993,99; H.J. Simon, 'Wetgeving en mensenrechten', in: M.A. Heldeweg, E.C.H.J. van der
Linden & R.J.N. Schldssels (ted.),  Uit  de  school  geklapt?  Opste ilen uit Maastricht, Den Haas.
Sdu 1999, p. 205-228, m.n. p. 227.

83 Zie hoofdstuk 2.
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Voorts is nog geen uitgemaakte zaak in welke fase van de procedure bij de
bestuursrechter een burger de civiele rechter kan adieren. De aanblik die de
rechtspraak nu biedt, is dat er na de uitspraak van de bestuursrechter richting
burgerlijke rechter kan worden getogen. Ik vraag mij echter af of niet goed
verdedigbaar is dat de burger al eerder die route kan verkiezen. Wanneer naar zijn
overtuiging de rechterlijke fase reeds onredelijke vertraging heeft opgelopen, staat
niets er aan in de weg reeds op dat momentde civielrechtelijke weg te bewandelen.
Het zal deburger ongetwijfeld helpen bij pogingen om de burgerlijke rechterervan
te overtuigen dat zijn bestuursrechtelijke collegaerte lang over heeft gedaan, indien
die laatste dat impliciet erkent in zijn uitspraak. Noodzakelijk is dat niet. Formele
rechtskracht heeft hier niets mee van doen, aangezien het besluit en het oordeel
van de bestuursrechter daaromtrent in de civielrechtelijke procedure geen betekenis
toekomt. Die procedure betreft immers de lengte van de geschilbehandeling, niet
meer en niet minder. Hoewel de eiser wellicht een zwaardere inspanning moet
leveren voor het welslagen van zijn actie uit onrechtmatige rechtspraak, zie ik geen
beletsel al tijdens de bestuursrechtelijke rechtsgang in (hoger) beroep zijn actie
starten. 84

Samenvattend: het instellen van een actie uit onrechtmatige rechtspraak kent
reeds vooraf twee belangrijke beperkingen: het betreft geschillen waarin 'civil
rights and obligations' worden vastgesteld en het gaat om onredelijke vertraging
in de rechterlijke fase. Sluipt er onredelijke vertraging in bij het vaststellen van
een 'criminal charge' dan handelt debestuursrechter de sanctie op overschrijding
zelf af.

Naar de wettelijke systematiek en de huidige taakopvatting van de bestuurs-
rechter bezien past een onrechtmatige-daadsactie. Naar praktische consequenties
gemeten is het entameren van een procedure bij de burgerlijke rechter niet optimaal.
Naast nog enkele bijkomende vraagtekens is dat met name vanwege het verder
moeten procederen en de extra lange duur (Wattel spreekt van een 'formidabele
drempel'85). Die praktische nadelen die eraan kleven, kunnen eenjuridisch staartje
krijgen in de vorm van de redelijke termijn die (weer) op de tocht komt te staan.
Het is niet de ideale redressering, mogelijk is hij mijns inziens wel zoals ik ook
al betoogde in hoofdstuk 10.

Een bijkomend bedenkelijk aspect is dat de noodzaak tot een onrechtmatige-
daadsactiebij de civiele rechter als tekortkoming van hetbestuursprocesrecht zou
kunnen worden aangeduid. Kennelijk biedt het procesrecht onvoldoende
mogelijkheden schending van het termijnvereiste uitputtend voor te leggen aan
de bestuursrechter. Afdoening in de ware zin des woords lukt niet goed binnen
de bestuursrechtelijke kolom. De civiele rechter moet er aan te pas komen. Deze

84          Vgl. mijn aantekening onder CRvB 9 december  1998,  RAwb  1999,94.
85          Annotatie bij BNB 1998/207.
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krijgt dan te oordelen overdebestuursrechteren aldus zou de schijn van onderlinge
hierarchie gauw gewekt zijn.

12.6.2 Andere schadevergoedingsmogelijkheden

Hierboven heb ik aangegeven ruimte te zien voor een schadevergoedingsactie ex
artikel 6:162 BW bij de burgerlijke rechter. Welke andere schadevergoedings-

mogelijkheden zijn daarnaast nog voorhanden? Om tegemoet te komen aan de

zoevenin paragraaf onrechtmatige rechtspraak beschreven bezwaren van een actie

bij de burgerlijke rechter, concentreer ik me hier op schadevergoedingsmogelijkhe-
den binnen het bestuursprocesrecht.

86

12.6.2.1 Pseudo-bestuurscompensatie?

In de eerste plaats kan aan een soort bestuurscompensatie worden gedacht. Het
besluit is op de termijnoverschrijding na prima in orde en het bestuursorgaan erkent

dat het voor mooi te lang heeft geduurd. Het gaat om de situatie dat het bestuursor-

gaan zelf al signaleertdatde besluitvorming onvoldoende voortvarend is verlopen.
Deze variant van vergoeding is derhalve voorbehouden aan het bestuur.87 Al

vertoont het grote gelijkenis met die figuur, bestuurscompensatie mag het niet
worden genoemd aangezien het geen schadevergoeding bij rechtmatige overheids-

daad betreft. De te stroperige besluitvorming geeft een normschending; van

rechtmatigheid is aldus bezien geen sprake. De afweging die het orgaan dient te

maken is of bij handhaving van het besluit een of andere tegemoetkoming aan

appellant (die slachtoffer was van de te lange afhandelingsduur) moet worden

aangeboden.

12.6.2.2 Toepassing artikel 8:72, derde lid juncto artikel 8:73 Awb

Een volgende variant is gelegen in de gecombineerde toepassing van de artikelen

8:72, derde lid en 8:73 Awb, zoals bepleit doorHeringa.88 Gegrondverklaring van

het beroep en bijgevolg vernietiging is een noodzakelijke voorwaarde om tot

schadevergoeding te kunnen komen onder het regime van art. 8:73 Awb. Hoewel

86          Nader over het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht B.J. Schueler, Schadevergoeding onder
de Algemene wet bestuursrecht, Deventer: Kluwer  1997 en B.J. van Ettekoven & A.R.E. Schram,
Jurisprudentie schadevergoeding in het bestuursrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998.

87 Zie Afdeling rechtspraak 22 augustus  1991,  tB/S  1991, nr.  110 m.a. Widdershoven en CRvB  30

december 1993, TAR 1994,52.
88      A.W. Heringa, 'De redelijke termijn in het bestuursproces, Toepasselijkheid artikel 6 EVRM in

het bestuursprocesrecht', in: L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak bestuursrecht  1994- 1995.  De

annotaties, 's-Gravenhage: VUGA 1995, p. 121-138, m.n. p. 135. Zie ook mijn 'Van de redelijke
termijn,  de civiele rechter en de bestuursrechter', Trema 1996, p. 215.
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artikel 6 EVRM niet met zoveel woorden wordt genoemd, biedt een uitspraak van
de Centrale Raad van Beroep van 30 december 1993 een voorbeeld avantla lettre.
Een militaire ambtenaar raakt arbeidsongeschikt. Reacties op zijn verzoek om
toepassing van enkele bepalingen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement
nemen abnormaal veel tijd in beslag. Dit is, aldus de Centrale Raad, in strijd met
het zorgvuldigheidsbeginsel (als alternatieve norm voor artikel 6 EVRM zeker
indertijd erg in zwang). Onder gedektverklaring van de nietigheid veroordeelt de
Centrale Raad het bestuursorgaan tot betaling van fl. 5000,- immateriale schade

op basis van onaanvaardbare vertraging in de besluitvorming. 89

Vernietiging van een besluit waarmee voor het overige niets mis is, is
onwenselijk. De list ligt opgesloten in het derde lid van artikel 8:72 Awb dat de
rechter een mogelijke oplossing aanreikt. Hij kan bepalen dat de rechtsgevolgen
van het vernietigde besluit in stand blijven. Ook in deze schadevergoedingsvariant
kan het besluit materieel intact blijven, terwijl de betrokkene toch een tastbare
genoegdoening in de vorm van een schadevergoeding ontvangt. Behalve een
gekunstelde constructie is dit een nogal impliciete vorm van zelf in de zaak voor-
zien. Voor de hand ligt, gezien de wettekst, de publiekrechtelijke rechtspersoon
waartoe het bestuursorgaan behoort in de schadevergoeding te veroordelen. Dat
kan wel, maar is niet fraai als de fout bij de rechter ligt.90 Het verdient geen
schoonheidsprijs en twijfelachtig is of het conform de bedoeling van de wetgever
is:' Als bijkomend bezwaar kan worden aangemerkt dat de betrokkene zelfmoet
vragen omschadevergoeding. Tegenover dralen van bestuur ofrechter wordt van
appellant een initiatief verlangd, in de vorm van een uitdrukkelijk verzoek.
Ofschoon het gebrek bij de autoriteit ligt, wordt het initiatief vooreen compenseren-
de maatregel bij de burger gelegd.

12.6.2.3 Uitlokken zelfstandig schadebesluit?

In recordtempo heeft het leerstuk van het zelfstandig schadebesluit zich een hoge
positie op de hitlijst van bestuursrechtelijke actualiteiten verworven.92 Na enig
aftasten heeft de bestuursrechter aangegeven de bestuurlijke reactie op een verzoek
om schadevergoeding als appellabel besluit te kwalificeren, voor zover de oorzaak

89        CRvB 30 december 1993, TAR 1994, 52. Zie ook CRvB 3 oktober 1989, AB 1990,470 m.nt. HH.
90      A.W. Heringa, noot onder CRvB 23 april 1998, JB 1998/164.
91        Aldus ook A.W. Heringa, 'De redelijke termijn in het bestuursproces, Toepasselijkheid artikel 6

EVRM inhetbestuursprocesrecht', in: L.J.A. Damene.a. (red.).Rechtspraakbestuursrecht 1994-
1995. De annotaties, 's-Gravenhage: VUGA 1995, p. 121-138.

92      Vgl. N. Verheij, 'Een eigen recht(er)', in: A.J.C. de Moor van Vugt, J.L. De Wijkerslooth & N.
Verheij, Verschuiving vande magische lijn (VAR-reeks 122), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D.
Tjeenk Willink 1999.
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van de oorspronkelijke schadeveroorzakende handeling zijn grondslag in het
publiekrecht vindt.

De CRvB vereist een samenhang tussen het besluit op het verzoek en de
daaraan ten gronde liggende publiekrechtelijke rechtshandeling:3 Het CBStf zit

opdelijn van de CRvB. HetCBb focust meeropdeschade-oorzaak: ligt deoorzaak
van de schade in een publiekrechtelijke rechtshandeling, dan is het publiekrechtelij-
ke karakter gegeven. Appellabiliteit ontstaat telkens pas als het schadeveroorzaken-
de besluit ook appellabel is.94 De Afdeling legt een dubbele connexiteit aan. Een
verzoek om vergoeding van schade veroorzaakt binnen hetkader van de uitoefening
van een publiekrechtelijke bevoegdheid is een besluit. Of de bestuursrechter
vervolgens ook bevoegd is kennis te nemen van het beroep tegen een zuiver
schadebesluit wordtbevestigend beantwoord indien hij ook bevoegd is in het beroep
tegen het schadeveroorzakend besluit zelf.'5 Hoe de mogelijkheid van het
zelfstandig schadebesluit te waarderen?

Een eerste beperking is direct al dat enkel bestuurlijk talmen redressering
kan vinden in vergoeding via een zel fstandig schadebesluit. Gaat het bij de rechter
te langzaam, dan biedt het zelfstandig schadebesluit sowieso geen handreiking
voor een remedie.

Of schade (die er dus moet zijn) door inactiviteit een voldoende publiek-
rechtelijke grondslag kent, is de tweede kwestieuze zijde van de problematiek.
Uit jurisprudentie van het CBb kan worden opgemaakt dat als stilzitten de schade

veroorzaakt, een later verzoek tot vergoeding geen appellabel besluit oplevert.
Stilzitten is immers geen besluit.96 Wordt de schade veroorzaakt dooreen stilzitten,
dan is de beslissing over vergoeding van de schade geen appellabel besluit.97 De
Afdeling is voorts van mening dat als het bestuur blijft stilzitten na en ondanks
een aan dat bestuur gericht verzoek tot handhaving als bedoeld in artikel 18.14
Wm, dit niet-tijdig nemen van een besluit is gelegen in het kader van de uitoefening
van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid. De Afdeling acht zich bevoegd
te oordelen over een beroep tegen het niet-tijdig beslissen op het verzoek om
schadevergoeding.98 Betreft het een verzoek om schadevergoeding terzake van

93    Aan dit connexiteitsvereiste voegt de CRvB nog het causaliteitsvereiste toe: de schade moet
veroorzaakt zijn door het oorspronkelijke besluit.

94          In bijvoorbeeld CRvB 24 september  1997, JB 1997/240 m.nt. HJS sproot de schade voort uit een
feitelijk handelen van het bestuur. Hoewel dat handelen plaatsvond binnen het kader van een
publiekrechtelijke rechtsbetrekking, overweegt de CRvB dat het feitelijk handelen geen appellabel
besluit betreft. Het verzock om een zelfstandig schadebesluit treft dan hetzelfde lot.

