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Je denkt zo makkelijk "later",
Maar "later" is misschien wel dichterbij danje denkt,

"Later" is misschien wel morBen,
"Later" komt misschien.niet meer.

To friends lost along the way .
Mijnvader (1990), mijn moeder (1993) en mijnzus (1997).





VOORWOORD

Voor u ligt mijn "proeve van bekwaamheid". Van kafr tot kaft is de omvang om en nabij
de 400 pagina's. Ik kan me voorsrellen dar sommigen van u het boek met van kaft tot kaft
zullen lezen en wellicht een leeswijzer op prijs stellen. Mijn suggestie zou de volgende
zijn.

Vorm u een beeld van de opzet en inhoud van her boek aan de hand van de verkorte en de
uitgebreide inhoudsopgave. Lees vervolgens de inleiding en de hoofdstukken 3 en 4. U
weet dan dat ik denk vanuit een spinnenwebmodel waarin het strafbare feir centraal
staat. U weer dan tevens dat ik de rechtsbescherming onderscheid in primaire en secun-
daire rechtsbescherming.
Het onderzoek naar het niveau van rechtsbescherming dat daarna in de hoofdstukken 5,
6 en 7 wordt verricht (deel z van her boek), is samengevat in hoofdstuk 8. Mijn suggestie
zou dan ook zijn om na hoofdstuk 4 door te gaan met hoofdstuk 8 om vervolgens in
hoofdstuk 9 te lezen op welke manieren geconstateerde hiaten in de strafrechtelijke
rechtsbescherming zouden kunnen worden opgevuld. In de conclusie leest u welke keuze
ik daarin maak en op welke gronden die is gebaseerd.

Het manuscript is afgesloten op I augustus 2002. Met ontwikkelingen na die datum heb
ik slechts incidenteel rekening kunnen houden.

Wat zeker niet onvermeld mag blijven.
Ik ben mijn werkzame leven begonnen bij de vakgroep Strafrechtswetenschappen van de
Universiteit van Tilburg (destijds nog de Katholieke Universiteit Brabant geheten) en
ben daarna bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden gaan
werken.
Her bleek niet eenvoudig om het boek af te ronden naast een andere baan. Het typeert
beide "werkplekken" dat zij mij de ruimte hebben geboden om aan de universiteit een
aaneengesloten periode van enkele maanden aileen maar aan dit boek re werken waar-
door ik het in die periode ook heb kunnen afronden.
Zowel de Tilburgse vakgroep als de Hoge Raad heb ik door de jaren heen ervaren als
"een warm nest" waarin iemand zich kan ontwikkelen, waarin je wordt gesteund en
gestimuleerd maar vooral ook waarin je wordt opgenomen en waarin je je thuis voelt. Er
is een oprechte belangstelling voor jou als persoon.
Ik ben de vakgroep Strafrechtswetenschappen van de Universiteit van Tilburg en de
Hoge Raad der Nederlanden en aile personen met wie ik daar in de loop der jaren heb
samengewerkt, dan ook bijzonder dankbaar voor ailes wat zij mij hebben geboden op
welk vlak dan ook.

Elishewa van de Griend
Tilburg, september 2002
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INLEIDING

I. Uit het leven gegrepen

Stelt u zieh her volgende eens voor. Hebt u net een lange reis aehter de rug met uw
papegaai, wordt het dier op Sehiphol in beslag genomen omdat u gehandeld zou hebben
in strijd met allerlei regelgeving be trekking hebbend op de in- en uitvoer van besehermde
diersoorten. U in de stress, vogel in de stress. Oat u in de stress bent gesehoten is nog te
overzien maar dat uw vogel in de stress is gesehoten, is in dit geval veel erger. U hebt
namelijk een papegaai die lijdt aan een afwijking. Het zogenaamde featherpeaking.
Simpel gezegd: het beest plukt ziehzelf helemaal kaal ingeval van spanning. Er is u dus
veel aan gelegen om dat te voorkomen.
U praat als Brugman met de betrokken autoriteiten om uw vogel weer vrij te krijgen
maar helaas. Her dier is en blijft in be slag genomen. Wat nu te doen? U kunt uiteraard de
strafvorderlijk aangewezen weg nemen en op de voet van art. SS2a Sv een klaeht indienen
over het beslag. Over tien dagen bent u aan de beurt, zo vreest u. Wat is wijsheid? U
spant uit wanhoop een kort geding aan. Het is immers van het grootste belang dat u uw
papegaai op zo kort mogelijke termijn weer onder uw hoede kunt nemen.

De bovengesehetste situatie is een van de vele die u in dit boek zult tegenkomen. De
meeste zijn eehter bij lange na niet zo exotiseh. Het onderzoek vindt zijn oorsprong in
het gebruik van het kort geding door personen die op een of andere manier bij een
strafbaar feit betrokken zijn (geraakt). De vraag die rees was: waarom is een kort geding
aangespannen? Bood het strafreehtelijk stelsel geen of onvoldoende reehtsbeseherming?
Besloten werd het versehijnsel dat in kort geding werd geproeedeerd over 'strafzaken'
aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hoe moest het gebruik van het kort geding
worden geduid? Tegen welke aehtergrond moest het worden geplaatst?

Hieronder volgt een korte uitleg over de opzet van het boek; over de probleemstelling en
over modellen waarmee is gewerkt.

2. Probleemstelling

Vertrekpunt in dit onderzoek is de volgende vraag:
"Zijn er redenen om te komen tot een strafrechtelijke onderva11£Ji11£Jvan de tussenkomst van de
rechter in kort. 8eding? Zo ja, op welke wijze wu deze ondervanging dan vorm kunnen worden
8e8even?"



INLELDING

3. Opzet van het hoek

Het boek bestaar uit drie delen:
I. her referenriekader;
2. het onderzoek naar de rechtsbescherming per rechtsbetrekking;
3· de beoordeling en een toekomstperspectief.

In dit boek staat de rechtsbescherming centraal ofbeter gezegd: hiaten in de strafrechre-
lijke rechtsbescherming. Her onderwerp is breed en roept essentiele vragen op als:

aan wie behoort binnen her strafrechtelijk stelsel rechtsbescherming te worden
geboden;
welke (vorm van) rechtsbeseherming behoort binnen her strafrechtelijk stelsel re
worden geboden.

In hoofdstuk 3 zijn modellen ontwikkeld aan de hand waarvan deze twee vragen zijn
benaderd.

Voor wat betreft de kring van person en aan en tegen wie reehtsbeseherming wordt
geboden, is aansluiting gezoeht bij het systeem van rechtsbetrekkingen zoals al geduid
door Schalken in zijn oratie. Vervolgens heb ik die reehtsbetrekkingen in een model
geplaatst. Ik noem dit het SPINNENWEBMODEL.

Voor wat betreft de reehtsbeseherming leek het mij raadzaam enig systeem aan te
brengen in de diversiteit waarin reehtsbeseherming zich kan manifesteren. Dir heeft
geleid tot een MODEL vAN PRIMAlRE EN SECUNDAIRE RECHTSBESCHERMlNG waarbij
beide vormen zijn onder te verdelen in aetieve en passieve reehtsbeseherming.

Vervolgens zijn deze modellen gebruikt om het onderzoek verder vorm te geven. Dit is
terug te vinden in hoofdstuk 4. Daarin is aangegeven welke selectie aan de hand van
beide modellen is gemaakt. Seleetie aan onderwerpen, personen en vormen van rechts-
beseherming.
De heuristische functie die de voorhanden zijnde [urisprudentie in kort geding in
strafzaken toekomt, is daar eveneens uiteengezet.

Daaraan voorafgaand is in hoofdstuk 1 in een enkele pennenstreek nog even het kort
geding geschetst: hoe is het juridiseh te duiden en welke rol speelt het in het
maatschappelijk leven. In de jaren taehtig, negentig van de vorige eeuw immers is het
kort geding als reehtsbesehermingsinstrument 'ontdekr' in 'strafzaken'. Om dat eniger-
mate te kunnen plaatsen is dus de 'schets in vogelvlueht' van het kort geding gegeven.

Het verschijnsel dat de reehter in kort geding geroepen wordt te oordelen 'in een
strafzaak' leidt bij degene die voor het eerst met het verschijnsel kennis maakt in de regel
toch op zijn minst tot een licht fronsen van de wenkbrauwen. Bestond er niet zoiets als

2



INLElDlNG

een gesloten stelsel van reehtsmiddelen? Bepaalr de wetgever niet of en zo ja voor wie er
een reehtsgang openstaat?
Deze strafreehtelijke context waarin het korr geding zieh manifesteert, wordt aange-
geven in het rweede hoofdstuk.

Deze eerste vier hoofdstukken vormen tezamen deel i: het referentiekader.

In deel 2 - hoofdstuk 5 tot en met 7 - wordt, op basis van de seleetie die is voortgevloeid
uit de beide gehanteerde modellen, onderzoek verricht naar het niveau van rechts-
beseherming. Daarbij wordt steeds hetzelfde format gehanteerd dat emit bestaat dat
gestart wordt met een korte uiteenzerting van een bepaald onderwerp, gevolgd door een
beoordeling van het niveau van de reehtsbeseherming. Afgesloten wordt altijd met de
vraag of er desiderata zijn.

In het derde, tevens laatsre, deel worden de lijnen van deel i en 2 bij elkaar genomen. In
dat laatste deel namelijk worden de opties voor versehuiving van de reehtsbeseherming
naar het strafreeht bekeken.
Gestart wordt - hoofdstuk 8 - met het in herinnering roepen van de onderzoeksvraag en
de twee gehanteerde modellen terwijl tevens een samenvatting wordt gegeven van de
resultaten van her onderzoek uit deel z.
Dit alles om meteen door te kunnen stoten naar de opties voor versehuiving in hoofdstuk
9 en de eonclusie.
De in deel I ontwikkelde modellen die zorgden voor de begrippen en een seleetiekader
aan de hand waarvan het onderzoek in deel 2 is verricht, zijn in deel 3 een bron van
waarderingsargumenten bij de uiteindelijke conclusie.

4. Rode draad

Her hele boek wordt geplaatst tegen de volgende aehtergrond die ik om die reden als een
soort rode draad zou willen aanmerken.

De jurisprudenriele uitleg van art. 2 RO (oud) en Il2 Gw betekent dat in de rechtsorde als
totaliteit, dus als verzameling van de versehillende deelreehtsorden, een sluitend stelsel van
reehtsbeseherming onrstaat.
Voor een ieder die met het strafreeht in aanraking komt, of her nu als verdaehte of als
slaehtoffer is, als getuige of op een andere manier geldt: als er binnen het strafreehtelijk
stelsel geen met voldoende waarborgen omgeven reehtsgang is waarbinnen reehts-
beseherming geboden kan worden tegen handelen van de [ustitiele overheid, kan op grond
van een aerie uit onreehtmatige daad altijd nog beseherming gezoeht worden. De aerie uit
onreehtmatige daad als ulrieme vorm van rechtsbescherming.
Maar ook: het enkele feit dat de reehter in kort geding tot een oordeel geroepen wordt, wil
niet zeggen dat, wanneer her gaat om optreden van polirie en jusririe, daannee vrijwel
automariseh dat oprreden aan banden wordt gelegd. Er is pas een grond voor een rechter-
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lijk verbod of gebod indien het oprreden (of nalaten) zelfs de rechtmatigheidstoetsing niet
heeft doorstaan.'

Tot slot. In het boek wordt regelmatig gesproken over 'politie en justitie'. De term justitie
gebruik ik in ruime zin. Ik heb, afhankelijk van de context, het oog op bijvoorbeeld de
officier van justitie in zijn rol van leider van een opsporingsonderzoek. Het kan echter ook
gaan om een officier van justitie als degene die belast is met de executie van een door de
strafrechter opgelegde straf. Met de term justitie kan, uiteraard nog steeds afhankelijk van
de context, ook gedoeld worden op personen/instanries die belast zijn met de verdere
tenuitvoerlegging van een opgelegde straf. Denk aan een selectiefunctionaris die belast is
met de selectie en plaatsing van gedetineerden in de verschillende (type) penitentiaire
inrichtingen.

Zie bijvoorbeeJd Rb Amsrerdam 28'11-1991, KG 1992,5 (korr geding). In de daar aan de orde zijnde zaak
vorderde eiser een opsporings- en vervolgingsonderzoek regen eenander, welke ander zijns inziens verdachre
in de srrafzaak zou moeren zijn in plaars van hijzeJf. De presidenr overwoog dar eiser, die naar zijn oordeel
belanghebbende in de zin van arr. 12Sv was, die srrafvorderlijke weg kon bewandelen. Zelfs als zou kunnen
worden aangenomen dar naasr die procedure nog plaars zou zijn voor russenkomst van de rechrer in korr
geding, zou eiser daar geen, aIrhans onvoldoende be lang bij hebben aangezien in de srrafzaak verwijzing naar
de rechrer-cornmissaris had plaarsgevonden waarbij her verhoor was bevolen van juisr die geruigen die volgens
eiser her daderschap van een ander aannemelijk zouden kunnen maken. 'Mer die strafprocessuele mogelijk-
he den zijn aIle belangen gediend die B [eiser; EvdGJ via dit k.g. zoekr re be scher men' aldus de president.
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Hoofdstuk r
BET KaRT GEDING IN VOGEL VLUCHf'

I. Het kort geding voor de president van de rechtbank: een juridische context

Her kort geding is van oudsher een procedure om tegemoet te komen aan de behoefte aan
een snelle rechterlijke tussenkomst. Een bodemprocedure is immers een kwestie van lange
adem. Het duurt vaak jaren alvorens in een dergelijke procedure een onherroepelijk vonnis
voorhanden is hetgeen in de dagelijkse praktijk zeer onbevredigend kan zijn. Her kort
geding biedt dan uitkomst. Het is een eenvoudige, snelle en informele procedure. Er is geen
ruimte voor uitgebreide conclusiewisselingen noch voor eindeloos vragen van uitstel
alvorens stukken te produceren. Niet alleen in het economisch verkeer - tijd is geld - bestaat
de behoefte om op korte termijn duidelijkheid te verkrijgen in een bepaald rechtsgeschil
maar ook breder: bijvoorbeeld in het persoonlijk verkeer (burenruzies, straatverboden) en
strafrechtelijke verhoudingen.

Wat een kort geding is, is genoegzaam bekend.' De rechter in kort geding kan een voor-
ziening geven:

'In aile spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van parrijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad
wordt vereist (... r,art. 254 Rv.'

Her is een procedure met een accessoir karakter. Een kort geding is altijd gekoppeld aan een
bodemprocedure. Dat wil zeggen dat er altijd een bodemprocedure aanhangig kan zijn dan

Op I januari 2002 is her nieuwe wetboek van Burgerlijke rechrsvorderingin werking gerreden. De regeling met
berrekking tot her kort geding zoals voorheen neergelegd in art. 289 e.v. Rv (oud) heefr thans een plaars
gevondeninart. 254e.v. Rv. De president in kort gedingheetnu "voorzieningenrechrer". Desalnierremin luidt
de veerriende afdelingvan ritel z van boek 1Rv "Her korr geding". Tel' rerechtzitting wordt de voorzieningen-
rechrer (ook) weer aangeduid als president. Ervan uirgaande dar oude gewoonten niet snel slijren en omdat
a) de aanspreektitel voor de voorzieningenrechrer president in korr geding blijfr en b) her merendeel van de
in dit boek verwerkte rechtspraak berrekking heefr op de siruarie v66r 1januari 2002 zal in her vervolg van dir
boek steeds worden gesproken over de president of de rechter in korr geding.
Voor algemene handboeken omrrenr het korr geding wordr verwezen naar W. Schenk Hct kart Bedil1£lA.
AltJemeen deel, voortgezet door J.H. Blaauw, Deventer 1996 en her bijbehorende Het kort WdinB B. Bijwnder
deel, eveneens voortgezet door J.H. Blaauw, Devenrer 2000. Zie ook R.C. Gisolf en Th.M. de Boer Kart Bedill£J
en rechter, Zwolle 1993·
Voor een internationaal perspecrief wordt verwezen naar X.E. Kramer, Het kart Bedill£Jin internatiatUUll
perspectiej, diss. RUL, Kluwer Deventer 2001. Op de p. 13-39 wordt her korr geding gerypeerd en wordr
geschersr hoe dat zich de afgelopen decermia heeft gemanifesteerd.
Voor war berrefr persoonlijke impressies en ervaringen met her kort geding wordr verwezen naar
MOBelijkheden en B'enzen van her civiele spoedrecht, onder redactie van E.J.A.Keijser en K.G. T[oen-Tak-Sen,
Leiden 1993 waarin gebruikers van her kort geding, rechrers en hun medewerkers en advocaten, hun
ervaringen en ideeen met berrekking tot her korr geding, ook voor de kanronrechrer, op papier hebben gezet.
Zie verder ook F. Bruinsma, Korte Bedill£Jen,een rechtssociologisdi verslaB' Zwolle 1995·
Her oude art. 289 lid IRv luidde: '( ...) in aile zaken waarin uit hoofdevan onverwijlde spoed (...) een onmiddel-
Iijke voorziening bij voorraad wordt vereisr (...)'.
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wel in een later stadium aanhangig gernaakt kan worden. Het voeren van een bodem-
procedure op welk moment dan ook is echter niet verplicht.
De procedure is bedoeld voor spoedeisende situaties. Wordt een situatie door een presi-
dent als niet spoedeisend bestempeld dan zal dat aanleiding zijn tot het niet-ontvankelijk
verklaren van eiser. Verder is het een procedure waarbij slechts - in ieder geval juridisch _
voorlopiqe voorzieningen kunnen worden getroffen.~ Oat wil zeggen dat een rechter in een
eventuele bodemprocedure niet aan de beslissing van de rechter in kort geding gebonden is.

1.1. Bevoegdheid

Het is betrekkelijk eenvoudig toegang te krijgen tot de rechter in kart geding. De formele
bevoegdheid van de rechter in kort geding is gelijk aan die van de burgerlijke rechter ten
principale en wordt bepaald door art. Il2 Grondwet. Voorheen, tot de afschaffing op een
januari 1994, werd de bevoegdheid bepaald door art. 2 RO (oud].' Her afschaffen van art. 2

RO (oud) had evenwel niet tot doel een wijziging in de competentie te bewerkstelligen in
die zin dat de bevoegdheden van de burgerlijke rechter beperkter zouden worden. De
wetgever heeft, refererend aan het arrest Guldemond-Noordwijkerhout,6 expliciet aange-
geven art. 2 RO (oud) en art. Il2 lid 1 Gw - en art. nj lid 1 Gw - te zien als elkaar overlap-
pende bepalingen waarbij art. 2 RO (oud) eigenlijk overbodig was/ Oat deze mening niet
door iedereen gedeeld wordt, in her bijzonder niet door Brenninkmeijer, blijft voor het
onderhavige onderzoek buiten beschouwinq," Het is in ieder geval niet de bedoeling van de

Her feit dat in de praktijk beslissingen een definirief karakrer kunnen hebben doer niers af aan her feit dar her
juridisch voorlopige voorzieningen zijn. Vergelijk E.A. Maan Het kart BcdinB als maatschap peliji:[enomeen in:
Mogelijkheden en grenzen van hetcivielespoedrecht, onder redactie van E.,.A.Keijser en K.G. Tjoen- Tak-Sen,
Leiden 1993, P: 60.
Op een januari 1994 is de wet inwerking gerreden waarmee de eersre fase van de reorganisatie van de
rechrerlijke machr is voltooid (Wer van J6-I2-1993, Srb, 1993,650). Bij deze operatie is an. 2 RO afgeschaft
zodar de comperentie van de burgerlijke rechter nu uirsluirend is gesroeld op art. 1I2 Gw.
Art. 2 RO (oud) luidde: 'De kennisneming en beslissing van aile geschillen over eigendom of daaruit
voortspruirende rechten, over schuldvarderingen ofburgerlijke rechren, en de toe passing van aile SOOrt van
wettig bepaalde srraffen, zijn bij uitsluiting opgedragen aan de rechterlijke machr, volgens de verdelingen van
rechtsgebied, de rechterlijke bevoegdheid en de werkzaamheden bij deze wet geregeld.'
HR 31-[2-1915, NI 1916, p. 407 (Guldemond-Noordwijkerhout).
Kamerstukken II 1991-1992, 22.495 nrs. 1-2 p. 2 en nr. 3 P: 84. De afschaffing hangt samen de invoering van een
adminisrrarieve kamer bij de rechtbanken. Deze adminisrratieve kamer zal een grondslag vinden in de
grondwet. Zou art. z RO zijn gehandhaafd dan zou ook dat artikel moeren worden aangepast en aangezien
de wetgever het nier wenselijk acht een kopie in een wet in formele zin re hebben van een grondwettelijke
bepaling, was nu de rijd daar art. 2 RO maar te laren vervallen, aldus de memorie van roelichting op wetsonr-
werp 22-495 p. 84.
Brenninkmeijer heeft zo zijn rwijfels. Hij beroogt dat an. 2 RO helemaal nier zo gemakkelijk kan worden
gemist omdat naar zijn mening art. lIZ lid [en lid 2 Gw in combinatie met art. 1I5 Gw een wonderlijk samenstel
van regels is. Hij spreekr in dir verband dan ook over herschizofrene' an. lIZ Gw. Zijnsinziens schept art. II2

Gw op onderdelen eerder verwarring dan dat her helderheid brengr, zodar her vervallen van art. 2 RO wei
degelijk consequenties kan hebben voor de rechtspraktijk. Bovendien is her door de wetgever aangevoerde
argument dar war de grondwet regelt niet in een andere wet hoefr te worden geregeld zijns inziens onjuist;
A.F.M. Brenninkmeijer Hct procesrecht als proces, in: Harmonisatie van procesrecht bij inregrarie van
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wetgever geweest om, door art. 2 RO te sehrappen, in de huidige situatie een wijziging te
brengen tennadele van de bevoegdheid van de burgerlijke reehter. Omdat het gros van de
jurisprudentie met berrekking tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechter - en daarmee
die van de rechrer in korr geding - is totstandgekomen ten tijde art. 2 RO (oud) zal in dit
boek bij herhaling aan deze bepaling worden gerefereerd.

Zoals bekend is in de jurisprudentie een ruime uitleg aan art. 2 RO (oud) gegeven. Van
belang is met name het zojuist genoemde arrest van de Hoge Raad geweest van 31
december 1915 (Guldemond-Noordwijkerhout), waarbij is aangegeven dat de bevoegdheid
van de burgerlijke rechter gegeven is wanneer eiser stelt in een burgerlijk reeht te zijn
gesehaad: de objeetum litis leer." De afgrenzing ten opziehte van bijzondere werten en
reehtsgangen is verwaarloosbaar. Dat een andere reehter wellieht bevoegd is van een
gesehil kennis te nernen doet niets af aan de bevoegdheid van de burgerlijke reehter op
grond van art. 2 RO (oud). zeker niet aan zijn bevoegdheid kennis te nemen van vorde-
ringen uit onrechrmarige daad, aldus de HR in her Changoe-arrest.v Her blijft uiteraard wel
de vraag of een eiser - in verband met het eventuele bestaan van een andere reehtsgang -
ontvankelijk is in zijn vordering. De Hoge Raad verwoordt het als voigt in het hiervoor
genoemde Changoe-arrest:

'Wanneer een adminisrrarieve rechter bevoegd is van een geschil kennis te nemen, doer zulks in het algemeen niet
af aan de bevoegclheid van de burgerlijke rechter op grand van arr. 2 Wer RO, met name nier aan zijn bevoegdheid
mer betrekking rot vorderingen uir onrechrrnarige daad. Wei dient de eiser door de burgerlijke rechrer nier-
onrvankelijk re worden verklaard, wanneer, kort gezegd, de adminisrratieve rechter voldoende rechtsbeschenning
biedr (zie bijv. HR 25 nov. 1977, NJ 198,255). Een en ander leidt lOt her uit een oogpunt van rechrsbescherrning
bevredigende en in een rechrssraar passende resulraat dat de burger een zo volledig mogelijke rechtsbescherming

rechrspraak, preadviezen van A.F.M. Brenninkmeijer, P.C.E. van Wijmen en J.H. Blaauw, Handelingen der
Nederlandse [urisrenvereniging 1991-1, Zwolle 1991, p. 19. Zieverder A.F.M. Brenninkmeijer in memoria 111 art.
2 RO, Nederlands Jurisrenblad 1994, P: 59. De knelpunren die hij aangeeft betreffen evenwel de verhouding
russen civiele zaken en administratieve zaken. Ook Vermeulen zet zijn vraagrekens bij de afschaffing van art.
2 RO maar dan met be trekking rot de Vreemdelingenwet; B.P.Vermeulen Toekomstiqe lacunes in de
vreellldeli"Brechtelijke /'echtsbesche/,l1lin8,Nederlands Juristenblad 1993 p. 99-100.
HR 31-12-1915, NJ 1916,407/ Guldemond-Noordwijkerhou!. Zie verder HR 20-1I-I924, NJ 1925,89/ Oster-
mann; HR09-n-1973,NjI974,91/ Lirnmen-Hourkoop (kort geding): HR 1O-04-1987,NJ 1988,148 m.nt. WHH
/ Nieuwegein-GasbedrijfI: HR 23-06-1989, NJ 1991,673 m.nt. MS / Nieuwegein-GasbedrijfTI en HR 05-02-
1993, RvdW 1993,49/ Rorrerdam-Sraar, Keer op keer blijkt dat voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter
bepalend is wat eiser aan zijn vordering len grondslag legt. Zou de rechter overigens van oordeel zijn dar de
burgerrechtelijke rechtsverhouding die aan de vordering ten grandslag is gelegd in werkelijkheid nier aanwezig
is, dan mag dir niet lei den tot een onbevoegdverklaring, maar moet de vordering worden afgewezen (HR
Limmen-Houtkoop, overweging ren aanzien van her vierde middel). Het maakr daarbij voor de bevoegdheid
niet uit of de onderlinge rechtsverhouding russen partijen een publiekrechtelijke is.
Zie ook HR 17-12-1999, NJ 2000, 87, in het bijzonder rechtsoverweging 3-5-3. waarin de HR nog eens de
objecrum litis leer herhaalr maar nu onder aanhaling van art. Il2 Gw. In darzelfde arrest - waarbij her gaat om
de afgrenzing russen de bevoegclheid van de administtatieve rechrer en de burgerlijke rechter - wordt daarbij
aangegeven, hetgeen reeds was gebeurd in het Changoe-arresr van de HR van 28-02-1992, NJ 1996,687, dat
de burgerlijke reehter eiser niet-onrvankelijk dienr re verklaren wanneer - korr gezegd - de besruursrechter
voldoende rechtsbescherming biedr.
Zie HR 28-02-1992, NJ 1992,687/ Changoe, overweging 3.2 m.nr, MS, tevens gepubliceerd in ARB 1992,301,
m.nr. FHvdB.
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geniet, nu de burgerlijke rechrer, anders dan in een Stelsel van uitsluitende bevoegdheid van de adminisrratieve
rechrer, aanvullende rechtsbeschern1ing kan bieden ( ... ).'