95 Met onderlinge detailverschillen: ABRS 6 mei 1997, JB 1997/118; AB 1997, 229 m.nt. PvB; AA
1997, p. 602e.v. (Van Vlodrop), CRvB 28 juli 1994, AB 1995, 133; JB 1994/221, CBb 19 februari
1997, AB 1997,144, CBStf 23 mei 1996, JB 1996/177.

96       CBb4 november 1998,AB 1999, 217;RAwb 1999,98 m.a. A.M.L. Jansen, CBb 18 december 1998,
RAwb 1999,96 m.a. A.M.L. Jansen.

97      ABRS 15 januari 1998, RAwb 1998,121 m.a. B.J. Schueler.
98     ABRS 30 maart 1999, AB 2000,10 m.nt. GJ.
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het uitblijven van handhavend optreden zonder dat tevoren om handhaving was
verzocht, dan neemt de Afdeling geen appellabel besluit aan, omdat de schade
dan uit een feitelijk nalaten voortvloeit.99 Widdershoven ziet in de jurisprudentie
van de Centrale Raad wel mogelijkheden. Volgens de Centrale Raad is de beslissing
op een verzoek om vergoeding van schade als gevolg van overschrijding van een
wettelijke beslistermijn een appellabel besluit, omdat het schadeveroorzakend
handelen (het niet tijdig beslissen) via artikel 6:2, aanhef en onder b, Awb voor
wat betreft bezwaaren beroep gelijkschakelt.100 Wordt tegen bestuurlijk stilzitten
geen actie op grond van artikel 6:2, aanhef en onder b, Awb ingesteld, dan lijkt
de burger in elk geval heel weinig kans te maken later een oordeel van de
bestuursrechter te verkrijgen.

Een derde schaduwzijde is de inherentie dat een nieuwe procedure moet
worden gestart. Het komt al weer neer op een afschuiven richting de burger, die
wederom zelf nader initiatief dient te ontplooien terwijl hij part noch deel heeft
aan de vertraging. Het vierde nadeel dat hiermee samenhangt, is hetzelfde bezwaar
dat kleeft aan een civielrechtelijke actie uit onrechtmatige rechtspraak: een
verlenging van procederen, en een verlenging van onzekerheid.

Mijn gevolgtrekking is dat het uitlokken van een zelfstandig schadebesluit
niet de best begaanbare weg naar genoegdoening voor overschrijding van de
redelijke termijn oplevert.

12.6.2.4 Schadefonds?

Tot slot kan worden gedacht aan een speciaal in het leven te roepen fonds. Mocht
de bestuursrechter de stelling betrekken geen schadevergoedingsmogelijkheden
onder het huidige wettelijke regime te zien (en de wetgever als standpunt kiezen
niet tot kleine aanpassingen van de Awb ter zake over te gaan) dan zou nog het
overwegen waard zijn om een speciaal schadefonds in het leven te roepen. Zo'n
fonds kan vooral geschikt zijn voor schendingen waarbij het bestuursorgaan geen
blaam treft. Het zou ook als alternatief kunnen dienen voor de situatie waarin -
bij gebrek aan beter - de staat als rechtspersoon wordt aangewezen om de schade
te vergoeden. Het vereist wel een afzonderlijke wettelijke regeling. Zien rechter
en wetgever geen been in een van de overige sancties en evenmin in een van de
overige wegen om schade te verhalen naar aanleiding van schending van het
redelijke-termijnvereiste, dan kan nog aan deze optie worden gedacht. Een dergelijk

99       ABRS 15 januari 1998, JB 1998/36 m.nt. EvdL. Wordt tegen niet-tijdig nemen van een besluit
geen beroep ingesteld, dan geldt in een zelfstandig-schadebesluitprocedure voor de Afdeling geen
onrechtmatigheid van het niet-tijdig nemen. ABRS 3 juni 1999, JB 1999/167 m.nt. EvdL

100 R.J.G.M. Widdershoven, 'Tijdigheid inhetbestuursprocesrecht', in: G.R. Rutgers& H.E. Broring
(red.). Rechtspraakoptud. Den Haag: Boom 1999, p. 75-85, i.h.b. p. 84 CRvB 24 september 1997.
AB 1997,431 m.nt. FP.
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fonds kan alsdan als vangnet dienen voor die burger die anders bot vangt in zijn
tocht naar compensatie.

12.6.3 Herziening?

Het bestuursprocesrecht biedt de mogelijkheid een verzoek om herziening in te
dienen.101 Hier manifesteert zich het bijzondere karakter van de redelijke-
termijnverplichting weer prominent. Vragen, bijna retorisch, die rijzen zijn de

volgende. Kan van iemand die onredelijk lang in een procedure verwikkeld is
geweest, verlangd worden nog weer energie op te brengen om zich opnieuw in
een juridisch avontuur te storten? En wat kan het resultaat van zo'n herzienings-
procedure nu helemaal zijn? De hele procedure nog eens overdoen, nu echter binnen

een redelijke termijn, kan bezwaarlijk een serieuze optie worden genoemd. Resteert

wellicht het aanhangig maken van een procedure om een schadevergoeding te
verkrijgen, ingeval de eerder toegekende vergoeding ontoereikend mocht worden

geacht of geheel ontbrak. In dat geval biedt de mogelijkheid van herziening geen
enkel voordeel boven een actie uit onrechtmatige rechtspraak of boven andere

schadevergoedingsvarianten.
Bovendien lijkt het mij de vraag of de tekst van de herzieningsmogelijkheid

zoals neergelegd in de Awb het Oberhaupt toelaat om deze bepaling aan te wenden
ingeval de redelijke termijn overschreden blijkt. Het eerste lid van artikel 8:88
Awb verlangt onder meer dat de overschrijding van de redelijke termijn bij de
indiener van het verzoekschrift voorde uitspraak nietbekend was en redelijkerwijs
niet bekend kon zijn. Daarnaast stelt de bepaling als voorwaarde dat ware de
overschrijding bij de rechtbank bekend geweest, zij tot een andere uitspraak zou

hebben kunnen leiden. Beide vereisten worden met schending van de garantie van
de redelijke termijn in principe niet gestand gedaan.

Het middel van herziening is praktisch dermate ongeschikt dat ik het als
consequentie op onredelijk lang bestuursrechtelijk procederen afwijs.

Recentelijk staat in het kader van herzieningsmogelijkheden in de belangstel-

ling hoe een arrest van het EHRM dat bepaalt dat het EVRM is geschonden, in
eigen land kan worden geexecuteerd. Gaat het om schending van het vereiste van

rechtspraak binnen 'reasonable time' dan kan wat mij betreft aan de discussie zo
goed als worden voorbijgegaan.102 Vanwege dezelfdebovengenoemde argumenten

tegen intranationale herziening, is het geen reale optie.

101 In artikel 8:88 Awb.

102 Vgl. reeds mijn interventie bij H.J. Simon (F.M. K6hne, 'An elaborate report of the administrative
lawworkinggroup's discussion', in: in: T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik and P.H.P.H.M.C. van
Kempen (ed.), The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights  Decisions  in the  National
Legal Order, The Hague: Martinus Nijhoff 1999, p. 315-321, m.n. p. 319)
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Geconcludeerd kan worden dat toepassing van artikel 8:88 Awb geen
bruikbare remedie is om inbreuken op het recht op rechtspraak binnen een redelijke
termiJn te compenseren.

12.6.4 Gevolgen binnen de processuele rechtsbetrekking

Ik heb hierboven trachten aan te tonen dat in veel gevallen rechtsgevolgen van
overschrijding van de redelijke termijn in de materieelrechtelijke sfeer kunnen

worden gezocht, met een uitwijkmogelijkheden naar schadevergoeding. Om een
compleet beeld te tekenen, volgt nu nog behandeling van enkele consequenties
in de processuele sfeer.

12.6.4.1 Rente, proceskosten en griffierechten

Men kan na termijnoverschrijding ook denken aan gevolgen in de sfeer van rente,
griffierechten en proceskosten. De Centrale Raad van Beroep zoekt nogal eens
soelaas in de rentesfeer. Overschrijding van de redelijke termijn zou dan voldoende
worden gecompenseerd door rekening te houden met de omstandigheid dat
verschuldigde premies rentedragend zijn geweest gedurende de periode dat het
bestuursorgaan onrechtmatig heeft getalmd.103 Heeft het bestuursorgaan (veelal
de uitvoeringsinstelling van de sociale zekerheid) haar bevoegdheid tot het vorderen
van rente bezien in het licht van artikel 6 EVRM redelijk gehanteerd, dan acht
de Centrale Raad de schending rechtgetrokken.

104

Dit soort gevolgen (rentekortingen in iets mindere mate) beschouw ik als
doekje voor het bloeden. Ze betreffen geen substantiele sancties die speciaal op
onredelijke vertraging worden gezet ofdaarvoor zijn bedoeld. Ze hebben een andere

achtergrond. Zo kunnen veroordelingen in proceskosten en betaling van
griffierechten zonder latere restitutie ook achterwege blijven als het bestuursorgaan
of de rechter geen blaam treffen en dat is bij overschrijding van de redelijke termijn
nu net wel het geval. Minder rentebetaling, proceskosten en griffierechten die niet
voor rekening van de burger komen, zet voor de appellant geen zoden aan de dijk.
Zowel bij griffierechten die geretourneerd worden alsproceskosten die nietbetaald
hoeven te worden, ziet de burger hem niets extra' s, geen compensatie toekomen
voor het door hem geleden nadeel van de onredelijk lange procedure met knagende
onzekerheid als aanhangsel. Al wat gebeurt is een procedureel quitte spelen. De
burger raakt weer in dezelfde financiale situatie voor zover het de kosten van de
procedure betreft als voor de aanvang ervan. Dergelijke consequenties markeren

103    CRvB 3 apnl 1997, RAwb 1997, 146 m.a. A.M.L. Jansen; AB 1997, 240 m.nt. HBr.
104 Ook zo CRvB 10 mei 1995, RAwb 1996,7 m.a. A.J. Bok; CRvB 17 oktober 1996, AB-kort 1997,

nr.  21.
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evenmin echte aansprakelijkheid. Bovendien geldt ten aanzien van proceskos-

tenvergoeding strikt genomen dat een party,05 daarin kan worden veroordeeld,
niet lukraak een ander publiekrechtelijke rechtspersoon. Alhoewel er enkele

uitspraken bekend zijn waarin een bestuursorgaan (althans de rechtspersoon waartoe
deze behoort) financieel opdraait voor een rechterlijke misslag, is dat kwestieus
en dan ook uitzondering. Het is tenslotte weinig rechtvaardig ten opzichte van
het bestuur dat het voor onregelmatige rechterlijke inactiviteit zou moeten

opdraaien; veeleer zou de staat de aangewezen debiteur dienen te zijn.
De appellerende burger tegemoet komen door hem griffierechten of

proceskosten te restitueren, is een instrument om niet al te ernstige procedurele
onvolkomenheden aan de zijde van bestuur of rechterte verzachten. Procedurevoe-

ring die geen schoonheidsprijs verdient, dAdr is deze terugbetaling geschikt voor.
Bij schending van de verplichting binnen redelijke termijn te opereren, is
daarentegen sprake van strijd met een mensenrecht, niets minder. Het gaat, om
het maar zwaar aan te zetten, niet aan in een democratische rechtsstaat de

appellerende burger na onderkenning van een onredelijk traag verlopen procedure
naar huis te sturen met deze fooi.

12.6.4.2 Een procedurele voorziening?

Men kan ook, zoals Brenninkmeijer doet, een 'consequentie' in een procedurele
voorziening zoeken. Hij zoekt een redressering die geheel is gesitueerd binnen
het domein van de procesrechtelijke rechtsbetrekking. Hij acht wenselijk een
bepaling, liefst in de Wet op de rechterlijke organisatie, op te nemen waarin een
rechtsmiddel wordt gecreeerd. Het zou dan een rechtsmiddel moeten zijn, waarmee
speciaal over overschrijding van de redelijke termijn kan worden geklaagd. Zo

wordt voorgesteld een ieder die schending vreest, de mogelijkheid te geven aan
de president of voorzitter van het onderwerpelijke rechterlijk college een
voorziening te vragen. De president of voorzitter kan dan de maatregel treffen
die hij nodig acht. 106 Ofschoon de insteek de burger  iets te bieden teneinde

onredelijke vertragingen te vermijden mij niet onsympathiek overkomt, zie ik een
aantal mitsen en maren. Zo maakt de voorziening wetswijziging noodzakelijk,
terwijl daarmee in het algemeen terughoudendheid wordt gepropageerd. Het

probleem, of dan toch de oplossing ervoor, wordt bij de betrokken burger gelegd.
Dat is niet wenselijk voor hem en bovendien is het aan organen van de staat de

redelijke-termijnnorm te waarborgen. Er komt een andere rechter aan te pas die
komt te oordelen over de vermeende laakbaarheid van het gedrag van een collega.