De burgerlijke rechter is slechts dan niet bevoegd indien de berechting van het geschil by
uusluuina aan een andere rechter is opgedragen."

In het door Slobodan Milosevic - de voormalige President van de Federale Republiek
[oegoslavie - aangespannen kart geding tegen de Staat oordeelde de president van de Rb 's-
Gravenhage dat zich indie zaak een dergelijke situatie voordeed."
Milosevic, die in afwachting van zijn berechting door het [oegoslavie Tribunaal inNederland
preventief gedetineerd is, vorderde op diverse gronden - inde kern genomen - zijn onrniddel-
lijke invrijheidstelling. De president in kort geding oordeelde dar hij onbevoegd was van de
vordering kennis te nemen.

Zijn overwegingen luiden als volgr:
'3·1.Gedaagde heeft als zijn meest versrrekkende verweer gevoerd dar her Tribunaal de exclusieve bevoegdheid heeft
om van de primaire vordeIing tot invrijheidsrelling kennis te nemen. Hij stelt daartoe dat zowel in de narionale als in
de inrernationale wetgevinguitdrukkelijk iserkend dar her Tribunaal binnen de Nederlandse rechtsorde bij uitsluiting
de bevoegdheid heeft om re beslissen over de vrijheidsbeneming van verdachren die door her Tribunaal worden
vervolgd en dat Nederland daarmee geen bemoeienis heeft. Voorzover gedaagde al enige bemoeienis zou hebben met
her Tribunaal, dan is deze bemoeienis beperkt tot her transporr van personen, waaronder de doorvoer van personen
die vanuit her buirenland aan hetTribunaal worden overgedragen en die over Nederlandsgrondgebiedmoeten worden
vervoerd, en de beveiliging van deze personen.
3.2. Beanrwoordingvan de vraag naar de bevoegdheid noodzaaktevenwel om eerst in re gaan op de stellingen van eiser
met berrekking tot de - door hem berwiste - rechtsgeldigheid (of rechrsbasis) van her Tribunaal. Mochr imrners in
rechre geoordeeld worden dar her Tribunaal nier rechtsgeldig zou zijn, dan moetworden aangenomen dar de President
in korr geding wei bevoegd is om van de prirnaire vordering tot invrijheidstelling kennis re nemen.
3·3· Kern van de bezwaren van eiser regen de rechrsgeldigheid van her Tribunaal is dat in zijn visie her Tribunaal had
moeren worden ingesreld bij verdrag dan wei dar aan de instelling van het Tribunaal in ieder geval een beslissing van
de Algemene Vergadering van de VN ren grondslag had moeren liggen. Dienaangaande geldt her volgende. Her punt
van de bevoegdheid van de Veiligheidsraad is door de Trial Chamber IT(Beslissing van IOaugusrus 1995) en de Appeals
Chamber van her Tribunaal (Prosecutor vs D. Tadic) reeds uirvoerig aan de orde gesteld. De Appeals Chamber van
her Tribunaal heeft in hoger beroep bij beslissing van 2 oktober 1995 ("Decision on the defence motion for
interlocutory appeal on jurisdicrion") uiteindelijk geoordeeld dar de bevoegdheid van de Veiligheidsraad om her
Tribunaal in re srellen op hoofdstuk VII van het VN-Handvest kan worden gebaseerd. Daarbij waren dragende
overwegingen dat her VN-Handvest zich niet tegen instelling en oprichring van een rribunaal voor de vervolging en

HR 28-02-1992, NJ 1992,687/ Changoe m.nt. MS, tevens gepubliceerd in ARB 1992,301, m.nt. FHvdB.
De Hoge Raad overweegr daaromtrenr:
'Her ligc voor de hand dir srelsel van aanvullende rechrsbescherming ook re aanvaarden voor de verhouding
russen de burgerlijke rechrer en ambtenarenrechter, tenzij de Ambtenarenwet tot een andere opvaning zou
nopen. Dir is echrer nier her geval (. ..).' De Hoge Raad breekt in dir arrest met zijn eerdere jurisprudentie
waarbij aan de Ambtenarenwet een exclusieve recihtsmachrverdeling werd roegedichr, Zie voor deze eerdere
beslissingen HR 13-11-1941,NJ 1942,172 en HR 04-12-1987, NJ 1988,295.
Zie met berrekking tot de regel dar aan de burgerlijke recluer geen oordeel roekomt indien de wetgever de
beoordeling bij uirsluiting aan een andere rechrer heefr opgedragen bijvoorbeeld ook HR 10-04-1987, NJ
1988,148 (Nieuwegein-GasbedrijfI) waar her ging om de vraag of art. 7 Wet Gemeenschappelijkeregeling een
exclusieve rechrsmachr vestigt, quod non. Zie voor een heel oude uirspraak - maar wei in een strajzaak - HR 11-

12-1936, NJ 1937,71 (kort geding) m.nt. EMM waar het ging om de vraag of de regeling in srrafvordering met
berrekking tot verzet tegen inbeslagname eell exclusieve rechtsmacht vesIigt.
Rb 's-Gravenhage 31-08-2001, KG 2001,258 (korr geding).
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berechting van emstige schendingen van intemationaal humanirair recht verzet, dar de oprichting en instelling van
her Tribunaal kan worden geschaard onder de reikwijdte van art. 41 van her VN-Handvest en dar her bij een
inremationale organisatie zoals de VN, waar nu eenmaal de rraditionele scheiding van wergevende, uirvoerende en
rechrsprekende machren niet goed mogelijk is en dus onrbreekr, aIleszins mogelijk is om een rribunaal bij wege van
maarregel in re stellen. Anders dan eiser kennelijk meenr, is allerminsr gebleken dar de beslissingvan her Tribunaal van
2 okrober 1995 onjuisr is dan wei op onjuisre gronden tor srand is gekomen. Hetgeen eiser in dir verb and heefr
opgemerkr, werptin her lichrvan de gederailleerde en uirvoerig gemoriveerde beslissing van 2 okrober 1995 geen ander
lichr op de zaak. Nu her vorensraande tor de conclusie leidr dar in deze procedure voornoernde beslissing en de gronden
daarvan worden onderschreven, heefr eiser geen belang meer bij zijn srelling dar her Tribunaal nier over zijn eigen
rechrsmachr kan en mag beslissen. Deze srelling kan derhalve onbesproken blijven.
3+ Eiser heefr verder beroogd dar her Tribunaal geen onafhankelijke en onpartijdige insranrie is in de zin van art. 6
EVRM. In die srelling kan eiser evenmin worden gevolgd. Daargelaren dar her Tribunaal in zijn handelen gebonden
is aan tal van voorschrifren waarin uirvoerig en gederailleerd ral van voorschrifren ter zake van de beschenning van
de rechten van de verdachre zijn vastgelegd, moer worden vasrgesreld dar ook her Europees Hof voor de rechren van
de mens (EHRM) inmiddels vall oordeel is dat her Tribunaal aile rer beschermingvan de rechren van de verdachre
noodzakelijke voorzieningen biedt, waaronder die van onpartijdigheid en onafhankelijkheid (EHRM 4 mei 2000

inzake Naletilic vs Kroarie (Appl. no. 5IS91/99)). Voomoemd beroog kan derhalve eiser evenmin baren.
3.5. Nu her voorgaande tot de conclusie leidr dat van de rechrsgeldigheid van het Tribunaal moer worden uitgegaan,
staat rhans her onder 3.1.genoemde verweer van gedaagde rer beoordeling. Dienaangaande wordt her volgende over-
wogen.
Vast sraat dat Nederland ingevolge de zerelovereenkomsr en de daarop gebaseerde uirvoeringswer zijn rechrsmachr
om van een vordering tor invrijheidsrelling kennis re nemen heefr overgedragen aanhet Tribunaal. Nu art. 9, rweede
lid, van her Stamm met berrekking tot de rechtsmacht van her Tribunaal bepaalr dat her primaar op her gebied van de
rechrspraak boven nationale rechterlijke insranries bij her Tribunaal ligt en art. 103 van her VN-Handvest deregelgeving
krachrens her Handvesr en mirsdien die van de Veiligheidsraad laar prevaleren boven elke andere regelgeving, moet
worden vastgesteld dar de Nederlandse rechrer geen rechtsmacht heefr om op her verzoek van eiser tot zijn
invrijheidstelling re beslissen. AI hergeen eiser in dit verband naar voren heefr gebrachr, stuir hierop af
3.6. Hetvoorgaande leidt dan ook tot de conclusie dar de President zich onbevoegd moerverklaren om van de primaire
vordering van eiser kennis te nemen. Een directe of indirecte rerugkeer naar her grondgebied van de Federale
Republiek Joegoslavie, zaals in de subsidiaire vorderingen wordt bepleir, zou feitelijk betekenen dat eiser ter zake van
de door de aanklager van het TribW1aal ten laste gelegde feiten nier meer gedetineerd zou zijn. Aldus bezien moet
vasrgesteld worden dar het hier in essentie eveneens een vordering tot invrijheidstelling betrefr. Daarbij komr dat de
subsidiaire vorderingen eveneens aIleriei onderwerpen (hijv. het verrrek uit de Federale Republiek Joegoslavie, de
overbrenging naar her Tribunaal en een evenmeel beroep op inlmuniteit van rechrsvervolging) rer discussie stellen,
die, geler op hergeen in de vorige rechrsoverweging is overwogen, eveneens onder de exc\usieve bevoegdheid van her
TribW1aal vallen. Onder die omsrandigheden achr de President zich onbevoegd om van de subsidiaire vorderingen
kerulis re nemen.'

De bovenstaande uitspraak betreft uiteraard een uitzonderlijke situatie. Zoals gezegd zal het
maar zelden zo zijn dat de president zich onbevoegd acht van een vordering kennis te nemen.

Maar niet alleen de burger heeft recht op een zo volledig mogelijke rechtsbescherming, ook
publiekrechtelijke lichamen onderling hebben dat recht zoals de Hoge Raad duidelijk te
kennen gaf in een arrest uit 1993.

'Anders dan (...) betoogr, doer aan de bevoegdheid van de burgerlijke rechter - en ook aan de onrvankelijkheid van de
vordering - nier af dar de burgerlijke rechrer aldus krijgr te oordelen over de wijze waarop de Kroon van de haar mart.
ISS lid I van de gem.w. gegeven bevoegdheid ror vernieriging gebruik maakr. Zolang rer zake van deze besluiten nier
Ul een met voldoende waarborgen omklede rechrsgang is voorzien, wordr aldus een - in een rechtsstaat passend -
resulraat verkregen, dar uir een oogpW1r van rechrsbescherming, die ook aan gemeenren in geval van geschil met de
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centrale overheid mer mag worden onrhouden, bevredigender is dan een srelsel waarin gemeenren terzake van deze
besluiren van een beroep op de rechrer uirgesloren zouden zijn.'13

Deze leer heeft tot gevolg dar de bevoegdheid van de rechter in burgerlijke zaken en dus ook
van de rechter inkort geding weinig problemen hoeft op te leveren. Zolang eiser stelt in een
burgerlijk recht te zijn geschaad, is de rechter in kort geding formeel bevoegd. Bij de in het
onderhavige onderzoek aan de orde zijnde kort geding procedures wordt in dat kader
dankbaar gebruik gemaakt van de schier eindeloze mogelijkheden die een aerie uit onrecht-
matige daad biedt.

Buiten deze formele bevoegdheid moet er ook een materiele bevoegdheid tot oordelen
aanwezig zijn. Een kort geding is immers bedoeld als een voorlopige voorziening voor
spoedeisende situaties waarbij een beslissing in de hootdzaak niet kan worden afgewacht. Het
is een accessoire procedure die bestaat bij de gratie van een eventuele bodemprocedure. Dit
impliceert dar een bodemgeschil in potentie aanwezig moet zijn." Het is evenwel bij het kort
geding voor de president niet vereist dat de bodemprocedure daadwerkelijk aanhangig is of
wordt gemaakt.v Ook is het voor wat betreft de bevoegdheid van de rechter in kort geding
irrelevant voor welke rechter de bodemprocedure zou moeten worden gevoerd. Het kan dus
goed zijn dat de beoordeling van de hoofdzaak aan de kantonrechter is voorbehouden of aan
de administrarieve rechter."

Buiten de ornstandigheid dat er niet veel voor nodig is om de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter te consritueren, is er ook een andere - niet onbelangrijke - (juridische) factor die ertoe
leidt dat het kort geding floreert. Specifiek voor de bevoegdheid van de rechter inkort geding
wordt door sommigen wel verdedigd dat deze rechter zijn bevoegdheid niet behoeft te toetsen
aan art. 112 Gw doch slechts de eisen van art. 254 Rv in ogenschouw hoeft te nemen (tot I

'3 HR 05-02-1993, NJ 1995, 716 m.nt. MS. In casu ging her om een geschil russen een gemeenre en de overheid.
Ook hier geefr de Hoge Raad overduidelijk aan dar de rechtsbeschermende raak vooropsraat, zelfs al brengr
dir mee dar de burgerlijke rechrer moet oordelen over de wijze waarop de Kroon van haar vernierigings-
bevoegdheid ex art. 185 Gem.w. gebruik maakt. De Kroon zou, zo srelde de gerneente, door dezevernieriging
wanpresrarie of een onrechtmarige daad pIegen gelet op een russen de gemeenre en de Staat bestaande
Algemene Welzijnsovereenkomsr (AWO). Zouden parrijen inmenging van de burgerlijke rechrer hebben
willen uirsluiren dan moer dar op een of andere manier blijken, aldus de Hoge Raad.
Vergelijk HR 26-03-1971, NJ 1971,434/ Eisioose verkiezingsafspraak (cassarie in het belang der wet in kort
geding) en HR 09-11-1973. NJ 1974,91 / Limmen-Houtkoop (korr geding). Zie ook de conclusie van AG
Biegman-Hartogh voor HR 18-II-1988, AB 1989,185 (korr geding).
Is een vordering gebaseerd op een onrechtmarige daad dan, zo voIgt uir her arrest Limmen-Houtkoop, is het
voor de rnareriele bevoegdheid van belang dar her beweerdelijk geschonden belang valr onder de belangen die
art. 1401 BW (oud), an. 6:162 BW beoogt re beschermen. Valr her belang daar nier onder dan zal de vordering
om die reden niet kunnen worden beoordeeld. Zie voor war berrefr de uitleg van dir arrest ookN. Frenk Welke
belangen beooBt artikel140r BW (6:r62 NBW) te beschermen?, WPNR 1992 p. 136-141.
Dir is bijvoorbeeld anders bij her korr geding in her besruursprocesrechr, art. 8.81 Awb.
Zie uirgebreid Burgerlijke Rechtsvordering aantekening 5 op boek een, afdeling achrrien, p. 690 (supp!. 207,
december 1991).

,6
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januari 2002 art. 289 Rv). Voldoende is dat een spoedeisende siruarie aan de rechter in kort
geding wordr voorgelegd." Zelfs al zou dit leiden tot een loutere belangenafweging."
Zoals gezegd: de bevoegdheid van de rechter in kort geding zal naar het zich laat aanzien niet
echt een knelpunt zijn.

1.2. Ontvankelijkheid

Wat wel een knelpunr zou kunnen zijn is her volgende punt van procesrechtelijke aard: de
ontvankelijkheid van eiser. Daaraan zijn verschillende aspecten te onderscheiden. De belang-
rijkste in het verband van bet onderhavige onderzoek zijn: 1. staat of stond er voor eiser een
andere met voldoende waarborgen omgeven rechtsgang open en 2. heeft eiser de juiste
(rechts)persoon gedagvaard?

•8

Onder meer Asscher hangt een verstrekkender opvarring orntrent de bevoegdheid van de president aan. Her
doel van die wersbepaling zou zijn de bevoegdheid van de president vast re leggen in die gevallen waarin geen
bodemprocedure voorhanden is. B.,. Asscher Speed is{jacd, haas! niet, in: Onverwijlde spoed, Zwolle 1987, P:
42. Zie ook B.,. Asscher in: Het kort {jcdin{j, het apenbam' debat over het kart {jedin[J,bijlage bij Ars Aequi 1986
P: 15. Ook Gisolf geeft aan dar de president soms ordemaatregelen rrefr en moer treffen ondanks her feir dar
de, realistische, mogelijkheid van een bodemprocedure ontbreekt. Hij wijst daarbij op de zaak waarbij broer
en zus rwisren over de plaats waar hun overleden moeder moerworden begraven; RbArnhem 14-12-1989, KG
1990,34 (korr geding), R.C. Gisolf en Th. M. de Boer Kart {jedin[Jen rechter, Zwolle 1993, P: 68. Zie omtrenr
de verschillende opvattingen over de bevoegdheid van de rechter in kort geding verder W. Schenk Het kart
[JCdin[JA. Algemeen decl, voortgezer door J.H. Blaauw, Deventer 1996, P: 25 e.V.alsmede P.A. de Vink Deenioe
echte dorpsoudste, in: Mogelijkheden en grenzen van her civiele spoedrecht, red. E.,.A. Keijser en K.G. Tjoen-
Tak-Sen, Leiden 1993 die zijn arrikel me de baseert op gesprekken die hij heeft gevoerd met diverse
rechrbankpresidenten. Zie ook E.J.A. Keijser en K.G. Tjoen-Tak-Sen De {jrilli{je £l"aei van het kon {jedinO,
Arnhem 1991 P: II e.v .
Zie bijvoorbeeld Rb 's-Gravenhage II-Il-1983, KG 1983,339, tevens gepubliceerd in NJ 1983,774 (kort geding)
over de staking bij de PTT. Korthals Alres daarenregen srelr dar her een rechrer niet past om lourer op grond
van een belangenafweging een veroordeling uir re spreken. Hij kan zijn gezag dan nier meer aan her rechr
onrlenen en verwordt 'rot een wijs man die als een soort dorpsoudsre confiicren beslecht', E. Korthals Alres
Belan[Jenafwe{jin{j en dae/mati{jheidsoverwe{jin[Jen in kart {jedine, in: Korr geding en roetsing, Zwolle 1985 P: 15·
Hij is van mening dar de bevoegdheid van de president gebaseerd is op art. 2 RO (oud) en dus niet ruimer is
dan de bevoegdheid van de gewone rechter. Hij meenr echrer dar in die siruaties waarbij in de jurisprudentie
een veroordeling berusr op een zuivere belangenafweging die beslissingnerzo goed had kunnen uirgesproken
in her lichr van een voorlopig oordeel ornrrenr de rechrspositie van partijen. Er is dus naar zijn mening geen
behoefre aan een ruimere bevoegdheid dan die welke wordt gebaseerd op arr. 2 RO (oud). Schut huldigr
daarentegen de opvarring dar her onjuisr is re srellen dar de presidenr een vordering niet zou kunnen roewijzen
indien een duidelijke rechrsgrond voor roewijzing ontbreekr. De taak van de president zou dan re eng worden
gelnterpreteerd. De president moer ook ordenen, mede rer bescherming van de belangen van derden.
Anderzijds meent hij wei dar arr. 2 RO (oud) niet dusdanig mag worden uirgehold dat de president zich ook
bevoegd mag achren re oordelen over een, zoals hij her noernt, zuiver belangenconflict. G.H.A. Schut De
president in kort {jedine: rechter of darpsoudste? RM-Themis 1985, p. 145-149. Schut voorzier her gevaar dar de
president die een oordeel geefr in zuivere belangen conflicren een 'speelbal van politieke krachten wordt' (p.
149). Zie VoOt een reactie op dir arrikel van Schut E. Korthals Alres De president in kort {jedin[J:rechter of
dorpsoudste? Een reactie, RM-Themis 1985, p. 332-334.
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1.2.1. Andere rechtsgang

Wil eiser ontvankelijk zijn in zijn vordering dan mag er in ieder geval geen andere met
voldoende waarborgen omgevenrechtsgang openstaan noch openhebben gestaan. Dir is vaste
jurisprudenrie.'? Punt van discussie kan dan uiteraard wel eens zijn Of er een met voldoende
waarborgen omgeven rechtsgang aanwezig is (geweest). Eiser in kort geding zal stellen van
met, gedaagde kan echter van mening zijn dat er wel degelijk een andere rechtsgang voor
handen was. Het is dan aan de rechter in kort geding om te oordelen I. of er een andere
rechtsgang aanwezig is/was en 2. of die andere rechtsgang inderdaad met voldoende waar-
borgen orngeven is, hetgeen -bij posirieve beantwoording - tot niet-ontvankelijkheid van eiser
zou moeten leiden. Dit betekent dat er in kort geding zo nu en dan vergaande, belangrijke
uitspraken moeten worden gedaan omtrent de reikwijdte van andere rechtsgangen, waaronder
strafrechtelijke rechtsgangen. De burgerlijke rechter kan echter niet anders. Indienhij bevoegd
is, zal hij moeren beoordelen of eiser ontvankelijk is in zijn vordering. Daartoe zal hij onder
meer het bestaan van andere rechtsgangen moeten onderzoeken alsmede de reikwijdte
daarvan.'?

'9 Vergelijk HR 22-02-1957, NJ 1957,310 I Schellen en Deuropeners. In dir arrest kwam duidelijk naar voren dat
er een andere metvoldoende waarborgen orngeven rechtsgang open moer staan ofhebben gesraan wil er geen
plaars zijn voor een oordeel van de burgerlijke rechrer. Zie voor een kleine greep uir de massa uitspraken
waarbij eiser niet-onrvankelijk werd verklaard wegens her besraan van een andere rechtsgangonder meer Rb
Leeuwarden 18'06-2001, KG 2001,182 (korr geding); Rb Groningen, 14-12-2000, KG 2001,19 (korr geding); Rb
's-Gravenhage 24-02-1999, KG 1999,74 (kon geding); Hof Amsterdam 18-10-1990, KG 1991,27 (korrgeding);
Hof's-Gravenhage 16-06-1988, NJ 1989,501 (kort geding); HR 09-10-1987, NT 1990,212 (korr geding) m.nr. MS
en HR 25-II-1977, NJ 1978,255 (kort geding) I Plassenschap Loosdrecht. Tor slot nog een frappant voorbeeld
over hoe verschillend er binnen korte rijd binnen een rechtbank kan worden geoordeeld over de mogelijkheid
een oordeel te krijgen van de burgerlijke rechter indien er een andere reclusgang bestaar. Op 23 september
1988 achr de president van de rechrbank Amsterdam eiser ontvankelijk ondanks her bestaan van een andere
rechtsgang, in casu de weg van art. 69 Sv. De president overweegr dat de verwachring dar deraadkamer her
verzoek ror onmiddellijke invrijheidstelling zou verwerpen en her hoger beroep regen die verwerping pas op
12 oktober behandeld kan worden, leidr tor onrvankelijkheid van eiser; Rb Amsterdam 23-09-1988, KG
19880446. Noggeen drie maanden later wordt een eis, gedaan door eeneiser die ook srelr dar de raadkamer zijn
vordering af zal wijzen, afgewezen omdar dar in de ogen van de president geen red en is om de weg van art. 69
Sv nier re bewandelen. In casu werd eiser nier nier-onrvankelijk verklaard maar werd de vordering afgewezen;
Rb Amsterdam 20-12-1988, KG 1989,73 (kort geding). In beide gevallen werd de beslissing genomen door
dezelfde rechrer,
HR 18-12-1987, NT 1989,527 (kort geding) rn.nr, MS. In deze zaak ging her am de verhouding russen de
procedure van art. 60 a wet R vS en her civielrechtelijk korr geding. De Hoge Raad oordeelde onder verwijzing
naar eerdere jurisprudenrie - HR 12-12-1986, N] 1987,381 overweging 3.5. - dar er geen ruirnte was voor de
civiele rechrer naasr de adminisrrarieve rechtsgang. Zie ook HR 16-03-199°, NJ 1990,500 (kerr geding) m.nt.
ThWvV; HR 15-06-1990, Nj 1990,678 (korr geding) m.nt. ThWvV. Beide uirspraken berroffen de reikwijdre
van art. 69 Sv. De reikwijdte van art. 225 (oud) lnv.Sv en de vraag ofeen raadkamerprocedure openbaar moer
zijn was aan de orde in HR 23-II-1990,NT 1991,184 (kon geding) m.nr Th WvV. Een ander aspect hierbij is dar
ook wel ter discussie sraar ofher punt waarover moer worden geoordeeld in de civiele rechtsgang wei herzelfde
is aIs in de bijzondere rechtsgang. Zijn deze punren nier gelijk dan is er ruimre voor een oordeel van de civiele
rechrer en is eiser in ieder geval niet wegens het bestaan van een andere rechrsgang niet-ontvankelijk. Zie HR
18-12-1992, NT 1994,139 (kort geding) m.nt. MS en qHB waar, voorzover mer van belang, de verhouding
russen een adminisrratieve rechtsgang en een civiele rechtsgang aan de orde was. Het ging in casu om het
uirlokken van besruursdwangin het kadervan de toepassing van de Naruurbeschermingsweten de Hinderwet
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Is er een andere rechtsgang dan moet die met voldoende waarborgen zijn omgeven. Als
argument om aan te geven dat een bestaande procedure in concreto niet met voldoende
waarborgen is omkleed, is bijvoorbeeld wel gewezen op het gebrek aan snelheid waarmee een
beslissing kan worden verkregen." Een ander argument dat naar voren wordt gebracht om
niet -onrvankelijkheid te voorkomen is bijvoorbeeld dat de andere rechtsgang niet voldoet aan
eisen die door het Europese Verdrag voor de rechten van de mens worden gesteld.oo