105 Zie de tekst van artikel 8:75 Awb.

106       A F.M Brenninkmeijer, 'De redelijke termijn in het burgerlijk proces en het bestuursproces', NJCM-
Bulletin 1991,p. 627-647, p 646
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Er moet een extra procedure worden gevoerd; een procedure binnen de procedure.
Voorts is nog de vraag wat appellant ernu meeopschiet als de rechter op de vingers
wordt getikt. Verder vraag ik mij af of een dergelijke remedie niet veeleer het
karakter van voork6men draagt. Is het niet vooral een actie bij dreigende overschrij-
ding? Wie bepaalt of de redelijke termijn is overschreden? Dat doet de rechter
primair. Is niet de idee vooral dat de rechter rechtsgevolgen moet uitspreken nadat
hij heeft geconstateerd dat hetonredelijk lang heeftgeduurd? In de hierbesproken
Suggestie heeft het er alle schijn van dat bij de burger wordt gelegd te bepalen

of het te lang aan het duren is.
Aan de op zichzelf interessante handreiking voor een wetswijziging zoals

door Brenninkmeijer voorgesteld, kleven mijns inziens te veel haken en ogen. Het
vormt volgens mij niet de meest gerede oplossing om onregelmatigheden als
redelijke-termijnoverschrijdingen glad te strijken. Meer in het algemeen is redresse-

ring binnen de processuele sfeer niet noodzakelijkerwijs favoriet, zoals ik boven
reeds aangaf.

12.6.4.3 Artikel 6:22 Awb als passeerbeweging?

Een laatste optie die ik wil bespreken is een vorm van consequentie die als zodanig
vreemd kan overkomen: gdtn gevolgen. Ter vergelijking: in het strafprocesrecht
stuitten we op artikel 359a WvSv dat de strafrechter een palet van uitspraak-
mogelijkheden bood vormverzuimen te redresseren maar hem ook de ruimte gaf
om aan een verzuimgddn rechtsgevolg te verbinden. Het bestuursprocesrecht kent
min of meer een pendant daarvan in artike16:22 Awb. De bepaling is opgenomen
om te voorkomen dat de ideepostvat dat schending van de verscheidene procedurele
eisen die de status van algemeen verbindend voorschrift hebben, altijd tot107

gegrondverklaring en vernietiging leidt:08 Zou schending  van het redelijke-
termijnvereiste in aanmerking komen om op basis van artike16:22 Awb gepasseerd
te worden?

Het gaat in artikel 6:22 om formele gebreken, waarbij het voorontwerp het
nog had over'gebreken in deprocedure ter voorbereiding.''cmNogeven daargelaten
de latere ingetogen jurisprudentiele inkleuring van de term vormvoorschrift,
presenteert zich hier al eenzelfde mogelijke begrenzing als die we ontmoetten bij
artikel 359a WvSv: dat wat zich na het voorbereidend onderzoek bij de rechter

107    Doordat ze zijn opgenomen in de Awb, neem ik aan.
108      Aldus De Waard in zijn Commentaar Awb, deel E, art  6:22 (B.W.N de Waard), in: Algemene wet

bestuursrecht: commentaarop de Algemene wet bestuursrecht, onderredactie van J.B.J.M. ten Berge
e.a., (losbladig), 's-Gravenhage Elsevier, p. E 6 2.14-1, verwijzend naarde memorie van toelichting,
PG Awb I, p. 313.

109     PG Awb I, p. 313. inmiddels blijkt uit de tekst dat ook gebreken bij het nemen van een besluit en
bij de motivering onder het bereik van de bepaling vallen.
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afspeelt, gebreken inbegrepen, is niet het eerste dat de wetgever in gedachten had
bij het toepassingsbereik. De uiteindelijke geherformuleerde omschrijving plus
het feit dat de bepaling deel uitmaakt van hoofdstuk 6 van de Awb, waarvan de

bepalingen als bekend ook het beroep bij de rechter regarderen, indiceren dat artikel
6:22 Awb ook vormfouten in de rechterlijke fase beheerst. Met de term 'orgaan
zoals die in de wetsbepaling voorkomt, wordt dan ook tevens rechterlijke instantie
bedoeld. Naast het bestuur kan ook de rechter oordelen dat een tijdens de
bestuurlijke rit opgelopen deuk niet meteen ook toteen 'total-loss' van hetbestreden
besluit leidt. Maar behelst de conclusie dat passeerbaarheid van vormgebreken
deel van het rechterlijk gereedschap vormt nog meer, ook voor de procedure bij
de rechter (zelf)?

Loopt hettijdens ofnahet onderzoek ter zitting mis, geldt ook dan het regime
van de passeerbaarheid? Zet ik de verrichtejurisprudentie-analyses op een rij, dan
komt een beeld te voorschijn waarin artikel 6:22 inderdaad primair wordt geasso-
cieerd met bestuurlijke vormverzuimen.1 loHeeft hetbestuurniet de hand gehouden
aan een vormvoorschrift, dan is pardonneerbaarheid punt van aandacht. Laat de
rechter een dergelijke steek van formele orde vallen, dan is het gebruik van artikel
6:22 ver te zoeken. Zoals de tekst al deed vermoeden, blijkt het bij artikel 6:22
Awb te gaan om een koppeling tussen niet in acht genomen vormvoorschriften
en bestreden besluiten. Dat is al een eerste afbakening in potentiele toepassing
van artike16:22. Om te zien welke mogelijkheden er liggen om procedurele feilen
wel te passeren, dienen we de term 'vormvoorschrift' nader te duiden.

De wetsgeschiedenis reikt ons een helpende hand als we het begrip vorm-
voorschrifttrachten te definieren. 'Een vormvoorschrift is een voorschrift datgeen
eisen stelt aan de materiele inhoud van het besluit, maar ziet op de procedure van
totstandkoming of de wijze waarop het besluit moet worden genomen of vastge-
legd.'11'Bijde veronderstelling dat de leer dergescheiden rechtsbetrekkingen nog
onverkort zou gelden, zou deze omschrijving nog licht de indruk kunnen wekken

dat schending van het vereiste van de redelijke termijn door het begrip vormvoor-
schrift wordt bestreken: 12 De memorie van antwoord vervolgt echter met: 'Regels
over het horen van belanghebbenden of de motivering behoren hiertoe.' Het zijn

110 Ik baseer mijn analyse  op het jurisprudentie-onderzoek zoals daarvan verslag gedaan  door de
onderzoekers van de Awb-evaluatie, J.B.J.M. ten Berge, B.W.N. de Waard, R.J.G.M. Widdershoven
(e.a.), Het bestuursprocesrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, het onderzoek verricht
door De Waard, Commentaar op artikel 6:22 Awb, a.w., p. E 6.2.14-1-12, A.R. Neerhof, 'Van
effectieve bestuursrechters en geschillen die voorbij gaan...?', JB plus 1999, p. 71-87 en dezelfde
nogeen keer 'Bestuurlijke lus: passend antwoord op een weeffoutoflapmiddel?', in: M.A. Heldeweg,
E.C.H.J. vanderLinden & R.J.N. Schlossels (red.), Uit de school geklapt? Opstellen uit Maastricht,
Den Haag: Sdu  1999, p. 143-162. Een en ander getoetsten aangevuld met een eigen inventarisatie
van gepubliceerde rechtspraak.

111 Memorie van antwoord aan de Eerste Kamer, PG Awb I, p. 314.
112    Zoals het geval is bij artikel 359a WvSv.
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dergelijke te dekken en te herstellen gebreken derhalve die worden beoogd door
de wetgever. Ernstiger (fundamenteler, substantieler) onvolkomenheden zoals
bevoegdheidsgebreken worden in de rechtspraak niet beschouwd als vorm-
voorschriften waarop artikel 6:22 ziet.113 Of een bekendmakingsgebrek verzuim
van vormvoorschrift beduidt,  is  ook  al  meer dan twijfelachtig.'14  Nog  zo  een
aanwijzing dat niet snel een vormvoorschrift in de zin van artikel 6:22 wordt
aangenomen, zeker niet wanneer het ernst is met het geschonden voorschrift, zijn
overwegingen die met zoveel woorden schending van artikel 3:2 Awbils niet als
schending van een vormvoorschrift erkennen.116 Er zijn nog diverse andere gevallen
waarin het beperkte bereik van artikel 6:22 blijkt.117 Het is zoals Neerhof schrijft:
'Niet alle vormvoorschriften zijn pardonneerbaar. Sommige vormvoorschriften
zijn namelijkessentieel (...):"8 Voor substantiele schendingen is artikel 6:22 niet
bedoeld."9

De Waard schrijft dat de bepaling ziet op formele voorschriften, die naar
hun aard al zwak zijn.120 De procedurele mensenrechten die via het EVRM tot
het positieve recht zijn gaan behoren, zijn van een andere soort dan deze naar hun
aard zwakke voorschriften. De indruk die bij mij ontstaat is dat artikel 6:22 Awb -
meernog dan artike1359a WvSv - hetoog heeftopprocedurele onvolkomenheden,

113       Zie voor de behoorlijk talrijke uitspraken in deze zin De Waard in zijn commentaar op het wetsartikel,
a.w.. p. E 6.2.14-5. Ik voeg nog toe ABRS 2 april 1998, JB 1998/143, RAwb 1998,109 m.a. tB.
Zie ook J.B.J.M. ten Berge, B.W.N. de Waard, R.J.G.M. Widdershoven (e.a.), Het bestuursproces-
recht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, waarde onderzoekers nog vooral uit lagere rechtspraak
hadden te putten. Verder hierover N.M. van Waterschoot, 'Wat te doen met onbevoegd genomen
besluiten: vernietigen of in stand laten?' in: L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak Bestuursrecht
1997-1998, 's-Gravenhage: Elsevier 1999, p. 137-152.

114 Zie onder meer Vz ABRS 29 augustus 1994, RAwb 1995,19 m a. BdeW; ABRS 9 januari 1998,
RAwb 1998,73 m.a. BdeW (zie vooreen uitzondering- wel passeren - van te vroegebekendmaking
Vz ABRS 17 maart 1995, AB 1996, 105 m nt  PvB). Ik vermoed omdat bekendmaking van
bestuursbesluiten zoveel meer is dan (wat de goegemeente zich voorstelt bij) louter een vormvoor-
schrift, namelijk een der essentialia wil er uberhaupt een besluit in de zin van de Awb zijn. In deze
lijn past ook de rechtspraak die een bevoegdheidsgebrek niet als vormvoorschrift als bedoeld in
artikel 6:22 Awb aanmerkt, net zo als die welke ons vertelt dat het aanvoeren van een onjuiste
wettelijkegrondslaggeen vormgebrekis, blijkend uit onder andere CRvB 11 mei 1999, RAwb 1999,
175 m.a. N.M. van Waterschoot.

115 In artikel 3:2 Awb is het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur inhoudende formele
zorgvuldigheid gecodifceerd.

116 CRvB 28 november 1997, RAwb 1998,91 m.a. BdeW.
117     Uitgesplitst en afgelopen door De Waard in zijn commentaar op artikel 6:22, a.w.
118 A.R. Neerhof, 'Bestuurlijke lus: passend antwoord op een weeffout of lapmiddel?', in: M.A.

Heldeweg, E.C.H.J. van der Linden & R.J.N. Schlossels (red.), Uit de school geklapt? Opstellen
uit Maastricht, Den Haag: Sdu 1999, p. 143-162, m.n. p  147  Idem in zijn: 'Van effectieve
bestuursrechters en geschillen die voorbij gaan...?', JB plus 1999, p. 71-87, i.h.b. p. 85.

119    Zo ook al R.M. van Male, Onvoitooid recht (oratie Rotterdam), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1993, p 7. Onderbouwd met een waslijst aan rechterlijke uitspraken schrijven ook H. Bolt en
(voortgezet dooO K.H. Sanders dat bij essentiele of fundamentele vormvoorschnften toepassing
van artikel 6:22 Awb niet in de rede ligt. Praktijkboek bestuursrecht (losbladig), onder redactie
van N.S.J. Koeman, par. X.3.6, p. X-98-102.

120    Commentaar van De Waard op artikel 6:22, a.w., p. E 6.2.14-1, die de bepaling trouwens net zo
lief kwijt als rijk is.
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in technisch-formalistische sfeer. Bestuurlijke slippertjes van deze soort, hoe
belangrijk ook het uitgangspunt is dat de desbetreffende voorschriften in acht
worden genomen, zijn naar mijn overtuiging niet van het kaliber van de verplich-
tingen zoals artikel 6 EVRM oplegt: beginselen in de zin van essentiele, absolute
en voor rechtspleging die aan de maat wil zijn in acht te nemen normen. Met deze

idee strijdt niet de rechtspraak op artikel 6:22 waarin vrij gemakkelijk wordt
heengestapt over fouten aan de zijde van de overheid in de voorbereiding en
procedure, mede vanwege de herstelbaarheid in een volgende fase. In ieder geval
komt uit bestudering van jurisprudentienaar voren dat de rechter uitermate prudent
omgaat met het passeren van geschonden vormvoorschriften. Terughoudendheid
is troef. 121

Uit de jurisprudentie volgt mijns inziens a) dat het passeren van schending
van vormvoorschriften zich richt op fouten van concreet-(Awb-)wettelijke en
technisch-procedurele aard, en b) dat de mogelijkheid van herstel in de zin van
het weer in goede staat brengeni 22 meespeelt bij de beslissing om te passeren. Dit
laatste manifesteert zich sterk indien het vormvoorschrift uitvloeisel is van iets
van meer fundamentele aard als het beginsel van zorgvuldige voorbereiding (artikel
3:2 Awb) of van dat van hoor en wederhoor; dan geldt niet-passeren als uitgangs-
punt. Hetbeginsel van de redelijke termijn is noch louter vormvoorschrift als onder

a) weergegeven noch een beginsel waarvan schending zich leent voor later herstel
zoals onder b) aangegeven. De bepaling waarin vormvoorschriften waaraan niet
de hand is gehouden passeerbaar worden gemaakt, is net zomin geschreven als
aangewendomonredelijke vertragingen tepasseren. Zo men deeis omeen geschil
binnen redelijke termijn bindend te beslissen al als vormvoorschrift zou willen
kwalificeren, dan zou schending per definitie substantieel zijn en zouden er
belangen van een justitiabele zijn geschaad. Daar raken we aan een volgend element
van artikel 6:22 Awb, inhoudende dat met schending en instandhouding
belanghebbenden niet mogen zijn benadeeld.