1.2.2. Gedaagde

Eiser moet zich goed realiseren wie processueel zijn wederpartij is. Heeft hij te maken met een
rechtspersoon dan zal hij de rechtspersoon zelf en niet een van zijn organen moeten dagvaar-

enerzijds en deverhouding ror an. 1401 BW (oud) e.q. 6:612 BW anderzijds. De Hoge Raad oordeelde dar eisers
onrvankelijk waren in hun vordering waarbij werd opgemerkt dar 'wanneer de burgerlijke rechrer de
vordering ror het verbieden van een bepaalde, als onrechrmarig gewraakre gedraging onrvankelijk acht nadar
de adminisrrarieve rechrer in een door dezelfde eiser ingesreld beroep de overheid nier gehouden heefr
geoordeeld tor herrerzake uiroefenen van besruursdwang, hij niet herzelfde pum beslisr als waaromrrenrreeds
was beslisr in een met voldoende waarborgen omklede rechrsgang.' (overweging 4.1.3)·
Zie bijvoorbeeld Rb Groningen 18-01-1991, KG 1991,60 (kortgeding) waarde raadkamer pas op 23 januari ror
behandeling zou overgaan van een verzoek ex. an. 69 Sv terwijl her verzoek zelf reeds op 14 januari was
gedaan. De rechrer in korr geding achrre dir rijdsverloop dusdanig dar her besraan van een andere rechtsgang
nu geen reden was tot nier-onrvankelijkheid (de gevraagde voorziening werd vervolgens geweigerd). In de
beslissing Rb Groningen 25-08-1989, KG 1989, 389 (kort geding) ging het om de snelheid waarmee een
beslissing ex art. 552a Sv kon worden verkregen. Daar ging her om levende have, een papegaai, waarvan niet
verwacht werd, zoals ook de Staar erkende, dar deze verbeurd zou worden verklaard in de srrafprocedure. Dit
gecombineerd met her feir dar her beestje als gevolg van zijn verblijf in een hem onbekende omgeving
waarschijnlijk onhersrelbare menrale deficiencies zou onrwikkelen (feather peaking), brachr de rechrer in kort
geding ertoe her besraan van een andere rechrsgang nier te laten leiden tor een nier-onrvankelijkheid van eiser.
Bij vonnis is de Staat bevolen de papegaai binnen een uur na de uitspraak aan eiser rerug re geven.
Zie HR 23-11-199°, NJ 1991,184 (korr geding) m.nt. ThWvV. Zie voor de uirspraak in eersre aanleg Rb
Amsterdam 16-05-1988, KG 1988,237 (kerr geding). Aan de orde was her lichren van de verdachre voor
verhoor. De verdachte, eiser in korr geding, wilde hiervan verschoond blijven gezien her feit dar hij zich bij
herhaling op zijn zwijgrechr had beroepen.ln deze procedure is onder meer beroogd dar de raadkamerproce-
dure van 225 (oud) lnvSv, zo al van roepassing, nier als een met voldoende waarborgen omgeven rechrsgang
is aan te mer ken, nu deze procedure nier voldoer aan de eisen van art. 6 EVRM. De procedure is nier openbaar
en de rechter kan beslissen op eenzijdige informatie van de officier van jusririe. De Hoge Raad oordeelde
voorzover hier van belang dar, voorzover de raadkamerprocedure onder de werking van an. 6 EVRM zou
vallen en nier zou voldoen aan de daar gestelde eisen dit nog nier berekenr dar daardoor de verdachre zijn
roevluchr kan nemen tor een korr geding.
Zie ook Hof's-Gravenhage 11-12-1986, KG 1987,97 NJ 1988,143 (kort gecting). Hierbij kwarn de relarie russen
art. 552a Sv en arr. 6 EVRM aan bod. Het Hof oordeelde dar art. 552a Sv geen procedure was ror hervastsrellen
van burgerlijke rechren of plichren van een of beide parrijen zoals bedoeld in art. 6 EVRM. De eis van
openbaarheid gold derhalve niet. De eruge vraag inuners die in de srrafvorderlijke procedure behoeft re
worden beanrwoord is of her beslag dient te worden gecontinueerd of ruer. Oordelen die daarbij evenrueel
worden gegeven omrrenteen eigendomsrechr hebben geen civielrechtelijke consequenties. De civiele rechter
is daaraan nier gebonden. Zie voor de eerste aanleg van deze beslissing Rb 's-Gravenhage 2I-OI-l986, KG
1986,105' Het oordeel dar de procedure van art. 552a geen civil righrs and obligarions zoals bedoeld in art. 6
EVRM vasrsrelr, is revens uitgesproken door de srrafkamer van de Hoge Raad, vergelijk HR 16-02-1993, NJ
1993,647 (srrafkamer).
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den. Datis de hoofdregel, art. 45 Rv. '3 Dit geldt dus ookvoor procedures tegende Staat. Omdat
het in kort geding procedures in een strafrechtelijk kader veelal om procedures tegen de
overheid gaat, is het van belang dir in het achterhoofd te houden. De materieel-rechrelijke
bevoegdheid van een orgaan van een openbaar lichaam impliceert nog niet de processuele
bevoegdheid om in een burgerlijk geding in rechte op te rreden. In een arrest van november
1983 heeft de Hoge Raad nog eens gezegd dar vorderingen tegen functionarissen in beginsel
niet-onrvankelijk zijn." Een uitzondering op dir beginsel is niet gelegen in de beleidsvrijheid
van een functionaris. '5

Desondanks is zo nu en dan in kort geding een uitzondering aan te wijzen. Blijven we bij
procedures met een strafrechtelijk kader dan zien we dar een enkele keer het dagvaarden van
de officier van justitie in plaats van de Staat is geaccepteerd.'6
Ter rechtvaardiging wordt aangevoerd dat de officier de eerst verantwoordelijke is omdat het
om een door hem genomen beslissing gaat en dat her bovendien teveel tijd zou vergen de Staat
te dagvaarden. Voor wat betreft de verantwoordelijkheid als argument om in rechte als
gedaagde te kunnen optreden wordt verwezen naar het hiervoor aangehaalde arrest uit 1983:
een beslissingsbevoegdheid impliceert niet een recht om zelfstandig in rechte te kunnen
optreden. Deze regel wordt doorgaans gebruikt omeiser in zijn vordering tegen de officier van
justitie met te ontvangen.
De factor "tijd" die wel ter rechtvaardiging wordt aangevoerd om met de Staat maar een van
de organen te dagvaarden, kan als voigt worden weerlegd. Niets belet de Staat om bij de
officier van justitie inlichtingen in te winnen dan wei hem re verzoeken bij de behandeling van
her kort geding aanwezig te zijn zodat de betreffende officier roch zo nauw bij de procedure
betrokken kan zijn dar tijdverlies met te vrezen valt.
Het zij overigens benadrukt dat her gedogen van een afwijking van de hoofdregel een
uitzondering is. Door de bank genomen wordt afwijking van de regels van burgerlijke
rechtsvordering met geaccepteerd. Dit geldt in nog sterker mate voor de dagvaarding van een

!J Tor de inwerkingrreding op 01-01-2002 van her nieuwe Werboek van Burgerlijke rechrsvordering art.j Rv,
HR 25-11-1983 NJ 1984,297 m.nr. WHH. Dir is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad.
HR 27-06-1986, NJ 1987,898 m.nt, MS. Zie voor war berrefr de regeling van art. 45 Rv en de onrvankelijkheid
van vorderingen regen een orgaan in plaats van her lichaam B.C. Punt Enkele aspeaen van de bevoegdheid om
als partij op tetreden in het burgel"lijkgeding, in: Een goede procesorde. Deventer 1983, p. 97-112, in her bijzonder
p. 101-102, waar h.ij drie argumenten aanvoerr om vasr re houden aan de regeling van art. 45 Rv. Allereersrwijsr
hij op complicaties die kunnen ontstaan in de sfeer van gezag van gewijsde e.q. de executie. Vervolgens wijsr
hij erop dar soms pas in de loop van de procedure deaard van her geschil duidelijk wordren dar daarmee tevens
pas in de loop van de procedure duidelijk wordr in hoeverre her proces gaar over zaken die her gedaagde
orgaan wei of mer aangaan. Her derde en laarsre argument berreft de bevoegdheid re beslissen of er verweer
wordr gevoerd, in verband mer de daarmee gemoeide kosren. Deze bevoegdheid kan soms wettelijk bij een
ander orgaan berusren, aldus Punt.
Zie voor acceprarie officier van justine als gedaagde parrij Rb Roermond 18-02-1987 KG 1987,146 (korr
geding); Rb Roermond 24-02-1987 KG 1987,138. Zie voor afwijzing officier van justine als gedaagde: Rb
Amsrerdam 02-05-1985, KG 1985,147 (korr geding); Hof's-Gravenhage ll-12-1986, KG 1987,97 NJ 1988,143
(korr geding) waarbij her vonnis van Rb 's-Gravenhage 21-01-1986, KG 1986,105 (korr geding) werd bevesrigd.
Zie verder Rb Breda 07-0l-l988, KG 1988,77 (korr geding); Rb Groningen 18-05-1988, KG 1988,252 (korr
geding): Rb Rotterdam 10-04-1989, KG 1989,196 (korr geding). In deze laarsre zaak werd eiser revens nier-
onrvankelijk verklaard in zijn vordering regen een rechrer-cornmissaris.
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rechter, bijvoorbeeld een rechter-commissaris, Dan geldt het adagium dat een rechter zijn
beslissingenin onafhankelijkheid moet kunnen nernen en daar past verantwoording in een kort
geding niet bij."

1.3. Aard van de beslissing

Tot slot nog een enkele opmerking over de aard van de beslissing. In her begin is reeds
aangegeven dat het kort geding een accessoire procedure is. De beslissingen die in kort geding
worden gegeven mogen derhalve geen juridisch definitief karakter hebben. Kort geding
beslissingen zijn voorlopiae beslissingen waaraan de rechter in de bodemprocedure niet is
gebonden, art. 257 Rv. Declaratoire vonnissen zijn dus nier mogelijk.
De rechter in kort geding heeft zich in het algemeen ook te richten naar de waarschijnlijke
uitkomst in de bodemprocedure, zou die worden gevoerd, aldus de Hoge Raad."
Natuurlijk vale niet te ontkennen dat in kort geding soms door de Hoge Raad over belangrijke
juridische punten een oordeel wordt gegeven.'9 Die uitleg zal heus niet als een 'voorlopig'
oordeel van de Hoge Raad worden gevoeld waaraan in de bodemprocedure gemakkelijk
voorbij kan worden gegaan, maar dit doet niets af aan her juridisch voorlopige karakter van de
beslissing. Hetzelfde geldt voor het feit dat in de praktijk lang niet altijd een bodemprocedure
wordt gestart of afgemaakt. Feitelijk kan de beslissing dan wel definitief zijn, juridisch is zij dar
niet.

De omstandigheid dat de beslissingen juridisch voorlopig zijn, neemt evenwelniet weg dat een
beslissing in kort geding soms van dien aard kan zijn dat daarop niet of nauwelijks kan worden
teruggekomen. Vergoeding van de door executie geleden schade biedt dan uitkomst. De Hoge
Raad formuleert het in 1984 als voigt:

'Anderzijds dient in beginsel re worden aangenomen dar degeen die door dreiging met execurie zijn wederparrij heeft
gedwongen zich naar een in k.g. gegeven verbod te gedragen, onrechtmarigheeft gehandeJd wanneer hi], naar achreraf
blijkt uit de uirspraak in her bodemgeschil, niet het recht had van de wederparrij te vergen dar deze zich van de
desbetreffende handelingen onthield. VOOrtSmag er, gegeven de aard van her k.g ..vonnis, van worden uitgegaan dar
degeen die als voormeld met execurie dreigde, wist althans behoorde te weren dat hij zijn handelen baseerde op - korr
gezegd - een voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen veroorzaakte schade in beginsel als door zijn schuld
veroorzaakt heeft te gelden.'30

jO

Hof Amsterdam 22-01-1987. KG 1987.184 tevens gepubliceerd in NJ 1987.514 (korr geding). In deze zaak
vernietigde her hof de beslissing van de president waarbij her dagen van een rechrer-commissaris q.q. was
geaccepteerd. Zieverder Rb Groningen 18-01-1989. KG 1989.184 (korr geding) en Rb Rotterdam 10-04-1989,
KG 1989.196 (korr geding).

HR 21-04-1995. NJ 1996.462 m.nt. DWFV.
Denk bijvoorbeeld aan her Harmonisariewer arrest. HR 14-04-1989. NJ 1989.469 (korr geding) m.nt. MS.
HR I6-n -I984. NJ 1985.547 (civiele kamer) I Ciba Geigy- Voorbraak m.nt. WHH en LWH. overweging3-4- Zie
in dit verband ook A.C. van Schaick SchadevergoediTl(j wegens executie van em onjuist kort-gedingvonnis? in
WPNR 1988. p. 397-400. Hij sluit zich aan bij de Hoge Raad en meenr dar schadevergoeding op zijn plaars is
wanneer er een anders luidend oordeel is over de mareriele verhouding russen partijen, maar voorziet
problemen wanneer een dergelijk oordeel niet is gegeven. Vergelijk A.A. van Rossum Aansprakelijkheid voor
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Indeze overweging benadrukt de Hoge Raad her belang van de aard van de beslissing; her gaat
om handelen gebaseerd op een voorlopige maatregel.

Oat een beslissing soms tor een feitelijk onomkeerbare situatie leidt, hoeft zoals gezien geen
beletsel te zijn tot een dergelijk 'voorlopig' oordeel te komen. Dit geldt temeer wanneer zich
een spoedeisende situatie voordoet en de gevraagde beslissing naar het oordeel van de
president op dat moment gerechrvaardigd is, waarbij het een rol kan spelen dat het niet nemen
van een bepaalde gevraagde beslissing net zo goed tot onherstelbare gevolgen kan leiden als
het wel nemen van een bepaalde beslissing." Het onherstelbaar zijn is derhalve geen criterium
voor de (on)toelaatbaarheid van een vordering e.g. toewijzing daarvan inkort geding.