Hierkunnen we betrekkelijk kortoverzijn. Als bij schending van de waarborg
van de redelijke termijn van artikel 6 EVRM al van een 6:22-geval (c.q. -
voorschrift) sprake zou zijn - wat ik beslist zou willen bestrijden - dan zou het

121 Dat waren (niettegenstaande aanmoedigingen voor ruimhartiger gebruik als die van B.M.J. van

der Meulen & P.J.M. Koning, 'Pardonnering van vormverzuimen: artikel 6:22 Awb', JB  1994, p
727-733) in 1996 de bevindingen van de onderzoekers bij de evaluatie van het Awb-procesrecht,
J.B.J.M. ten Berge, B.W.N. de Waard, R.J.G.M. Widdershoven (e.a.), Het bestuursprocesrecht,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 247,250,251 endatisnog steeds de stand van zaken.
J.B.J.M. ten Berge, Beschenning tegen de overheid, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p.  157;
H. Bolt en (voortgezet door) K.H. Sanders, Praktijkboek Bestuursrecht, a.w.,par. X.3.6, p. X-96;
D. Allewijn, Een nieuw denkmodel voor de bestuursrechter, RMThemis, 1998/9, p. 295; A.R.
Neerhof, 'Van effectieve bestuursrechters en geschillen die voorbij gaan...?', 1Bplus 1999, p. 71-87,
m.n. p. 85 en dezelfde in: Uit de school geklapt, p. 146.

122      Of: het weer plaatsen of terugbrengen in de vorige toestand, ook wei: het laten terugkeren van wat
verstoord is.
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hoogstwaarschijnlijk geen passeerbare schending betreffen. De partij die onder
onredelijk langdurige rechtspraak gebukt is gegaan, is zo'n belanghebbende die
met het ongesanctioneerd laten van de schending van het voortvarendheidsgebod
van artikel 6 EVRM wordt benadeeld.123

Mijn conclusie luidt dat artikel 6:22 Awb niet een antwoord biedt dat past
bij de vraag naar een adequate sanctie naar aanleiding van vastgelopen bestuurs-
rechtelijke rechtsbescherming. Mij is ook geen jurisprudentie bekend waarin de
bestuursrechter overschrijding van de redelijke termijn metbehulp van artikel 6:22
sauveert. Dat moet ook zo blijven.124 De bepaling kan de proceseconomie dienen
en bijdragen aan een vlotte finale geschilbeslechting. Haar in de praktijk inzetten
om de slapst denkbare consequentie op onredelijke traagheid te plakken, zou
daarmee op gespannen voet staan. Ik wijs er nog op dat het niet onaannemelijk
is dat er zelfs een verband bestaat dat omgekeerd is aan het met de mantel der liefde
bedekken van talmen: het bepaalde in artikel 6:22 beoogt juist te voorkomen dat
in de Awb opgenomen formele voorschriften tot vertraging in de beslechting van
geschillen leiden.125 Reden te over aan te nemen dat het bij overschrijding van
de redelijke termijn niet kan blijven bij de constatering dat zulks het geval is om
de overschrijding vervolgens te pardonneren. Schending van het vereiste van de
redelijke termijn blijft kortom buiten schot bij gebruikmaking van de in artikel
6:22 Awb neergelegde bevoegdheid.

123    Als de toevoeging, te vinden in de memorie van toelichting, van 'wezenlijk zijn benadeeld' iets
te betekenen heeft, zou dat het niet anders maken: wordt geconstateerd dat een partij dermate
stroperige rechtsbeschenning heeft genoten dat artikel 6 EVRM is geschonden, dan lijdtgeentwijfel
meer dat er ook een wezenlijke benadeling is.

124       Aardig is hiernog dat J.B.J.M. ten Berge, Bescherming tegen de overheid, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 1999, p.  157 erop wijst dat de rechter door voorbij te gaan aan vormverzuimen niet vernietigt
en daarmee schadevergoedingsmogelijkheden ex artikel 8:73 Awb blokkeert. Ik voeg daar aan toe
dat zekerbij geconstateerde overschrijdingen van de redelijke termijn van artike16 EVRM de rechter
een mogelijk aangewezen compensatiemogelijkheid zou weggeven.

125       Zie  ook de opmerking  van De Waard  in zijn commentaar,  a.w.,  p. E 6.2.14-2: 'Indien  men  het
werkelijk nodig acht dat door een uitdrukkelijke bepaling in de Awb voorkomen wordt dat de
opgenomen formele voorschriften tot vertragingen in de beslechting van geschillen leiden (...)'
Vergelijk voorts de toenmalige Minister van Justitie Hirsch Ballinin het Verslag van de uitgebreide
commissievergadering van de vaste commissies voor justitie en binnenlandse zaken, vastgesteld
16 december 1991, Tweede Kamer, 1991-1992, UCV 17(1-56),PGAwbl, p. 46: hetbestuursproces
moet niet nodeloos worden opgehouden door vernietiging op formele gebreken en het bestuurmoet
in het belang van de burger in een redelijke termijn tot een beslissing komen; ik wijs ook nog op
A R. Neerhof, Van effectieve bestuursrechters en geschillen die voorbij gaan...?, JBplus 1999, p.
71-87, die het leerstuk van het passeren van vormverzuimen zelfs helemaal plaatst in de problematiek
van finale geschilbeslechting; idem in zijn 'Bestuurlijke lus: passend antwoord op een weeffout
of lapmiddel?', in: M.A. Heldeweg, E.C.H.J. van der Linden & R.J.N. Schlossels (red.), Uit de
school  geklapt?  Opstellen uit Maastricht, Den Haas: Sdu 1999, p. 143-162., m.n. p. 146.
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12.7 Slot

De theorie der gescheiden rechtsbetrekkingen heeft overgeklonken in bestuurs-

rechtelijke relaties. Maar na alles op een rij te hebben gezet: de finale gevolgtrek-
king kan een weinig andere zijn dan dat de theorie - hoe waardevol an sich ook -
als methode om overschrijdingen van de redelijke termijn te redresseren voor nog
slechts een zeer beperkte categorie geschillen geschikt is. We zien dan ook dat
er niet heel consequent de hand aan wordt gehouden. Het is mij er niet om te doen
geweest de theorie dergescheiden rechtsbetrekkingen te guillotineren. Mijn intentie
bestond erin te beargumenteren waarom dit model van de afgebakende rechtsdomei-
nen naar mijn overtuiging niet volstaat om routes uit te stippelen waarlangs
compensatie van overschrijdingen van de redelijke termijn in het bestuursrecht

geredresseerd kan worden.

Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat de sanctie op overschrijding van de redelijke
termijn zoveel mogelijk in diezelfde procedure wordt uitgesproken.

126

Ik kom tot de volgende schematische weergave van de belangrijkste punten van
mijn betoog, met een additioneel novum tot slot.
a-1) Algemeen: een rechtsgevolg van overschrijding van de redelijke termijn dat
ligt in de materieetrechtelijke sfeer is soms denkbaar. Daar dient wel een afweging
aan vooraf te gaan. Daarbij spelen het algemeen belang en belangen van derden
een belangrijke rol.
a-2) Concreet: in ieder geval is in de volgende soorten geschillen een materieel-

rechtelijke consequentie denkbaar: bij sancties dieeen 'criminal charge' betreffen;

als het gaat om financiele beschikkingen, ook indien meer belanghebbenden bij
dat geschil zijn betrokken; bij andere dan financiale tweepartijengeschillen. De
consequentie kan bijvoorbeeld bestaan uit mitigering van de sanctie, vermindering
van de terugvordering, etc. Onder omstandigheden is zelfs een compleet

begunstigend besluit denkbaar waarbij bijvoorbeeld aan een verblijfstitel kan
worden gedacht. Telkens blijft, bij alle onder rubriek a-2 te scharen geschillen

gelden dat een gevolg dat doorwerkt in de materieelrechtelijke rechtsbetrekking
onder de voorwaarde van a-1: belangenafweging, wordt gekozen.
b) Het toepassen van het samenspel van artikelen 8:72, derde lid en 8:73 Awb.
Dit is een optie, maar komt nauwelijks voor in praktijk en dat lijkt ook wel
begrijpelijk want het zou een soort rechterlijk trucje worden en men kan zich

afvragen of het wenselijk is dat een rechter zich van trucs bedient.

126       Idem o.a. H.J. Simon, 'Wetgeving en mensenrechten', in: M.A. Heldeweg, E.C.H.J. van der Linden
& R.J.N. Schltissels (red.), Uitde school geklapt? Opstellen uit Maastricht, Den Haag: Sdu 1999,
p 205-228, i.h.b. p. 227.
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c) Voor onredelijke vertragingen die bij het bestuursorgaan plaatsvinden, kan een
zelfkritisch bestuursorgaan een 'pseudo-bestuurscompensatie' aanbieden aan de

burger.

d) Niet mijn voorkeur hebben processuele consequenties als het achterwege laten

van rentevorderingen en vergoedingen van proceskosten en griffierechten. Deze
worden wel door de bestuursrechter toegepast.
e) Voor rechterlijke schendingen biedt de mogelijkheid van een actie uit
onrechtmatige rechtspraak soelaas. Een dergelijke aansprakelijkheid vormt zeker
niet de perfecte oplossing maar een mogelijkheid is het wel, meer dan tot nu toe
wordt erkend.

Zouden de toegangskaarten die de bestuursrechter aan appellanten uitdeelt
voor acties uit onrechtmatige rechtspraak geen resultaat opleveren, bijvoorbeeld
omdatde burgerlijke rechterniet meewerkt of de procedure dermate lang gaatduren
dat schending van artike16 EVRM opnieuw opdoemt, dan zou een aparte schadever-
goedingsbepaling het overwegen waard zijn. Bijvoorbeeld een toe te voegen lid
aan artikel 8:73: 'oordeelt de rechtbank in haar uitspraak dat de procedure bij haar
meer tijd in beslag heeft genomen dan de redelijke termijn zoals voorgeschreven
in artike16 EVRM, dan kan zij een veroordeling tot schadevergoeding uitspreken,
ten  laste  van de staat.'
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Consequenties Straatsburg

13.1 Inleiding

In de voorgaande drie hoofdstul(ken hebben we gezien hoe de Nederlandse rechter

reageert als hij wordt geconfronteerd met schending van de redelijke termijn van
artikel 6 EVRM. Anders dan bij de vragen naar de relevante tijdsspanne en de
criteria die helpen vaststellen of een procedure binnen redelijke termijn is
afgewikkeld, geeft het EHRM niet aan hoe schending te compenseren. Wat het

Hofprimairdoet, is toetsen ofde voorschriften van hetEVRM niet zijn geschonden.
Buiten de taak van het Hof vallen: hoe op hetniveau van de lid-staten conformiteit
te bewerkstelligen valt indien schending wordt geconstateerd en de daarbij

behorende kwestie wat op lid-staatniveau de autoriteiten precies te doen staat bij
overtreding van het EVRM: Ik wils in ditkadernog op de margin-of-appreciation-
doctrine die lid-staten een mate van vrijheid van interpretatie en (de gekozen vorm
van) nakoming laat.2 Hieruit vloeit voort dat het EHRM niet gewoon is expliciet
aan te geven welke consequenties aan schending van het redelijke-termijnvereiste
behoren te kleven:

De omgekeerde behandeling in dit derde deel van deze studie is tevens

ingegeven door het bepaalde in artikel 41 (oud: artikel 50) EVRM. Pas als het
nationale recht geen volledige genoegdoening biedt, kan de schadevergoeding
op grond van artike141 EVRM als wapen worden opgenomen. En in het verlengde
daarvan: veel meer dan schadevergoeding heeft het EHRM niet te bieden, of men
zou met het enkele constateren van schending als zodanig vrede hebben.

In dit hoofdstuk onderzoek ik twee zaken. Ten eerste of het Hof niet toch
wenken geeft waarmee men op nationaal niveau uit de voeten kan. Als tweede

1     Vgl. bijv. A.W. Heringa, Constitutionele partners. Rechterlijke toetsing als instrument voor
samenwerking tussen rechter en wetgever (oratie Maastricht),  Deventer:  Kluwer  1996, pag.  23.

2             J.G.C. Schokkenbroek, 'De margin ofappreciation-doctrine in dejurisprudentie van het Europese
Hof, in: A W. Heringa, J.G.C. Schokkenbroek & J. van der Velde (red.), 40 jaar Europees Verdrag
voor de rechten van de mens. Opstellen over de ontwikkelingen van het  EVRM  in Straatsburg en
in Nederland 1950-1990,1.ciden. NJCM-boekerij  1990, p. 41 -58; en van dezelfde auteur Toetsing
aan de vrijheidsrechten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Zwolle  1996;
A.W. Hering#Het'consensus principle', EVRM, R&C 1999, alle met verwijzingen naar rechtspraak
en literatuur.

3             Vgl.  R.A.  Lawson,  'De  internationale  rechter en de  Nederlandse rechter',  in: De internationale
rechtspraakin de Nederlandse rechtsorde (Handelingen Nederlandse Juristen-Vet:eniging 1999-I),
Zwolle: WE J. Tjeenk Willink 1999, p. 1-132, m.n. p. 84-86
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aspect behandel ik of het Hof zelf een vorm van genoegdoening kan verzorgen,
en zo ja welke.

13.2 Toch wenken?

Het Hof schrijft in principe niet voor hoe een lid-staat schending moet compenseren
of hoe een lid-staat moet zorgen dat zijn rechtsstelsel in overeenstemming raakt
met de eisen die artikel 6 EVRM stelt. In enkele uitspraken zijn desalniettemin

aanwijzingen gegeven hoe overschrijding van de redelijke termijn te redresseren.

Frappant is dat waar het gaat om strafvervolgingen, het EHRM een belangrijke
aanwijzing heeft gegeven. Ik noem dat frappant, omdat juist in strafzaken de
nationale rechter nog het minste moeite lijkt te hebben om onredelijke vertraging
te redresseren. Zoals in hoofdstuk  11 bleek, kiest hij normaal gesproken voor
strafvermindering: Het is in het arrest Eckle tegen Duitsland dat het EHRM
aangeeft dat strafvermindering als compensatie op nationaal niveau in aanmerking
komt indien de redelijke termijn is overschreden in een strafrechtelijke procedure.5

Schermers geeft ook aan dat indien de nationale rechter verklaart dat hij artikel
6 EVRM geschonden acht en ter compensatie de straf verkort, een klacht wegens
overschrijding van de procesduur niet ontvankelijk zal worden verklaard nu de
klager geen slachtoffer meer is.6

Het Hof wil in uitzonderlijke gevallen een staatspraktijk veroordelen. In zijn
bestaan heeft het dat tot nu toe twee keer gedaan: Edn van die twee keer is in de
zaak Ferrari tegen Italie. Omdat Italie maarniet ophoudthet redelijke-termijnvereis-
te te schenden, geeft het Hof een principiele overweging die de casus overstijgt.
Het Hof wijst er eerst op dat het sinds 1987 al 65 arresten heeft gewezen tegen
Italie waarin een veroordeling volgde vanwege schending van de verplichting van
de redelijke termijn. En dan laat het Hof strafzaken nog buiten beschouwing. Alsof
dat nog niet genoeg is, meer dan 1400 rapporten van de Commissie resulteerden
in resoluties van het Comit6 met dezelfde inbreuk op artikel 6 EVRM. Dat brengt

4           Maar hier speelt de kip-en-het-ei-discussie: Neigde de Nederlandse strafrechten al uit zichzelf tot
strafvermindering of deed deze compensatie juist opgeld in Nederland vanwege het Eckle-arrest.

5      21 juni 1983, Eckle tegen Duitsland (artikel 50 (oud)), Series A, vol. 65, par. 24. Ook uit het
oorspronkelijke arrest was  al  wel  iets  in die richting te lezen.EHRM  15 juli 1982, Eckle tegen
Duitsland, Series A, vol. 51, par. 27, 33-36 en 55. Vgl. verder nog het Commissie-rapport in de
zaak Neubeck tegen Duitsland, D&R 41 (april 1985), p. 13. Ook van de Commissie is de zaak
Pannetier tegen Zwitserland, waarin  zij - volop refererend  aan de (primaire) zaak Eckle van  15
juli  1982 - overweegt dat strafvermindering de slachtofferstatus wegneemt. ECRM  12 juli  1985,
NJ 1990,232 m.n. EAA.

6          H.G. Schermers, 'Een kleine anatomie van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens',
Trema 1996, p. 207-212, m.n. p. 210.

7             Ik ontleen deze informatie aan R.A. Lawson,' Systematische schendingvan artike16 EVRM: Italie
de wacht aangezegd', NJCM-Bulletin 1999, p 975.

368



Consequenties Straatsburg

mij erop dat ook het Comitt soms richting geeft met zijn meer algemene resoluties.
Zo liet het Comitdin 1997 een resolutie verschijnen in welke het speciaal aan Italie
gerichte zorg uitsprak: '(...) excessive delays in the administration of justice
constitute an important danger, in particular for the respectoftherule oflaw (...)'.8
Weer terug naar het Hof:

'The frequency with which violations are found showsthatthereis an accumulation
of indentical breaches which are sufficiently numerous to amount not merely to
isolated incidents. Suchbreaches reflectacontinuingsituation that has not yetbeen
remedied and in respect of which litigants have no domestic remedy. This
accumulation of breaches accordingly constitutes a practice that is incompatible
with the Convention. ,9

Met andere woorden, Italie maakt het te bont. De belofte dat wetgeving in de maak
is, waarin is voorzien in een schadevergoedingsregeling speciaal voor redelijke-
termijnoverschrijdingen kan Straatsburgse organen (Hof en Comit6) best bekoren
maar dan moet er wel aanwijsbaar gebruik van zijn gemaakt. En dat is niet het
geval.

13.3 Een billijke genoegdoening na overschrijding van de redelijke
termijn?

De mogelijkheden die het EVRM zijn instellingen biedt om aan een constatering
van schending van de redelijke termijn compenserende ofandersoortige gevolgen
te verbinden, zijn beperkt.  Noch het Hof noch een van de andere aan het EVRM
verbonden instanties, hebben in het Verdrag de bevoegdheid toebedeeld gekregen
lid-staten hetnemen van bepaalde maatregelen dwingend op te leggen." Het EVRM
voorziet evenmin in een afzonderlijke sanctie ingeval van schending van het
redelijke-termijnvereiste.

Toch beschikt hetHofovereen mogelijkheid ter zake. Met artikel 41 verleent
het Verdrag hetHofnamelijkde bevoegdheid een klager een billijke genoegdoening
toetekennen. Debeslissing overeen schadevergoeding kan zowelin een afzonder-
lijke latere artikel 41-procedure als gelijktijdig met de uitspraak in de hoofdzaak
worden afgewikkeld. Het Hof tracht uit een oogpunt van een vlotte afhandeling

8             Resolution H (97) 336 of 11 July 1997 (lzngth ofcivil proceedings in Italy: supplementary measures
of a general character).

9         EHRM 28 juli 1999, NJCM-Bulletin 1999, p. 976, par. 21.
10      Wei is het Comitd van Ministers belast met toezicht op de tenuitvoerlegging van uitspraken van

het Hof.
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zo veel mogelijk om niet in afzonderlijke arresten te beslissen over de hoofdzaak

en de toepassing van artikel 41." Artikel 41 luidt :

'Indien het Hofvaststelt datereen schending van het Verdragof van de Protocollen

daarbij heeft plaatsgevonden en indien het nationale recht (...) slechts gedeeltelijk
rechtsherstel toelaat, kent het Hof, indien nodig, een billijke genoegdoening toe
aan de benadeelde.'

In de eerste plaats blijkt dat slechts hetHof bevoegd is om een 'billijke genoegdoe-
ning' toe te kennen. Wil een schadevergoeding op grond van artikel 41 EVRM
worden opgelegd, dan is het dus noodzakelijk dat de zaak aan het Hof wordt

voorgelegd.
We hebben in de vorige hoofdstukken kunnen lezen dat de civiele rechter

en in mindere mate de bestuursrechter de neiging hebben geen gevolgen te
verbinden aan schending van de redelijke-termijneis. Dat maakt het interessant
genoeg om even te zien hoe een burger dan bij het EHRM wellicht nog een

vergoeding kan verkrijgen.

13.4 Artikel 79, eerste lid, Procesreglement

Partijen in een procedure bij het EHRM hebben, zoals hierboven al aangegeven,
belang bij een aanwijzing omtrent wat te doen met een uitspraak van het Hof. Die
behoefte kan heel terecht zijn, aangezien veelal onduidelijkheden bestaan. Een

mogelijkheid voor partijen om enige duidelijkheid te verkrijgen, is gegeven in
artike179, eerste lid, van het Procesreglement van het Europese Hof. Deze bepaling
biedt partijen de mogelijkheid om binnen drie jaar na het arrest aan het Hof uitleg
te vragen over dat arrest. Maar partijen maken daarvan slechts hoogstzelden
gebruik. Dat valtop, zekergezien de constatering dat dikwijls niet geheel duidelijk
is welke de exacte gevolgen (zouden moeten) zijn van een uitspraak van het Hof.

13.5 De praktijk van het EHRM

Het komt voor dat het Hof overweegt dat de constatering dat (de redelijke termijn
van) artikel 6 EVRM is geschonden, voldoende genoegdoening vormt. I2

11      Zie Y.S. Klerk, Het ECRM-toezichtmechanisme. Verleden, heden, toekonist (diss. Maastricht),
Nijmegen: Ars Aequi Libri  1995, p. 204, waar zij verwijst naar European Court of Human Rights,
Survey of Activities; 1959-1990, Strasbourg 1991, p. 60.

12 Zie bijvoorbeeld EHRM  13 juli 1983, Zimmermann en Steiner tegen Zwitserland, Series A, vol.
66, p. 14, par. 35; EHRM 10 december 1982, Corigliano tegen Italie, Series A, vol. 57, p. 17, par.
53; EHRM 25 november 1992, Abdoella tegen Nederland, Series A, vol. 248-A, NJ 1993,24 m.nt.
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Naast de constatering van schending kan schadevergoeding worden toegekend
door het Hof op grond van artikel 41 EVRM. Zowel materiele als immateriele
schade kan voor vergoeding in aanmerking komen:3 De fraaiste genoegdoening
zou een restitutio in integrum zijn: een herstel in de toestand waarin zonder
schending zou worden verkeerd. Maar, 'the intrinsic nature of the wrong
[overschrijding van de redelijke termijn: AMI.J] prevents complete reparation
(restitutio in integrum).'14 Daarom ligteen schadevergoeding het meest in de rede.

Hoewel het Hof soms nog overweegt dat

'it is in principle for the national courts to decide what the appropriate sanction
should be under their legal system for a breach attributable to one of the parties

,15of the "reasonable time" requirement of Article 6§1

en dan besluit om geen schadevergoeding toe te kennen, kent het als het gaat om
overschrijdingen van de redelijke termijn zeer regelmatig schadevergoedingen
toe, met name immateriale:6 Dat is goed te begrijpen, want het in onzekerheid
verkeerd hebben, is inherent aan schending van de redelijke-termijneis. Een in
dit kaderonbegrijpelijk verzoek is dat van mijnheer Majaric in zijn proceduretegen
Slovenie: een verzoek om de procedure in Slovenie nog eens over te doen.

17

Mentale druk gedurende de relevante periode is aanleiding voor vergoeding
van immateriele schade.18 Schade wordt gevonden in 'a feeling of insecurity,

EAA, AA 1993, p. 309-318 m.nt. A.H.J. Swart. Zie verder hierover M.L. van Emmerik,
Schadevergoeding bij schending van mensenrechten:  de rechtspraktijkonderhet  EVRM, vergeleken
met die in Nederland (diss. Leiden), Leiden: NJCM-boekerij 1997, m.n. p. 210; Y. Klerk, 'De
toekenning van een billijke genoegdoening door het Europees Hof voor de rechten van de mens',
NTB 1996, m.n. p. 196-197.

13          Zie P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theone en praktuk, Nijmegen: Ars
Aequi Libri 1990, p. 364. Het Straatsburgse standaardarrest hierover is EHRM 27 juni 1968,
Wemhoff tegen Duitsland, Series A, vol. 7, met name p. 26, par. 18.

14          EHRM 10 maart 1980, K6nig tegen Duitsland (artikel 50 (oud)), Series A, vol. 36, par. 15, geciteerd
door Van Emmerik, diss., 1997, a.w., p. 208.

15          EHRM 9 december 1994, Schouten en Meldrum tegen Nederland, Series A,  vol.  304,  (1B  1995,
49 m.nt. AWH, AB 1995, 599 m.nt. ICvdV, zie ook NJB 1995, p. 795-796), p. 28, par. 75. Hier
kan wellicht een verklaring schuilen in het feit dat klagers enkel materiele schade vorderden, en
daarvoor is het criterum hoe de situatie zou zijn geweest indien de schending zich niet had
voorgedaan. Voorimmaterieleschadegeldt ditcriterium niet, maardat hadden klagers niet gevraagd.
\10.ookM.L vanEmmerik.Schadevergoeding bij schending vanmensenrechten: de  rechtspraktijk
onderhet EVRM, vergeleken met die in Nederland (diss.  Ltiden),  Lciden:  NJCM-boekerij  1997,
p. 213.

16          Y.  Klerk, 'De toekenning van een billijke genoegdoening door het Europees Hof voor de rechten
van  de  mens',  NTB   1996,  p.   199;  M.L. van Emmerik, Schadevergoeding bo' schending  van
mensenrechten: de rechtspraktijk onder het EVRM, vergeleken met die  in Nederiand (diss.1.Eiden),
Leiden: NJCM-boekerij  1997„ p. 209 en 214. Voor materiele schadevergoeding is causaal verband
nodig, hetgeen het lastiger maakt.