De beslissing in kort geding is echter in een opzichr nier voorlopig. Ook deze kan worden
versterkt met een dwangsom. Leeft de veroordeelde partij de voorlopige beslissing niet na dan
verbeurt hij de dwangsom. Zelfs als later de rechter in de bodemprocedure tot een ander
oordeel komt dan de rechrer in kort geding, blijven volgens vaste [urisprudenrie de verbeurde
dwangsommen verschuldigd." De Hoge Raad voert daartoe als reden aan dat de dwang-
sommen zijn verbeurd we gens her niet voldoen aan een in kart geding gegeven rechterlijk
bevel en niet wegens bijvoorbeeld het niet nakomen van een overeenkomsr ..l3 In dit opzichr
werkt het kort geding dus niet voorlopig maar juridisch definirief." Dit heeft Heemskerk, een

l'

de telluitvoerleBBintJ vall de vemietiode of tel"=ijdegcsteldc rcchterlijke beslissintJen. Deventer 1990.
Vergelijk bijvoorbeeld E.M. Meijers Het kart Bedil!B. Zwolle 1947. p. 41 en p. 43 en de aldaar aangehaalde
jurisprudentie van het Franse Court de Cassarion uir de 1ge eeuw.
Zie HR 31-05-1961, NJ 1966,336 (karr geding); HR 06-02-1981, NJ 1981,379 (kart geding) m.nr. PAS; HR 16-11-
1984, NJ 1985,547 I Ciba Geigy-Voorbraak m.nr. WHH en LWH; Benelux Gerechrshof 09-03-1987. NJ
1987,910 m.nr WHH en HR 22-12-1989. NJ 19900434 m.nt. WHH.
Vergelijk HR 22-12-1989, NJ '9900434 m.nr. WHH. Een iers andere, maar in verband mer her zelfsrandige
karakrer van een oordeel in korr geding oak inreressante vraag mer berrekking tor her verschnldigd zijn van
dwangsommen werd aan her Benelux-Gerechtshofvoorgelegd: Benelux-Gerechrshof 09-03-'987, NJ '987,910
m.nr. WHH. Blijkens de laarsr genoemde beslissing kan een opgelegde dwangsom ook niet zonder meer
worden verminderd of opgeheven bij gedeeltelijke nakoming van de veroordelende beslissing. In casu ging
het nier am de verhouding russen een vonnis in korr geding en een vonnis in een bodemprocedure maar om
een veroordeling in korr geding, versterkt met een dwangsom, gevolgd door een ander korr geding waarbij
opheffing dan wei vermindering van de dwangsom werd geeisr wegens gedeelrelijke nakoming. Her Benelux-
Gerechrshofformuleerde zijn beslissing a1svolgr: 'Ingeval een rechter een parrij op srraffe van een dwangsom
heefr veroordeeld (...) en daarbij heeft bepaald dar deze dwangsom wordr verbeurd voor elk geheel of
gedeeltelijk in gebreke blijven (...) laar art, 4 EW niet toe dar die rechrer op een daarroe srrekkende vordering
van de veroordeelde de dwangsom opheft of verminderr ( ... ).'
In dirlichr is her ook inreressanr re wijzen op de bijzondere siruarie zoals die zich onder meer voordeed in HR
19-04-'991,NJ 1991,629 (korrgeding) m.nt, JBMV.lndieneen rechterzijn vonnis versterkr mer een dwangsom
dan besraarde mogelijkheid voor de veroordeelde om, ingeval van blijvende of rijdelijke, gehele of gedeelrelijke
onmogelijkheid aan de hoofdveroordeling re voldoen, ex arr. 611d Rv opheffing, schorsing of vermindering
van een opgelegde dwangsom te vorderen. Deze procedure dienr volgens dar arrikel re worden gevoerd voor
de rechrer die de oorspronkelijke dwangsom heefr opgelegd.ls dus de dwangsom in korr geding opgelegd, dan
moer ook de procedure van art. 6I1d Rv voor de rechrer in korr geding worden gevoerd. Aangezien deze
procedure leidt ror een definirieve beslissing doer zich nu de, ongewone, omsrandigheid voor dar door de
rechrer in korr geding een definirieve beslissing wordt gegeven in plaars van een voorlopige. Hiervoor bleek
dar de bijkomende beslissing met berrekking tor de dwangsom definirief was maar dar her oordeel mer
berrekking ror de hoofdzaak voorlopig was; in de iller gescherste siruarie van art. 611d Rv wordr dus in de
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tegenstander van deze leer van de Hoge Raad, de opmerking ontlokt dat we bezig zijn 'ons
geleidelijk van de oOl'sprong en het wezen van het kort geding te verwijderen' .35

Kort samenvattend: het kort geding zoals geregeld in de artt. 254 Rv e.v. is een accessoire
procedure waarin een vooriopiqe voorziening kan worden verkregen.

2. Het kort geding voor de president van de rechtbank: een maatschappelijke
context'?

2.1. Toepassing in het algemeen

Het kort geding mag zich in een grote belangstelling verheugen. Via de verschillende media
bereiken ons met grote regelmaat berichten over geschillen die in kort geding aan de rechter
worden voorgdegdP Het gebruik vanhet kort geding als een vorm van geschillenbeslechting38

wordt niet aileen getolereerd maar in sommige arrondissementen zelfs gestimuleerd door de
leden van de rechterlijke macht. Asscher bijvoorbeeld, tot mei 1993 president van de rechtbank
Amsterdam, stond erom bekend uitermate geporteerd te zijn van het kort geding.39

35

hoofdzaak definirief beslist. Nogmaals. dit is in uitzondering op het eigenlijke juridisehe karakter van de
beslissing in kort geding en enkel een uirvloeisel van de eis dat de procedure van art. 6ud Rv voor de rechter
moet worden gevoerd die de dwangsom heefr opgelegd.
W.H. Heemskerkin zijnannotatie(punt 4) onder HR22-I2-1989, NJ 1990.43+ Heemskerkiseen tegensrander
van deze leer waarbij dwangsommen verbeurd en verschuldigd blijven. Verwezen wordr verder naar zijn
annotaties onder de hiervoor reeds aangehaalde jurisprudentie HR 16-II-I984. NJ 1985,547; Benelux-Gerechrs-
hof 09-03-1987. NJ 1987,910. Deze leer van de Hoge Raad is in 1985 de aanleiding geweestvom de president
van de rechrbank Roermond om een vmdering af re wijzen; Rb Roermond 07-U-1985. KG 1985.367 (kort
geding).
Zie J.F Bruinsma Het kart BedinB van uitzonderine IUUlr rcqel; Nederlands Juristenblad 1994 P: 1125e.v,
Mogelijke stimuli voor de popularireir van her kort geding zijn er vele. Onderzoek daarnaar is verrichr door
E.J.A. Keijser en K.G. Tjoen-Tak-Sen De BrilliBe Broei van het kart BedinB. Arnhem 1991.Van de versehillende
impulsen die in hun verslag te berde worden gebrachr.Iijken met name de welwillendheid en creariviteit van
de presidenten zelf en de invenrivireit van de balie erg belangrijk te zijn.
Zie voor een sociologische rypering F. Bruinsma, Korte BedinBen. een rechtssociologiscn vel'slaB, Zwolle 1995.
Mer recht kan worden gesproken van geschillenbeslechtitJB. Ineen aanzienlijkaantal gevallen besluiren partijen
namelijk niet ten principale (verder) te procederen. Zij leggen zich neer bij de beslissing, maar wat ook
voorkomt is dar de beslissing van de president nier eens wordt afgewacht maar dar tot een schikking wordt
gekomen. Her kort geding fungeert zelfs wei als pressiemiddel om een schikking te forceren. Zie voor deze
gang van zaken onder meer de verschillende bijdragen aan de bundel MOBelijkheden en erenzen van het civiele
spoedrechi, Leiden 1993. onder redactie van E.J.A. Keijser en K.G. Tjoen-Tak-Sen.
Ruim een vijfde van aile korr gedingen die in 1989 werden gevoerd von den plaarst ten overstaan van de
Amsterdamse (vice) president; E.J.A. Keijser en K.G. Tjoen-Tak-Sen De BrilliBe BToei van het kort BeditJB,
Arnhem 1991, p. 61. Zie voor een schers van Asseher als president en voor gedachten over. onder meer, her
kort geding de bundel Kabaal in Holland, Arnhem 1993, aangeboden aan B.J.Asscher ter gelegenheid van zijn
afseheid als president van de rechtbank Amsterdam in 1993. Zie ook de bundel MOBelijkheden en BrenZetJvan
het civiele spoedrecht, Leiden 1993, onder redactie van E.J.A. Keijser en K.G. Tjoen-Tak-Sen, waarin ter
afsluiting een schers 'naar horen zeggen' van de scheidend president is opgenomen van de hand van de
redacreuren van de bundel.

,6

"
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De balie op haar beurt maakt uiteraard gebruik van dit enthousiasme. Zo ontstond in
wisselwerking een bloeiend korr geding.40

Uit onderzoek blijkr dar vanaf de rweede helftvan de jaren zeventig gesproken kan worden van
een absolute groei en vanaf de tweede helft van de jaren tachtig zelfs van een explosieve
absolute groeiY
Behalve deze getalsmatige ontwikkeling heeft het kort geding ook op andere fronten verande-
ringen ondergaan; veranderingen die voor her onderhavige onderzoek duidelijk van belang
zijn.

Het kort geding heeft zich de laatste decennia ontwikkeld tot een procedure die in een
buitengewoon divers geheel aan belangenconflicten, ook politiek getinte, wordt toegepastY
Stakingen, prijsafspraken, gelijke behandeling mannen en vrouwen in het sociale zekerheids-
rechr, uitzettingvan vreemdelingen; het zijn slechts enkele voorbeelden van geschillen waarbij
het kort geding werd gehanteerd en waarbij nietwerd geschroomd zonodig de Staat in rechte
te betrekken.v Geschillen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten worden -
voorzover in rechte beslecht - hoofdzakelijk bij de rechter in kort geding aangebracht. Een
ander, niet onbelangrijk, gebied waarvoor her kort geding wordt gehanteerd betreft het
vermijdingsgedrag: de straat - en contactverboden. Althaus, dat was in ieder geval zo v66r de
invoering van de belaging als delict.

In het licht van de hiervoor gememoreerde ruime taakopvatting van de rechter in kort geding
hoeft deze ontwikkeling geen verbazing te wekken. Zeker niet indien daarbij in aanmerking
wordt genomen dat de onrechtmatige daadsactie zo ongeveer een vergaarbak is geworden
voor alle vorderingen die niet onder een specifieke andere noemer kunnen worden gebracht.

.'

Zie voor een uitgebreid beeld onder meer E.J.A. Keijser en K.G. Tjoen-Tak-Sen De BrilliBeW0ei van het kart
geding, Arnhem 1991; S.T./. Bijlsma, E./.A. Keijser en K.G. Tjoen-Tak-Sen Schijngestalten van het civiele kort
Beding in: Onverwijlde spoed, Zwolle 1987, P.27I-288, alsmede van dezelfde auteurs Paal en perk aan het civiele
snelrecht in de Domstad, Nederlands [urisrenblad 1986, p. 491-493, en De president aan het wcrk, WPNR 1986,
p. 25-32. Zie voor een srudie naar her korr geding in de hoofdstad P. Bruinsma Het kort geding in Amsterdam in:
Het Nederlands [uristenblad 1990, p. 337-341.
Zie F. Bruinsma Korte Bedingen, ecn rcchtssocioloqisch. onder=oek, Zwolle 1995, P: 8-12 en p. 128-134 alsmede
E./.A. Keijser en K.G. Tjoen-Tak-Sen DcwilliBeBroei van hetkortBeding, Arnhem 1991, P: 9. Op deze absolute
groei brengen de schrijvers van laarsrgenoemd onderzoek echter ook een duidelijke nuancering aan. Afgezet
tegen de groei van nier-korr geding procedures - echtscheidingsprocedures nier meegerekend - blijkr de groei
van het kort geding nier meer zo uitzonderlijk als aanvankelijk zou kunnen worden gedacht. Eerst vanaf 1984
gaar de groei uit elkaar lopeno Vana f dar moment groeit het aanral kort gedingen harder dan dan her aan tal nier-
korr gedingen, p. 27-34'
Vergelijk M.R. Wijnholt Politiek en kart BedinB in dejaren tachtig in de Maris-bundel 1989, p. 261-270.
In hun kort geding tegen de overheid vinden eisers geen andere drempels op hun weg dan bij een andere
gedaagde. Zolang eiser schending van een burgerlijk rechr aan zijn vordering rengrondslag legt, acht de
burgerlijke rechter zich bevoegd. Eiser is verder onrvankelijk in zijn vordering wanneer voor hem geen andere
met voldoende waarborgen omgeven rechtsgang openstaat of he eft gesraan. Korrorn, her enkele feit dar het
kort geding tegen de overheid wordt gevoerd srelr geen extra eisen aan de bevoegdheid van de burgerlijke
reehrer noeh aan de ontvankelijkheid van eiser.
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Maar niet alleen de inzet van her geding is aan verandering onderhevig, ook de per soon van de
eiser is veranderd. Collectieve belangenbehartiging (groepsacties) en behartiging van
algemene belangen door collectiviteiten (algemeen belangacties) hebben ingang gevonden
zodat nieuwe groepen rechtszoekenden een luisterend oor vinden bij de rechter, de president
in kort geding incluis. Zo kunnen onder bepaalde voorwaarden belangenverenigingen in
rechte optreden; denk aan bijvoorbeeld patientenverenigingen of milieu gerelateerde
belangenverenigingen. Ook zij hanteren her kort geding als rniddel om zo goed mogelijk re
waken voor de belangen die zij volgens hun doelstellingen behartigen. Belangrijke impuls in
dit verband is het standpunt van de Hoge Raad geweest zoals weergegeven in het 'Nieuwe
Meer-arrest'." Het standpunr dat ook belangenverenigingen toegang tot de rechter moeten
hebben, heeft inrniddels jaren geleden al een neerslag gevonden in art. 3:30Sa-c BW.