17      EHRM 8 februari 2000, RJ&D 2000: 'the request for his retrial', werd verzocht door de klager
als billijke genoegdoening. Dat verzoek wordt natuurlijk afgewezen.

18      EHRM 27 april 1989, Neves e Silva tegen Portugal, Series A, vol. 153, par. 48.
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prompted by uncertainty'  en in 'considerable stress and anxiety'.19 Ook 'initial
mental anxiety' kan in combinatie met andere factoren aanleiding geven tot een
veroordeling tot schadevergoeding.m In de zaak Ringeisen speelde een belangrijke
rol dat de klager zijn voorarrest als onrechtvaardig had beleefd. Daarnaast kwam
belang toe aan het feit dat door de detentie klager niets tegen zijn dreigende
faillissement had kunnen ondememen:' Voorts kan uitde uitspraak worden afgeleid
dat niet uitgesloten mag worden dat betekenis toekomt aan de (in casu verslechte-
rende) gezondheidstoestand van de klager. Hij heeft dan meer geleden, en komt
eerder voor een vergoeding in aanmerking dan wel voor een hogere vergoeding.
In onder meer de artikel 50-zaak Sporrong en Lonnroth legde het Hof nadruk op
de onzekerheid, in casu omtrent hun eigendommen, waarin klagers hadden
verkeerd.22 Ook in die schending zag het Hof aanleiding om schadevergoeding
toe te kennen, en wel vanwege het nadeel waarbij herstel niet mogelijk was.23 De

onmogelijkheid van werkelijk herstel is ook bij overschrijding van de redelijke
termijn aan de orde. Kan bijvoorbeeld een partijdige rechter worden vervangen
door een onpartijdige, een onredelijke termijn kan niet worden vervangen door

een redelijke. Het onderstreept het belang van enige ruimhartigheid bij immateriele-

schadeloosstellingen.
Er is geen significant verschil tussen civiele zaken en strafzaken te ontdekken.

In beide soort procedures kan de redelijke termijn door het Hof overschreden
worden geoordeeld en in beide gaat het over tot toekenningen van vergoeding van
immateriele schade. Een bijna overbodige mededeling misschien maarhet zekere
voor het onzekere nemend merk ik op dat enerzijds a) bij termijnoverschrijding
in procedures inzakeeen 'criminal charge' het Hof heeft laten doorschemeren dat

gemotiveerde strafverlaging een compenserende maatregel vormt maar zelf dus
nooitdaartoe kan overgaan, en anderzijds b) het Hof zelf volop schadevergoeding-
en, bij redelijke-termijnzaken vooral immateriele, uitspreekt maar lid-staten niet
opdraagt door middel van schadevergoeding te redresseren.

19          EHRM 14 september 1987, Gillow tegen het Verenigd Koninkrijk (artikel 50 (oud)), Series A, vol.
124-C, p. 27, par. 14. Voor de volledigheid: het betrof hier een schending van artikel 8 EVRM.

20          EHRM 22 maart 1983, Campbell en Cosans tegen het Verenigd Koninkrijk (art. 50 (oud)), Series

A, vol 60, p. 13, par. 26.
21           EHRM  22 juni  1972, De Wilde,  Ooms en Versyp tegen Belgie, Series A.  vol.  15, p.  9 en  10.  In

dit geval betrofhet trouwens schending van artikel 5, derde lid, EVRM. Parallel met artike16 EVRM
is dat ook in deze verdragsbepaling de tijdsfactor ('onverwijld', 'binnen een redelijke termijn')
cruciaal is.

22          EHRM 18 december 1984, Sporrong en LEnnroth tegen Zweden (artikel 50 (oud)), Series A, vol.
88, p. 13-15. De oorspronkelijke klacht was hier geschoeid op schending van artikel 1 van het
Eerste Protocol van het EVRM, welke bepaling, kort gezegd, ongestoord genot van eigendom
garandeert.

23         EHRM 18 december 1984, Sporrong en Lilnnroth tegen Zweden (artikel 50 (oud)), Series A, vol.
88 , p. 12-13.
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Levert bestudering van de toepassing van artikel 41 EVRM in redelijke-
termijnzaken nog meer op? Als gezegd, door de onzekerheid omtrent iemands

rechtspositie, uit de aard van de schending aan de orde zodra het Hof de klager
gelijk geeft, leidt de betrokkene morele schade.24 Via welke maatstaven het EHRM
tot zijn schadevergoedingen komt, is lange tijd een goed bewaard geheim geweest.

25

Speciale aandacht wil ik schenken aan het arrest Feldskov e.a. tegen Denemarken. 26

In dit arrest gebeurt namelijk iets bijzonders. Omde schadevergoeding te bepalen,
grijpt het Hof terug op een aantal van de factoren die normaal worden gebruikt
om de redelijkheid van de onderwerpelijke periode te bepalen. Het ging om met
HIV geYnfecteerde hemofiliepatienten, die de daarvoor verantwoordelijk gehouden
ministers aanspraken omenige schade vergoed te krijgen. Bij artike141  (toen nog

50) aanbeland, zegt het Hof eerst dat de vaststelling dat artikel 6 EVRM is
geschonden op zich onvoldoende rechtvaardiging vormt. Dan volgt een opmerking
waar lid-staten (ook Nederland) wel hun voordeel mee kunnen doen, lijkt mij: er
moet rekening mee worden gehouden dat klagers al een bedrag voor de geleden
schade van de overheid hebben ontvangen. Het voert te ver daaruit de gevolgtrek-
king te maken dat schadevergoeding dus de passende sanctie is op overschrijding
in geschillen omtrent 'civil rights and obligations'. Wel kan een heel voorzichtige
indicatie worden gelezen dat financiele compensatie op nationaal niveau niet zonder

meer verworpen zal worden als consequentie. Mijn terughoudendheid is ingegeven
door de overweging van het Hof die luidt:

'(...) although it has not been submitted that the purpose of the ex gratia payments
made by the Danish State to the applicants was to alleviate any suffering caused
by the length of the proceedings, the Court cannot, in reaching its decision under

,27Article 50 of the Convention, overlook this factor [curs.: AMLJ].

Men kan de door mij in een terughoudende opstelling vertaalde passage ook a-

contrario interpreteren: creeert het nationale rechtsstelsel wel een speciaal op
compensatie van determijnoverschrijding gericht gevolg, dan kan dat in Straatsburg
een veroordeling schelen. Het EHRM weegt mee in de zaak Feldskov dat de klagers
zelf mede debet waren aan de lengte van de procedure. Toch komt het Hof nog
tot een schadevergoeding van 100.000 Deense kronen.

24          M.L.vanEmmerik,Schadevergoeding bijschending vanmensenrechten:  derechispraktijkonder
het EVRM, vergeteken met die in Nederland (diss. kiden), Leiden: NJCM-boekerij 1997, p. 211,
verwijzend naar verschillende arresten.

25          Vgl. A.M.L. Jansen, 'Voorvarend rechtspreken, een must. Kroniek van het vereiste van de redelijke
termijn (art. 6 lid 1 EVRM)', NJCM-Bulletin 1998. p.812-825, m.n. p. 821-824.

26       EHRM 8 februari 1996, Feldskov e.a. tegen Denemarken, RJ&D 1996-1, p 85-112 e v., NJ 1997,
286, p. 85. Het arrest is ook aan de orde geweest in hoofdstuk 6.

27        EHRM 8 februari 1996, Feldskov e.a. tegen Denemarken, Rl&D 1996-I, p. 85- 112 e.v., NJ 1997,

286, par. 86.
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De schadevergoedingsbedragen zijn meestal niet buitengewoon hoog.28 In
de zaken Vallde en Karakaya was de vergoeding van immateriele schade
aanzienlijk: 200.000 franse francs.29 Dit relatief redelijk fors bedrag zou er op
kunnen duiden datook indeze zakenhet EHRM een vandecriteria terbeantwoor-
ding van de redelijkheidsvraag heeft meegenomen. In deze HIV-besmettingszaken
Stond erg veel ophet spel voorklagersen was buitengewone snelheid aan de zijde
van de autoriteiten vereist. Dat doet vermoeden dat ook hier de - enorme - op het
spel staande belangen ('what's at stake for the applicant') vanuit de redelijkheids-
vraag de gevolgenvraag zijn binnengehaald.

Lawson heeft de indruk dat het EHRM een vuistregel voor immateriele
schadevergoeding is gaan hanteren, voor althans redelijke-termijnzaken tegen Italic:
voor elk jaar dat de procedure zich heeft voortgesleept ontvangt de klager een
bedrag van 2 miljoenlire(datronddefl. 2.2001igt). Duurt de procedure nog steeds

voort, terwijl men reeds in Straatsburg is beland, dan komtdaarnog watbij, volgens
hem. 30

13.6 Conclusie

De instrumenten waarover het Hof beschikt om gevolgen te verbinden aan
geconstateerde schendingen van het vereiste van de redelijke termijn, zijn schaars.
Een 'billijke genoegdoening' bestaande uit een geldelijke schadevergoeding, is
zo ongeveer de enige sanctie waarvan het Hof gebruik kan maken. We zien dat
het Hof veelal een vergoeding van immateriale schade toekent.

Wat op nationaal niveau voor sancties moeten worden gezet op overschrijding
van de redelijke termijn wordt niet heel duidelijk uit de rechtspraak van het Hof.
Toch heeft voor strafzaken het Hof laten blijken strafreductie een geschikte
consequentie te vinden. Dat moet de nationale strafrechter als muziek in de oren
klinken. Maar waar het op nationaal niveau het meest knelt, bij te trage vaststelling
van 'civil rights and obligations', daarover heeft het Hof minder aanwijzingen
verstrekt. Het Hof geeft een enkel signaal af dat financiele compensatie als
consequentie in aanmerking kan komen.

28         Zie ook R A. Lawson, 'De internationale rechteren de Nederlandse rechter', in: De internationate
rechispraakinde Nedertandse rechtsorde (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 1999-I),
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 1-132, m.n. p. 84-86.

29          Respectievelijk EHRM 26 april  1994, Vall& tegen Frankrijk, Series A, vol. 289-A, NJCM-bulletin
1994,1086-1092 m.nt. AMLJ en EHRM 26 augustus 1994, Karakaya tegen Frankrijk, Series A,
vol. 289-B

30          R A. Lawson. Systematische schending van artike16 EVRM-II: het Italiaanse wachten duurt voort,
NJCM-Bulletin 200, p. 695.
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Verder kunnen we constateren dat het Hof een heel enkele keer criteria die
normaliter de redelijkheid helpen vaststellen, gebruikt om ook een passende
schadevergoeding te bepalen. Mijn indruk is dat met name in geschillen waar veel
'at stake' is voor de klager, het Hof daartoe overgaat. Als dat een correcte
interpretatie is, dan sta ik daar niet afwijzend tegenover. Het past goed bij de
individu-gebonden ratio van de redelijke-termijnwaarborg ook bij de door het Hof
toe te kennen schadevergoeding zo gevalsgebonden mogelijk te werk te gaan -
binnen de grenzen van het praktisch werkbare. Behalve via de omstandigheden
van het individuele geval, kan dat door middel van het rekening houden met de

op het spel staande belangen voor de betrokken burger. Voor het overige lijkt het
mij de helderheid ten goede te komen, als de af te lopen deelvragen zo scherp
mogelijk en dus met eigen toetsingsmaatstaven worden beantwoord.
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DEEL HI

Consequenties

Epiloog

Voor de procederende burger die wordt geconfronteerd met tergend trage
rechtspraak, is de meest nijpende vraag waarschijnlijk wat er gebeurt na de
constatering dat de redelijke termijn is overschreden. Wordt hij daar wijzer van?
Houdt hij er iets aan over? De vraag klinkt zo hebberiger dan hij welbeschouwd
is want dezelfde vraag, anders gesteld, kan luiden: als de rechter of een andere

competente instantie er niet in slaagt een procedureel mensenrecht, een beginsel
van behoorlijke rechtspleging na te leven, waarvan een individuele burger de dupe
is, moet daar dan geen rechtsgevolg aan worden verbonden? Bij voorkeur een

rechtsgevolg waar die burger iets mee opschiet, want er is een norm geschonden
die tot doel heeft hem tebeschermen. Het gaat ombescherming tegen langdurige
onzekerheid over zijn rechten en verplichtingen, voor langdurige druk omdat hem
misschien een straf boven het hoofd hangt.

Dekeerzijde van die burger-georienteerdebenadering is datereen verplichting
van de betreffende autoriteit gegeven is. Of delicater nog, belangen van de
gemeenschap of andere individuele burgers in het geding zijn.

In dit deel heb ik een analyse gegeven van dit dilemma. Welke gevolgen
kunnen worden verbonden aan een schending van het redelijke-termijnvereiste
van artike16 EVRM? De uitwerkingen verschillen nogal tussen strafrecht, burgerlijk
recht en bestuursrecht. Kan de divergentie van de strafvordering en civiele
rechtsvordering nog betrekkelijk eenvoudig worden begrepen uit de andere

inrichting en functie van het proces, het bestuursrecht lijkt op allebei en verschilt
tegelijk van beide.