De Staat mag als rechtszoekende in kort geding evenrnin onvermeld blijven. Blijkens de
Benckiser-zaak ziet ookhij de mogelijkheden tot behartiging van bepaalde algemene belangen
door rniddel van deze procedure, en niet alleen dat; het wordt ook geaccepteerd.45 Naast een
omschrijving van de belangen die art. 6:162 BW -destijds art. 140I BW - beoogt re beschermen,
is aangegeven onder welke omstandigheden - en dat is in het kader van het onderhavige
onderzoek zeker niet onbelangrijk - de overheid gebruik kan maken van een privaatrechtelijke
weg indien er tevens publiekrechtelijke wegen tot zijn beschikking staan. Wat doet de Staat
namelijk; hij probeert via een kort geding verwijdering uit Nederland van verontreinigd
gipsafval te bewerkstelligen. De tegenpartij brengt daartegen in dat de Staat niet de
privaatrechtelijke maar de publiekrechtelijke weg had moeten bewandelen, in het bijzonder
de wegen van art. 28 en 29 WED en art. 49 Wet Chernische Afvalstoffen.
De Hoge Raad oordeelt als voIgt:

H HR27-o6-1986,NJ 1987,743m.nt. WHH (korrgeding). Zieookhet,in anderverband reedsaangehaalde, arrest
HR 18-12-1992, NJ 1994,139 (korrgeding) m.nt. MS en CJHB, waarde StichtingNatuuren Milieu, de Stichting
Brabanrse Milieufederarie en de Srichring Werkgroep Behoud de Peel door middel van een korr geding
aanrasring van her milieu door her roebrengen van schade aan een natuurmonument probeerden regen te
houden. De Hoge Raad acht hen onrvankelijk in hun vordering, daarbij overwegend dar 'in her onderhavige
geval (...) een uitzondering [moet] worden aanvaard op de regel dat de doelomschrijving van een
rechrspersoon deze niet zonder meer bevoegd maakt om bij de burgerlijke rechrer een vordering in te stellen
terzake van aantasting van de belangen waarvan zij (...) de beharriging op zieh heeft genomen. Zulks wordr
daardoor gerechtvaardigd dar her (...) gaat om belangen van burgers welke zieh slechtervoor lenen om door
individuele rechtsvorderingen re worden besehermd tegen aantasting als die welke Iller aan de orde is.'
Uitgangspunt in deze jurisprudenrie was weliswaar dar de enkele doelomschrijving van een rechtspersoon
deze nog nier bevoegd maakre om in rechte op re rreden wanneer belangen, waarvan zij zich de beharriging
blijkens die doelomschrijving aantrok, werden geschonden maar op dir uitgangspunt waren uitzonderingen
mogelijk. Zo'n uitzondering was bijvoorbeeld daarin gelegen dat de belangen zich leenden voor bundeling en
individuele aeries een niet onaanzienlijke belemmering van efficienre rechrsbescherrning (met zich) mee
zouden brengen.
HR 14-04-1989,NJ 1990,712 (korr geding) m.nr. CJHB en Jes I Benckiser. Herisvan belangre zien dat de vraag
of de overheid gebruikmag maken van een privaarrechrelijke weg een andere vraag is dan de vraag, of her door
de overheid gestelde gesehonden belang een belang is dar onder de werking van art. 140l BW (oud) c.q. 6:162
BWvalt.
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'(. ..) Bij de srand van de wetgeving ren rijde van's hofs arresr kan voorrs Iller worden gezegd dat voor de Staat
publiekrechtelijke wegen openstonden, waarmee de Staat in dir geval een met de gevorderde voorziening vergelijkbaar
resultaar had kunnen bereiken. (...) Evenmin kan worden gezegd dat de publiekrechrelijke regeling die (...) aan de orde
is, door de roewijzing van de vordering als biervoor weergegeven, op onaanvaardbare wijze wordt doorkruist. (...)'

En het blijft niet bij deze keer. De overheid maakt vaker gebruik van een kort geding om via
een aerie uit onrechtmarige daad algemene belangen te behartigen c.q. naleving van wettelijke
voorschriften af te dwingen als dit in zijn ogen effeeriever is dan een publiekrechtelijke weg.46

In 1994 is zelfs door de Staat, met succes (!), een straatverbod gevorderd in kort geding tegen
een persoon die zich bij voortduring schuldig maakte aan strafbare feiten en zo de rechtsorde
danig verstoorde."

Zonder overdrijving kan worden gesteld dat het kort geding een alom populaire procedure is,
die beslist niet meer is weg te denken uit onze hedendaagse samenleving. Eigenlijk is het kort
geding een vangnet-functie gaan vervullen. AIle mogelijke conflicten waar betrokkenen zelf
niet uitkomen worden op her bord van de president gedeponeerd.

De combinatie van het informele karakter, de mogelijkheid van een dwangsom, de hoge graad
van acceptatie van het rechterlijk oordeel en de snelheid waarmee een dergelijk oordeel kan
worden verkregen, maakt het kort geding voor velen een heel aantrekkelijke procedure om uit
een impasse te geraken dan wel een fait accompli te voorkomen.

Zie Rb Amsterdam 16'12-1993, KG 1994,22 (korr geding) en Hof Arnhem 12-03-1991, KG 1991,139 (kort
geding) / Oliezuivering Oost Nederland (eerste aanleg: Rb Arnhem06-03-1990, KG 1990,II3).
Bekende arresten waarbij hergebruik van het privaatrecht door de overheid cenrraal staar zijnHR 26-01-1990,
NJ 1991,393/ Windmill; HRo9-07-1990, N[ 1991,394m.nt. MS (korrgeding) /De Pina-Helrnond en Hk.ox-ov-
1991, N[ 1991,691 m.nr. MS / Lelysrad, Toehspelen dezearresten hiergeen rol van betekenis. Bij de eersre [Wee
zaken beroept de overheid zieh op zijn eigenaarsreeht en de eerbiediging daarvan; bij de derde zaak op
naleving van een verbintenis uir overeenkomsr. Dit onderseheidt deze drie zaken van die, waarbij de basis van
de vordering een aetie uit onreehrrnarige daad is. Zie voor een analyse van dit onderseheid de noot van
Schelrerna onder De Pina-Helmond.
Zie naar aanleiding van deze drie arresren ook T. Hartlief en J.H.M. van Swaaij Enige opmerkirltJen over her
gebruik van hetprivaatrecht door deoverheid, verwan-irItJrandom Windmill, De Pinalilelmond en Lelystad, WPNR
1992 p. 598-604.
Dit berrefr dehiervoor al genoemde beslissing Rb Amsterdam 16-12-1993, KG 1994,22 (korrgeding). De Sraat
beriep zich daarbij op de taaksrelling van art. 4 RO (oud), handhaving der werten in het algemeen en achrre
zich bevoegd een dergelijke stap re nemen nu de mogelijkheden van her srrafrechr waren uitgepur en de
omwonenden uit angst zelf geen juridische aerie durfden te ondernemen. Her oude art. 4 RO is, in iets
gewijzigde vorrn, thans art. 124 RO.
Zie om trent de discussie over de mogelijkheden van de Staat (het OM) om in korr geding op te treden als eiser
B.J. Asscher Geciviliseerd strafrecht, Trema 1983, p. 303-308; G.J.M. Corstens Het OM als eiser ill kort WdirItJ,
Nederlands [urisrenblad 1984, p. 654-657 en T.M. Schalken StrafbaarstellirItJ en de Barantiefunctie van het
strafrecht in: Kracht van Wet, Zwolle 1984, P: 165-178, in her bijzonder P: 173.
De (on)wenselijkheid van deze mogelijkheid komt later in dir onderzoek aan de orde.
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2.2. Toepassing in strafzaken

De populariteir van het kort geding strekt zich mede uit tot strafrechtelijk gerelateerde zaken.
Reeds begin 1936 is in dat kader een beroep op de rechter in kort geding gedaan, welke zaak
heeft geleid tot het bekende Autobussenarrest van II december 1936. Overigens werd daarbij
aan de burgerlijke rechter geen oordeel in strafzaken toegekend." De Hoge Raad oordeelde
destijds:

'( ...) dar uir deze regeling van her Wv.Sv. blijkr de wi! van de wergever dar (...) geen ander verzet zal openstaan dan bij
den in genoemd werboek aangewezen Rechrer op de bijzondere daar geregelde wijze, derhalve mer bij den
burgerlijken rechrer, ooknier in kort geding bij den President van de Rechrbank; dar eischers nogwel hebben beroogd,
dar de regeling (...) leemren zou bevarren, doch, al ware dir zoo, de omsrandigheid, dar de regeling op bepaalde punreD

minder geslaagd zou zijn, aan her beginsel van de uirsluiring van den burgerlijken rechrer mer afdoet (...)'.

Opmerkelijk is de volgende opmerking van Zaaijer in 1937naar aanleiding van dit arrest.

'Her vragen van voorzieningen bij den burgerlijken rechrer in kort geding regen handelingen in een srrafproces was,
voorzoover i.k heb kunnen nagaan, iers nieuws, Wellichr is men mer eerder op her denkbeeld gekomen: her lijkt mij
sympromarisch voor, en aileen verklaarbaar in verband mer de groote vlucht, die her k.g. in de laatsre decennia
genomen heefr.r'?

Reeds to en werd al een koppeling gemaakt tussen de populariteir van het kort geding en de
toe passing in strafzaken.

Tegenwoordig heeft het kort geding het gehele strafrecht doorrrokken." Vanafbij wijze van
spreken de eerste minuut dar er een vermoeden is van een strafbaar feit tot en met werkelijk
de laatste minuutvan de tenuitvoerleggingvan een veroordelende beslissingvwordt de rechter
in kort geding te hulp geroepen waarbij zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod komen:
invrijheidstelling bij preventieve detentie; tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf (op een
bepaald moment); DNA-onderzoek (toen er nog geen wettelijke regeling was); strafonder-
breking; telefoontap; teruggave van inbeslaggenomen goederen; wegzendbeleid; afgifte van
een uitgewerkt strafvonnis tot zelfs verwijdering van gegevens uit een politieregister en ga zo
maar door. Waar hetuiteindelijkaIlemaal op neer komt is rechts-bescherming. De initiator van
een kort geding beoogt (vermeende) rechten veilig te stellen.

49

HR 11-12-1936, NJ 1937,72 (korr geding) m.nr. EMM. Cenrraal in dir arresr srond de bevoegdheidsverdeling
russen de burgerlijke rechrer en de strafrechrer. De annoraror merkr rerechr op dar de Hoge Raad weliswaar
de srrafrechrer bij uirsluiring bevoegd heefr verklaard ten aanzien van de inbeslagname zelf, maar mer ten
opzichre van bijvoorbeeld een vordering tot schadevergoeding.
Zie ook J. Zaaijer Autobussen in kart Bedi1ltJdelen I en II, Nederlands Juristenblad 1937 P: 85-92 en p. II1-II7·
J. Zaaijer Autobussen in kart Bedi1ltJdeel I, NJB 1937 P: 86.
Zie de, elkaar aanvullende, overzichren van jurisprudenrie zoals gegeven door W. Schenk en J.H. Blaauw Het
kart BedinB, B. Bijzonder deel, Kluwer Devenrer 2000, P: 259-294; P.J. Baauw StraJrecht en restrechter, in:
Mogelijkheden en grenzen van her civiele spoedrechr, Leiden 1993, P: 147-165, J.H. Blaauw Het kart Bedi1ltJin
straJzaken, Zwolle 1992; P.J. Baauw Strafrecht en kart Bedi1ltJAdvocarenblad 1986, P: 453-460.
Zie bijvoorbeeld Rb Amsrerdam22-0I-I991, KG 1991,68 (korrgeding); uirlegvan art. 271id 2 Sr in verband mer
her rijdsrip van invrijheidsrelling.
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2.3. Wisselwerking recht -maatschappij

2.3.1. Algemeen

Gezien de ontwikkelingen die het kort geding heeft doorgemaakt, speciaal de grote toeganke-
lijkheid van de rechter in kort geding, is de populariteit die her kort geding ook in strafzaken
geniet niet zo verwonderlijk. Het zou echter onjuist zijn te denken dat aIleen het kort geding
aan verandering onderhevig is (geweest). Bedacht client teworden dat de grote toegankelijk-
heid van de burgerlijke rechter zijn basis heeft in het arrest van 1917 - Guldemond-Noord-
wijkerhout - terwijl de echte hausse aan kort gedingprocedures zich met name in de jaren
tachtig van de vorige eeuw heeft voorgedaan. Vergelijken we de huidige samenleving met die
van 1926, het jaar waarop het wetboek van Strafvordering in werking trad, dan zijn grote
verschillen te constateren. En net zoals de maatschappij waarin ze functioneren, zijn ook onze
rechtsregels gewijzigd.