De strafrechtspraak wekt de indruk nog het best uit de voeten te kunnen met

de sanctioneringsvraag van overschrijding. Er vindt een afweging plaats tussen

het belang van het vervolgde individu en het gemeenschapsbelang. De middenweg
leidttot strafaanpassing als veruit meest gekozen consequentie. De sanctiekeuze
behoeft een motivering.

In de burgerlijke rechtsvordering lijkt men een beetje in de maag te zitten
met de vraag naar rechtsgevolgen naar aanleiding van schending van artikel 6
EVRM. De aard van het civiele geding brengt mee dat bij een rechtsgevolg al snel
de wederpartij nadeel ondervindt. Meer in het algemeen wordt het moeilijk
verteerbaar geacht indien de overschrijding van de redelijke termijn invloed heeft
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op de uitkomst van de rechtsstrijd. Dat heeft te maken met de theorie van de
gescheiden rechtsbetrekkingen: wat misloopt in de formeelrechtelijke kan niet
bepalend zijn voor de materieelrechtelijke rechtsbetrekking.

Het bestuursrecht tenslotte. Daar was de theorie van de gescheiden

rechtsbetrekkingen ook enige tijd erg in zwang, en is dat voor een deel nog wel.
Maar er is een verschuiving gaande. Dat is begrijpelijk, want de theorie is op de
keperbeschouwdover zijn houdbaarheidsdatum. Met deopmars van bestuurlijke
boeten winnen punitieve handhavingsbesluiten aan veld. Procedures daarover die
over de tijdslimieten heengaan, kunnen worden geredresseerd, althans de
overschrijding, op dezelfde wijze als in het strafrecht geschiedt. Daarnaast zijn
meer ontwikkelingen te bespeuren, die in veel bestuursrechtelijke geschillen tot
andere consequenties dan geen enkele of louter processuele uitnodigen. Ter
afsluiting wijs ik op de ontmoeting die de bestuursrechter de burger voorstelt met
de civiele rechter: voorrechterlijke overschrijdingen in bestuursrechtelijke twisten
over burgerlijke rechten of plichten, wordt de appellant wel gesuggereerd een actie
uit onrechtmatige rechtspraak te starten.
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Enkele uitleidende opmerkingen

Deze korte epiloog zal bestaan uit enkele gedachten ter uitleiding. Ik ga niet nog
eens alle bevindingen en conclusies op een rij zetten. Daarvoor verwijs ik naar
de afzonderlijke hoofdstukken en naar de overzichten in de vorm van verhalende

samenvattingen bij de drie verschillende delen. Daar treft u, per deel, telkens korte

prologen en epilogen aan. Dit slot is toegespitstop hetbestuursprocesrechten bevat

primair mijn mening en visie. Niet alles wat belangrijk was, vindt u in deze
uitleiding terug.

Om aan mogelijke behoefte daaraan direct tegemoet te komen, begin ik met
het geven van uitsluitsel omtrent de centrale probleemstelling die ik in het eerste

hoofdstuk aldus omschreef:

Voldoet het Nedertandse bestuurs(proces)recht aan het in artikel 6 EVRM
neergelegde vereistedat beslechting vanjuridische geschillenbinnen eenredelijke
termijn geschiedt?

Het antwoord dient ontkennend te luiden. Dat klinkt dramatischerdan het is. Veel

geschillen in het bestuurs(proces)recht blijven binnen veilige tijdsmarges. Toch
zijn er nog tal van open plekken en punten voor verbetering vatbaar.

Een eerste concreet punt waar ik de aandacht nog eens op vestig, is dat niet
slechts het handelen van de rechter aan het vereiste van de redelijke termijn van
artikel 6 EVRM dient te voldoen. Alle organen van de staat die bij een geschil
dat door artikel 6 EVRM wordt bestreken, zijn betrokken, hebben de verplichting
binnen redelijke termijn te opereren. Dat kan al wel bij de meesten bekend worden
verondersteld. Dit principe echoot echter door bij de vraag naar rechtsgevolgen
van termijnoverschrijding. Het maakt in wezen niet uit welke autoriteit moet

opdraaien voor de consequentie. Waar de oorzaak van de vertraging ligt, is daarmee

van secundair belang geworden. Deze opvatting past goed in de notie van
mensenrechten: die zijn geschreven voor de burger. En in het bijzonder bij het
procedurele mensenrecht van de redelijke termijn, vormt de betrokken burger de
spil. Het beginsel strekt tot zijn bescherming.
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Een suggestie die ik zou willen doen, is er 66n, ingegeven door de oordelen
van deNationale ombudsman: Alseen bevoegde instantie merkt dat haarbeslissing
lang op zich gaat laten wachten, dient deze instantie de betrokken burger daarvan
op de hoogte te stellen (kennisgeving), liefst ook met opgave van de reden van
de vertraging. Dat is het minste dat de bevoegde autoriteit kan doen. Fraaier nog
zou zijn wanneer ook wordt medegedeeld binnen welke termijn de beslissing wel
kan worden verwacht. Nog een stap verder ga ik als ik propageer dat overleg of
zelfs toestemming voor (verder) uitstel verplicht zou zijn, maar dat is onder
omstandigheden niet goed realiseerbaar, namelijk niet indien een behoorlijke
beslissing onmogelijk eerder kan worden gegeven. Dit op de hoogte stellen en
duidelijkheid verschaffen aan de burger, is wat artikel 7:10 Awb reeds ademt. Ik
zou echter willen voorstellen dat deze informatieplicht ook geldt voor de rechter,
als deze ziet aankomen dat zijn uitspraak nog erg lang op zich zal laten wachten.

Voorts wil ik benadrukken dat in redelijke-termijnzaken van geval tot geval
moet worden beoordeeld. Hoewel gemeenschappelijke toetsingscriteria en formule-
ringen goed bruikbaar zijn, is juist eigen aan de redelijke-termijneis de individu-
en gevalsgebondenheid (zoals ook duidelijk blijkt uit de ratio van het vereiste).
De algemene omschrijvingen en criteria dienen bij de invulling ervan, in hun
toepassingsgerichtheid op individuele gevallen te zijn georienteerd. Het gaat erom
een midden te zoeken tussen algemeen bruikbare criteria en ruimte voor gevalsge-
bonden, concrete toepassing. Een goede illustratie is de factor 'what's at stake
for the applicant'. Een dergelijk criterium leent  zich  goed  voor de casuYstische
benadering. Ook hier kan dit weer doorwerken in een andere vraag, namelijk die
naar de gevolgen van schending. Hoewel voor de duidelijkheid een scheiding van
diverse deelvragen aangewezen is, zijn juist de individu-gebonden criteria soms
'dubbel' te gebruiken; zowel bij de vraag naar de redelijkheid als bij de vraag naar
de consequenties. Criteria waarvan de invullingen op het concrete geval zijn
toegespitst, zijn dus eveneens bruikbaar bij de vraag naar passende gevolgen van
overschrijding. Een zaaksgebonden factor als complexiteit is niet geschikt voor
de dubbelfunctie.

Ik stel voorop dat aan schending van een norm als artike16 EVRM gevolgen
horen vast te zitten voor de betrokken burger. Het verbinden van rechtsgevolgen
dient bij voorkeur te gebeuren in de uitspraak die de te trage rechtsgang afsluit:
geconcentreerd derhalve. Dat kan onder omstandigheden impliceren dat de
overschrijding van de redelijke termijn doorwerkt in de materieelrechtelijke
rechtsbetrekking. Procedurele vertraging heeft plaats in de formeelrechtelijke
rechtsbetrekking. Toch kan dat er naar mijn mening niet princieel aan in de weg

1            En een beetje door de vele treinreizen die ik afgelopen jaren heb gemaakt. De reiziger die in een
trein zit die stil blijft staan of heel traag rijdt, heeft vaak als grootste ergernis dat hem niets wordt
medegedeeld over oorzaak, duur et cetera van de vertraging.
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staan om aan overschrijding van de redelijke termijn materieelrechtelijke

consequenties te verbinden. Datkan vervolgens betekenen dat het algemeen belang
en in uiterste gevallen concrete belangen van derden het rechtsgevolg worden

getroffen. Het sleutelbegrip hier is 'belangenafweging'. En een afweging van de
betrokken belangen past weer precies in de idee die ten grondslag ligt aan het
vereiste van de redelijke termijn: het betrokken individu en zijn belangen (bij tijdige
rechtspleging jegens hem) spelen een cruciale rol.

Verder ben ik voorstander van een uitbreiding van de motiveringsplicht bij
het bepalen van de gevolgen die worden verbonden aan overschrijding van de
redelijke termijn. Die plicht geldt zowel voor het bestuur als voor de rechter, wat

mij betreft. De plicht tot motiveren zou zich niet dienen te beperken tot procedures
waarbij sprake is van een 'criminal charge'. Ik zou een motiveringsplicht willen

bepleiten bij alle consequenties op overschrijdingen, ook wanneer de procedure
de vaststelling van 'civil rights and obligations' betreft. Hierkan een link worden

gelegd tussen mijn betoog over de betrekkelijkheid van het algemeen belang (en
zelfs betrokken belangen van derden hebben wat mij betreft niet de status van

onaantastbaarheid). Ik zou mij pleitbezorger willen betonen van een motiverings-
plicht, onder de voorwaarde dat deze op een zeer gedegen en kenbare belangenaf-
weging neerkomt. Ik sta geen motiveringsplicht voor die in het streven naar

duidelijkheid een vooraf bepaalde rekensom behelst. Dat zou het casuYstische

karakter van de redelijke-termijnwaarborg en de bestudering van de omstandigheden
van het geval en de persoon en de belangen van de betrokken burger al snel te
zeer naar de achtergrond drukken.

Finale geschilbeslechting wordt van groot belang geacht. In datkaderbeveel
ik aan dat bestuursrechters indien mogelijk zelf in de zaak voorzien. Ik verdedig
geen oprekking van de grenzen van degevallen waarin de rechterzelfkan voorzien.
Ik meen wel dat binnen de huidige grenzen (kortweg: indien rechtens maar Edn

mogelijke oplossing bestaat) wat vaker van het instrument om zelf te voorzien,

gebruik kan worden gemaakt. Waar zelfvoorzien geen optie is, kan de bestuursrech-
ter zo mogelijk wenken geven aan het bestuursorgaan, over hoe de rechterlijke
uitspraak het best kan worden verwerkt in het nieuw te nemen besluit. Deze

gedachten van mij zijn voor een belangrijk deel ingegeven door de arresten van
het EHRM als Hornsby tegen Griekenland, waaruit voortvloeit dat de 'bestuurlijke
nafase' van executie meetelt bij de redelijke termijn.

Idealiter vindt de redressering van termijnoverschrijding plaats in dezelfde

procedure als waar het mis is gelopen, zoals ik hierboven uitsprak. Het is
bedenkelijk de burger te nopen tot weer een procedure, nu juist het procederen

hem al zoveel ellende en tijd heeft gekost. Ik benadruk evenwel nogmaals dat ik
aanzienlijk meer mogelijkheden zie dan tot nu toe in de praktijk worden erkend
voor acties op grond van onrechtmatige rechtspraak. Een dergelijke actie dient
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met bijzondere spoed te worden afgewikkeld. Het gevaar van wat ik, verstopt in
een voetnoot, aanduidde als het droste-effect, ligt op de loer: vanwege de
voorgeschiedenis van de trage rechtspleging, welke zal worden meegenomen bij
een eventuele nieuwe toets aan de redelijke-termijnwaarborg, is de kans dat de
procedure ter compensatie van de termijnoverschrijding de redelijke termijn
overschrijdt duidelijk aanwezig. Dat zou dan weer tot een nieuwe actie aanleiding
kunnen geven, enzovoort. Een voorrangsregime voor zulke 'redelijke-termijnpro-
cedures' zou niet misstaan. Misschien iets voor de eerstkomende aanpassing van
derolreglementen? Zo'n onrechtmatige-rechtspraakvordering zal overigens moeten
strekken tot schadevergoeding, te betalen door de staat. Ik ben mij bewust van
de gewenste terughoudendheid met regelgeving. Toch wil ik nog een laatste

opmerking in de aanbevelende sfeerdoen. Aan hetnadeeldatbestaat in het opnieuw
moeten procederen c.q. hetdoorprocederen, datgepaard gaat met een actie op basis
van onrechtmatige rechtspraak, zou kunnen worden tegemoetgekomen met een
afzonderlijke, in hetleven te roepen schadevergoedingsbepaling. Een aparte schade-

vergoedingsbepaling voor schendingen van het vereiste van de redelijke termijn
van artikel 6 EVRM, in het bijzonder voor situaties waarin bij de bestuursrechter
onredelijke vertraging is ingeslopen, zou het overdenken waard zijn. Een
voorzichtige aanzet hoe zo'n bepaling er zou kunnen komen uit te zien, deed ik
in hoofdstuk  12.

Het is tijd om af te ronden. Eerder in dit boek verwees ik naar een roman
van de auteur Joseph Heller. Daar wilde ik nu ook maar mee eindigen. Het is
sluitingstijd.2

2 Joseph Heller, Sluitingstijd, Baarn: Anthos 1996 (oorspronkelijke titel Closing time)
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Reasonable  time.  That's, in short,  what  this  book is about. Article  6  of the European

Convention on Human Rights guarantees, among other things, a fair hearing within a
reasonable time. The purpose is to ensure that within a reasonable time and by means of
a fair trial, an end is put to the insecurity in which a person finds himself as to his private-
law position or on account of a criminal charge against him; this is primarily in the interest
of the individual in question. Article 6 guarantees each person this right with regard to
the determination of his civil rights and obligations and in case of acriminal chargebrought
against him. This provision therefore covers criminal matters, civil law procedures and

also most administrative law cases. The principle has gradually filtered through into Dutch
civil law, manifestly in criminal law and meanwhile also in administrative law but not
with the same results and not to the same extent.

The primary objective of this study is to analyse how this provision that everyone

is entitled to a fair hearing within a reasonable time, operates and has been applied in the

system of legal procedure in the Netherlands.

The central question is:
Does Dutch (administrative)law comply with the reasonable time requirement, as embodied
in Article 6 of the European Convention on Human Rights?

The study focuses on three majorquestions. Firstly, which period is to be considered; where

are the dies a quo and dies ad quem situated? The second question is whether the relevant
period is still reasonable or not: in other words, with rpgard to what criteria must the
reasonableness ofthe length ofproceedings be assessed? Finally, we have to consider what
the consequences are when proceedings exceed a reasonable time.

The book successively deals with each of these three items. In the first two parts,

the investigation follows the same pattern: an analysis of the Strasbourg case-law is followed

by a treatment of the situation at the national level. The standards of the European Court
of Human Rights (hereafter ECHR or 'the Court') not only supply inspiration, they also

provide mandatory guidelines. A distinction is made between procedures concerning the
determination of civil rights and obligations and criminal charges. Furthermore, I compare
the decisions of the ECHR with Dutch civil law, Dutch criminal law, and Dutch
administrative law. Also, some comparisons are drawn between these three branches of

law, which differ in application of the reasonable time principle.

The Courthas developed a general definition ofthe dies a quo, as far as criminal procedure
is concerned . The scope of the reasonable time requirement begins to run when there is
a charge, i.e. the official notification given to an individual by the competent authority

of an allegation that he has committed a criminal offence. However, charge can also take
the form of other measures which carry the implication of such an allegation and likewise
substantially affect the situation of the suspect. Concretely, it means that, in criminal
matters, the reasonable time referred to in Article 6 begins to run as soon as a person is
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charged; this may occur on a date prior to the case coming before the trial court, such as
the dateof arrest, the date when theperson concerned wasofficiallynotified thathe would
be prosecuted or the date when preliminary investigations were opened and sometimes
when a person is submitted to an interrogation. At the national level, we see that, in criminal
matters, there is a somewhat equivalent definition.

There is no definition of dies a quo in civil procedure. Normally, the period starts
to run when the action is brought before the court.

In disputes of administrative law, delays not only occur during court proceedings
but also during the preliminary stages of the proceedings. Objection procedures are taken
into account. Within limits, other compulsory preliminary stages could also come within
the scope ofthe obligation to act with due diligence as prescribed in Article 6. Summarizing,
the first provision for such an earlier dies a quo is that the action forms a necessary step
before a person can go to court, the second provision is that there is some kind of dispute
and normally the third provision is the involvement of a public authority (by means of
filing a claim with that authority or an action from the authority).

The period that is covered by the protection of the reasonable time requirement is
expanding. Pre-trial stages comeinto the scope ofthe provision in the majorityofcriminal
and administrative cases.

The dies ad quem arrives when the position of the person in question is definitively
determined and the right is actually effective. In criminal matters, this is the moment that
the sentence is definitively fixed. In civil procedures, it is the moment when thejudgment
has become final. In civil cases, the relevant period includes successive executive
proceedings. It leads to the conclusion that cost proceedings, even though separately
decided, must be seen as a continuation of the substantive litigation and, accordingly, as
part of the determination of civil rights and obligations.
Decisions of administrative courts quite often have to be executed by the authorities. This
follow-up fallsunderthe protection of the requirement. The ECHR has underlined several
times that the right to a hearing also protects the implementation and execution of final
binding judicial decisions, which cannot remain inoperative to the detriment of one party
or be unduly delayed. Hence, again, the scope of the notion of reasonable time seems to
be expanding.

The second part of the book consists of descriptions and explanations of how the length
of proceedings must be assessed. The ECHR has clearly chosen an individual approach.
It assesses the reasonableness in the light of the circumstances of the case. Nevertheless,
the Court has regard to some criteria, in particular the complexity of the case, the conduct
of the applicant and the conduct of the relevant authorities. The last couple of years, an
additional criterion has been employed, viz.: what is at stake for the applicant. In cases
where this question is brought up by the ECHR, it often is of crucial importance. Let me
first make some remarks upon the last criterion. Special or even exceptional diligence is
required in the following cases: family matters such as custody and adoption, employment
disputes, procedures of victims of severe traffic accidents trying to get financial
compensation, trials against persons held in detention, social security disputes and
proceedings in which the applicant is suffering from an incurable disease and has a reduced
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life-expectancy (especially AIDS). Each time the ECHR considers it necessary to place

special emphasis on the importance of what is at stake, the dispute is about basic human

needs. The complexity of the case very seldomjustifies the length of the proceedings. As
far as it concerns the conduct o f the applicant, he is not obliged to expedite the proceedings.
In contrast to criminal proceedings, it might be necessary to take procedural steps in
procedures that determine a civil right or obligation. If the law affords the applicant a
remedy, more specifically, if an application can be made to a competent authority, and
the applicant has failed to do so, delays caused by this omission are attributable to the
applicant. If the delay is explicitly due to the activities of the applicant, the reasonable

time will be considered not to have been exceeded.
Delays attributable to the State can result in a breach of the principle of reasonable

time. Longer periods of tardiness and especially inactivity will probably lead to the
conclusion that there is a violation of Article 6. Judicial authorities have far-reaching

responsibilities; sometimes they are expected to use their expediting powers.
Other factors are also taken into account, such as the number of authorities involved.

Somestagnation is allowed as aresultof awaiting the outcomeof aclosely linked procedure
since it serves the proper administration of justice. All the above-mentioned criteria are
used in determining the reasonableness in cases about civil rights and obligations as well
as in criminal cases. Finally, it should be noted that an excessive workload in itself is not
a circumstance that justifies a delay of the proceedings.

Dutch law does not entirely correspond with the main features and standards of the

Strasbourg case-law. The Dutch criminal courts, for instances, largely choose for quite
the same approach as the Court does. The most remarkable difference is the urge for fixed
time-limits. In civil cases, there is only little case-law in which reasonable time is an issue.

In general, authors seem to adopt the Strasbourg criteria. Administrative courts increasingly

concur with the factors the ECHR puts first and foremost. However, especially in the field
of the conduct of the citizen, it must be doubted whether Dutch administrative case-law

is at all times consistent with the guidelines of the ECHR. If the procedure is about the
determination of civil claims or obligations, some administrative tribunals assume a duty
of the applicant to try to expedite the proceedings, otherwise an appeal to the reasonable

time guarantee fails. These considerations are in conflict with the Strasbourg case-law.
On the basis of the more recent Strasbourg case-law, one would expect that what

is at stake for the applicant is manifest in Dutch case-law. That is not the case. Administrati-
ve and criminal tribunals sometimes take this factor into account, mostly implicitly.

The third part of the book analyses the consequences of an infringement of the right to
a decision within a reasonable time. Here we see that criminal courts very often decide

that a mitigated sentence, in view of the inordinate length of the time that has elapsed during

prosecution or trial, furnishes sufficient compensation. This kind of reduction needs

reasoning: why and to what extent does the unacceptable delay reduce the sentence? The

ECHR has approved this consequence. Nowadays, a case is only rarely dismissed, due
to procedural delay. The reason behind this is the balancing of interests: the individual
interest of the defendant on the one hand and the general, public interest on the other. In

most cases, this is best served by a sort of compromise, resulting in sentence mitigation.
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In civil law, it seems that the courts do not really know how to handle breaches of
the reasonable time requirement. The common opinion is that an unacceptable delay cannot
affect the outcome of the procedure in a civil case. Since private law seems to be lacking
in a proper consequence, I would argue for the acceptance of a civil action on grounds
of a wrongful act (Article 6:162 DutchCivil Code), to hold the state liable forany tardiness
on the part of the judiciary, although this is not yet well-established case-law, on the
contrary. This is a catch-22 situation: a procedure takes too long and to get compensation,
the plaintiff has to start a new and lengthy procedure. Perhaps legislation could provide
for a more convenient solution by creating the possibility of awarding financial
compensation, particularly for proceedings which has met with undue delay. The damages,
in my proposal, are to be paid by the State.

In the context of administrative law, I referred to the distinction between criminal
charges and civil rights and obligations. Concerning the first-mentioned category, the courts
could and nowadays indeed seek connection with criminal law: mitigation of the
administrative sanction. I suggest a widening of the range of disputes in which the
infringement of the reasonable time principle influences the situation dejure. It is often
stated that failures in the sphere of procedural norms, such as undue delay, cannot affect
norms of substantive law. I believe this categorical exclusion can no longerbe maintained.
On the basis of the concrete circumstances, the administration and the judiciary,
respectively, must weigh the interests involved, balancing the public interest and that of
the interested parties concerned versus the individualinterest ofthe plaintiffwho complains
about the undue delay.

In cases where a substantive consequence must be rejected, financial compensation
may suit the purpose. The most important remaining problem area is when the delay
occurred during treatment by the administrative courts, as far as civil rights or obligations
are determined. For these cases, compensation in the form of damages seems appropriate.
In some cases, however, the Dutch legal system of administrative legal protection as laid
down in the General Administrative Law Act does not allow damages. Bringing a claim
for damages against the State on the basis of Article 6:162 Civil Code is the remaining
solution. Because ofthe prolonged uncertainty and anxiety, a more preferable redress may
be a special provision which gives the applicant a right to financial compensation after
the court has established an infringement of the reasonable time principle.

The last chapter of this book contains my closing remarks and recommendations. If an
authority or a court foresees that the decision will be delayed, I recommend that the party
concerned is notified. Possibly, consultation or even consent of the person involved could
be proper. Further, a case-oriented approach forms the thread in determining the
reasonableness of the delay and its consequences. A proper consequence of a breach of
the reasonable time requirement often needs a balancing of the interests in question.
Criminal courts have to give reasons forcompensating undue delay in general, e.g. sentence
reduction, and for the level of the reduction, in particular. This obligation, as established
in criminal cases, should become common for all branches of procedural law, also outside
the ambit of criminal procedures.
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Stellingen

1.        Er zijn geen onoverkomelijke beletselen die in de weg staan aan het
verbinden van gevolgen in de materieelrechtelijke rechtsverhouding aan
geconstateerde inbreuken op het recht op rechtspraak binnen een redelijke
termijn.

2.         De civiele rechter dient meer ruimte te laten voor (honorering van) acties op
grond van onrechtmatige rechtspraak.

3.          Artikel 6:2, aanhef en onder b, Algemene wet bestuursrecht dient onder
omstandigheden een materiele inkleuring te krijgen en niet in alle gevallen
als louter procedurele voorziening te gelden.

4.        Als degenen die de stelling poneren dat het openbaar ministerie een
(bijzonder) bestuursorgaan is, daaraan de consequentie zouden koppelen dat
de strafrechter (dus) een (bijzondere) bestuursrechter is, zou die stelling
minder veelgehoord zijn.

5.         Het kan geen kwaad als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens iets
minder terughoudend zou zijn met het geven van wenken over de wijze
waarop aan de normen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens kan worden voldaan.

6.         De bestuursrechter kan vaker zelf in de zaak voorzien en waar zelf in de
zaak voorzien niet in de rede ligt, doet de bestuursrechter in zaken waarin hij
vernietigt er goed aan zoveel mogelijk aan te geven waarmee het
bestuursorgaan rekening moet houden bij het nemen een nieuwe beslissing.

7.        Het is hoog tijd dat Italie meer tikken op de vingers krijgt, eventueel op de
voet van artikel 41 EVRM (in concreto: veroordeeld worden tot het betalen
van heel aanzienlijke schadevergoedingen), nu gebleken is dat op te trage
Italiaanse rechtspraak gebaseerde veroordelende arresten van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens en resoluties van het Comitd
onvoldoende effect sorteren.

8.       Bij strijd tussen het bepaaide in artikel 17, vijfde lid, van het
Promotiereglement van de Katholieke Universiteit Brabant (dat voorschrijft
dat het proefschrift vrij dient te zijn van reclame) en het bepaalde in artikel
17, zesde lid van genoemd Promotiereglement (dat vermelding toestaat van



de instantie die de totstandkoming van het proefschrift financieel heeft

begunstigd), dient aan het bepaalde in artikel 17, vijfde lid, voorrang te
worden gegeven.

9.         Het gerucht gaat dat Erasmus een hoofddeksel droeg om zijn nogal platte
achterhoofd te verbergen omdat hij vermoedde dat een plat achterhoofd
duidde op geringere intellectuele vermogens. Het om die reden dragen van
een hoofddeksel lijkt zijn vermoeden te onderstrepen.

10.      Als bij het vaststellen van eventuele hoogbegaafdheid van een kind de
overtuiging van de ouders ter zake een bepalende factor zou zijn, zou het
aantal hoogbegaafde kinderen stijgen.

11. Oefening baart veeleer kunde dan kunst.
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