Ongetwijfeld znIlen recht en maatschappij elkaar over en weer beinvloeden." Een reclus-
systeem is immers geen rigide bezit maar rnaakt deel uit van een maatschappij en dient zijn
legitimatie te vinden in diezelfde rnaatschappij. Ook een sameuleving is niet rigide maar
constant aan verandering onderhevig. Een veranderende sarnenleving kan weer andere eisen
stellen aan een rechtssysteem zodat het noodzakelijk is ontwikkelingen te signaleren, te
bestuderen en daarop, voorzover mogelijk en wenselijk, te reageren, wellicht zelfs te
anriciperen.v Bij de grondige herziening van het stelsel van strafvordering aan het begin van
de twintigste eeuw werd daaraan blijkens de kamerstukken al gerefereerd:

'De vraag worde gesreld of de hoofdgedachren, waarvan her bestaande wetboek uirgaar, in overeensremming zijn mer
de culruuronrwikkeling van den laarsten tijd. (...) Nieuwe eischen van socialen aard, andere beschouwingen omrrenr
de verhouding van individu en maarschappij, vorderen eene gewijzigde behandeling van den verdachre.v"

en verderop:

'Her srrafproces is tot op zekere hoogre een maarstaf voor de politieke en sociale onrwikkeling van een volk. Het leerr
met name hoe hoog de belangen van her individu in hunne verhouding rot die van de Staat en Gemeenschap worden

Vergelijk J. van der Hoeven Opkomst en neerBal1£j van ern hcersendc leer, Amsterdam 1990, waar hij de
on rwikkeling van herwersposirivisme plaarst in, onder andere, een maatschappelijke context. Zo srelr hij: '( ...)
Want niet alleen is de wet nooir volledig en is zij ook nier altijd duidelijk, maar de wet kan. uit de aard der zaak
zelve nier volledig zijn en niet alrijd duidelijk. Niet aileen (...) omdar de maatschappelijke en culturele
onrwikkeling voortschrijdr, en her positieve geschreven recht daarmee onmogelijk gelijke rred kan houden,
maar daarenboven en vooral orndar rechtsbedeling niet opgaat in het roepassen van absrracre regels op
concrete feiten, maar meer omvat: een rechtsbeslissing moer aanvaardbaar zijn (...) passen in een maarschap-
pelijke conrexr van conrinuireit, zij moet nier aileen aan een abstracre norm beantwoorden, maar ook
afgesrernd zijn op war zij concreer reweeg brengc, (...j'; p. IS.
Vergelijk C.J.M. Schuyt Recht en SamenlevinB 1981, p. II en 43 .
Handelingen Tweede Kamer 1917-1918; Bijlagen 7].1, Algemene Beschouwingen P: I.
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aangeslagen. Wijzigingen in die verhouding, als een gevolg van voorrschrijdende onrwikkeling, kunnen reeds op
zichzelve rot eene algemeene herziening van her srrafprocesrechr nopen.'55

Maar dat was niet het enige aandachtspunt. De veranderende maatschappij stelde ook andere
eisen aan opsporing en vervolging, aan het bevoegdhedenarsenaal dat ter beschikking stond
van politie en justitie.

Ook aan het einde van de vorige eeuw speelden argumenten ontleend aan maarschappelijke
omstandigheden een rol bij de aanpassing van bestaande wetgeving en de ontwikkeling van
nieuwe wetgeving.56 Niet voor niets is in 1988 met betrekking tot het - toen ruim zestig jaar
oude -Wetboek van Strafvordering een commissie inhetleven geroepen met als taak te bezien
in hoeverre her wetboek diende te worden aangepast aan de eisen en wensen van de huidige
tijd, waarbij een nieuw evenwicht russen 'crime-control' belangen en 'due-process' belangen
moest worden gevonden.5i Kennelijk hadden de veranderingen dusdanige vormen aangeno-
men dat zij noopten tot deze ingreep. En daar bleef het niet bij. In 1998 is het onderzoeks-
project Strafvordering 2001 van start gegaan. Inde inleiding op het eerste interimrapport is te
lezen dat het project zich richt op de toekomst waarbij de 'vraag is of er een wetboek van
strafvordering tot stand kan worden gebracht dat recht doet aan de gewijzigde inzichten en
behoeften, een wetboek waarmee de rechtspraktijk ook na de eeuwwisseling uit de voeten
kan.'s8
Relateren we dit gegeven aan de vlucht die het kort geding heeft genomen dan is het
interessant een drietal wijzigingen ten opzichte van de samenleving van 1926 de revue te laten
passeren - alhoewel het eigenlijk feiten van algemene bekendheid zijn- teneinde een beeld te
schetsen van de tijd waarin het kort geding zich manifesteert; het gebruik van het kort geding
bij strafzaken is immers niet uit de lucht komen vallen. Het gaat achtereenvolgens om I. de
houding tegenover de overheid 2. de aandacht voor mensemechten en 3. de technologische
innovatie.

55 Handelingen Tweede Kamer 1917-1918; Bijlagen 77.1, Algemene Beschouwingen p. 3.
VergelijkD.R. DoorenbosenR.J. Verweij (red.) Hercodijicatic Wetbockvan StrafvorderiTl£j, tijd voorcen inteorale
hcrzieniTl£j? 1991, bundel naar aanleiding van her congres: Hercodificarie Wetboek van Strafvordering,
gehouden 19april 199 I.Zie in her bijzonder de bijdragen van E.M.H. Hirsch Ballin en M.s. Groenhuijsen waar
zij nadrukkelijk ingaan op de veranderende samenleving en de invloed op her (srraf)rechrsrelsel. Zie tevens
M.S. Groenhuijsen en J.A.F. Peters (red.) Rechtsonl\VikkeliTl£j door wet8eviTl£j,Zwolle 1990, waar, in verschil-
lende bijdragen, de relatie russen maarschappij en rechr vanuit de diverse deelrechtsgebieden wordt belicht.
Zie verder ook J. van der Hoeven Opkomst en neer8aTl£jvan een hecrsende leer, Amsrerdam 1990, p. 20, waar hij
de vraag opwerpr of de opkomst van nieuwe vormen van (georganiseerde) criminalireit en de mogelijkheden
die de rechniek en mobiliteir daaraan bieden, nier rot een bredere hanrering van de processuele normen, die
gericht zijn op berechring van individuele delicren, zou moeten lei den dan weI rot een herziening van
wergeving.
Commissie Herijking Werboek van Srrafvordering onder voorzitterschap van Ch. Moons, ingesteld 13
september 1988.
M.S. Groenhuijsen en G. Knigge Her onderzoek rer rerechrzirring, eersre inrerimrapporr onderzoeksproject
strafvordering 2001, p. I.

56

25



HOOFDSTUK 1

2.3.2. Houding tegenover de overheid

Allereerst de houcling van de burger tegenover instellingen, ins tan ties en in het bijzonder de
overheid.v Mensen zijn mondiger en kritischer; regels en normen zijn niet altijd een
vanzelfsprekendheid.v? Er is een klimaat van maatschappelijke openheid ontstaan dat er onder
andere toe heeft geleid dat verantwoordelijkheid meer en meer werd gekoppeld aan een
veranrwoordinqsplichr." Deze behoefte aan openheid richtte zich ook op de overheid en haar
beslissingen. Tevens werden steeds meer eisen aan de overheid gesteld voor wat betreft de
totstandkorning en ten uitvoerlegging van haar beslissingen; de opkomst van algemene
beginselen van behoorlijk bestuur. 6, De idee dat de overheid zich bij haar handelen moet laten
leiden door bepaalde beginselen van behoorlijkheid heeft inmiddels grote delen van het rechr
doorrrokken, zijhet onderverschillende noemers: algemene beginselen van behoorlijk bestuur,
algemene beginselen van behoorlijke strafrechtspleging, algemene beginselen van een goede
procesorde.v Los van de vraag of deze termen dezelfde inhoud hebben, betreffen ze wel
hetzelfde uitgangspunt: bepaalde vereisten van behoorlijkheid moeten in acht worden
genomen. Bij deze veranderende houding tegenover de staat konden ook de grondrechten zich
in een toenemende belangstelling verheugen, hetgeen in 1983 resulteerde in een nieuwe
grondwet met daarin een aparte afdeling voor zowel de klassieke als de sociale grondrechten.
Aan dit alles gepaard ging het recht op toe gang tot de rechter voor steeds meer overheids-
beslissingen gelden. Feitelijke drempels om rechten te kunnen effectueren werden daarbij
verlaagd zo niet weggenomen, onder meer door uitbreiding van het stelsel van gefinancierde
rechtshulp.

Binnen hetstrafrecht is een zelfde ontwikkeling te onderscheiden. Treedt de overheid op inhet
kader van strafvordering, dan heefr ze zich rekenschap te geven van eisen van behoorlijkheid
die aan dat optreden worden gesteld. Zo is onder meer sinds 1962 - het tweede bloedproef-
arrest - het leerstuk van het onrechtrnatig verkregen bewijs tot ontwikkeling gekomen. Ter
illustratie kan in het algemeen worden gewezen op de opkornst van de algemene beginselen
van een behoorlijke procesorde.

59 Zie ook A.C 'r Han Openbaarl1linisterie en rechtshandhavina, Arnhem 1994, in her bijzonder hoofdsruk een,
waar een scherswordt gegeven van maarschappelijke onrwikkelingen in de rweede helfrvan de jaren zesrig en
de reacrie daarop door jurisren in de jaren zevenrig en rachtig.
Zie ook de memorie van roelichting bij wersonrwerp 22-495, P: 21waar gewezen wordr op de roegenomen
assertivireir van burgers.
Vergelijk Recht in beIVeBine,eenbeleidsplan voorjustitiein dekomendeiaren 1990, p.14en verderen CJ.M. Schuyt
Recht en samenlevine p. 36 en verder.
Zie de memorie van roelichring bij wersonrwerp 21.221, p. II waar ook wordr opgemerkt dar de opkomsr van
de algemene beginselen van behoorlijk besruur een andere verhouding russen burger en besruur
weerspiegelen.
In het in 1992 ingevoerde Burgerlijk Wetboek is in arc. 3:14 een schakelbepaling opgenomen waardoor
doorwerking van a1gemene beginselen van behoorlijk besruur in her burgerlijk recht nu een wertelijke basis
beeft. Voor her srrafrechr heefr deze idee geresulteerd in de onrwikkeling van her leersruk van de beginselen
van een behoorlijke srraftechtspleging. Zie ook CP.M. Cleiren Beginselen. van een Boede procesorde, Arnhem
1989.
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Verdachten eisen een dergelijke houding van de overheid en haar functionarissen op door in
de strafprocedure, de voorfase incluis, een beroep te doen op deze beginselen.?'

Een beroep op deze eisen is ook terug te vinden in het kort geding in strafzaken, zij het verpakt
in een aerie uit onrechtmatige daad. Zo is wel gepoogd via een kort geding beweerdelijk
onrechtmatig verkregen bewijs uit een strafdossier te filteren en met een beroep op artikel 15
lid 2 Gwen Slid 3 EVRM zijn pogingen ondernomen door in verzekering gestelde verdachten
om hun invrijheidstelling te bewerkstelligen.

2.3.3. Aandacht voor mensenrechten

Een tweede invloedrijke wijziging ten opzichte van 1926 betreft de internarionalisering en
meer specifiek de totstandkoming - mede als reactie op de gruwelijkheden van de Tweede
Wereldoorlog - van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van 1950. Het is een
belangrijke voedingsbron gebleken voor eisen die aan de overheid in ruime zin worden
gesteld.65 Inhet Europese verdrag is de gedachte dat de overheid in haar relarie tot burgers
bepaalde - minimum - normen in acht dient te nemen onder meer terug te vinden in rechten
die aan burgers worden verleend. Het verdrag is namelijk aldus vormgegeven dat niet zozeer
expliciete plichten aan deverdragsstaten worden opgelegd, uitzonderingen daargelaten, maar
rechten aan de burgers worden verleend. Op deze wijze legt het verdrag indirectverplichtingen
op aan de verdragsstaten. Zo heeft een verdachte onder andere recht op een fair trial, prompte
voorgeleiding aan een rechterlijke autoriteit bij vrijheidsontneming anders dan op rechterlijk
bevel en op een berechting zonder undue delay. Deze op zichzelf genomen vrij vage normen
vindenhun verfijning in de jurisprudentie van het Europese Hof en de nationale rechters. De
in her verdrag geformuleerde rechten hebben veelal rechtstreekse werking. Een ieder die
meent dat rechten die hem op grond van ditverdrag toekomen zijn geschonden, kan een klacht
indienen bij het Europese Hof, vooropgesteld dat de nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput.

Het verdrag heeft in eerste instantie voor wat betreft de toepassing in Nederland een wat
slapend bestaan geleid. Pas sinds de tweede helft van de jaren zesrig is het wat gaan leven, vanaf
de jaren zeventig is het vervolgens meer tot wasdom gekomen en in de jaren tachtig is het echt
doorgebroken, aldus Myjer voor wat betreft de invloed op het strafrecht" Niet alleen wordt

6, Afhankelijk van de ernsr van een evenruele schending en de aard van her geschonden belang kan als uiterste
consequenrie her openbaar minisrerie niet-onrvankelijk worden verklaard. Veelal zal echter voor een minder
vergaande consequenrie worden gekozen. Denk bijvoorbeeld aan her verminderen van de op re leggen srraf
en her uitsluiten van bewi jsmateriaal.

6; Zie voor een analyse van de invloed de verschillende bijdragen aan de bundel ao jaar Europees Verdra[Jvoor de
Rechten van de Mens, opstellen over de ontlVikkelingen van he! EVRM in Strootsbur[J en in Nederland 1950-/990,
onder redacrie van A.W. Heringa, J.G.c. Schokkenbroeken J.van der Velde, Leiden 1990, in her bijzonder deel
vier. Zie revens R.R.M. de Moor (red.) Artikel6 EVRM en de da[Jelijkserechtspraktijk, Zwolle [990.

66 Zie E. Myjer Bij een vijfti[Jste veriaardaq. orarie VU, Nijmegen WLP (Wolf Legal Publishers) alsmede van zijn
hand Pro Justitia, over hoe EVRM verzeild rookIe ill de Nederlandse strafrechtsple[Jin[J en aati wie dar valt toe te
rckenen, in: 40 Jaar Europees Verdrag voor de rechten van de Mens, Leiden [990, p. 27[-296. Zie ook M.L.P.
van Houten Straj(p races) recht, in: Arrikel6 EVRM en dedagelijkse rechtsprakrijk, Zwolle 1990, p. 65-75. Beide
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er in de literaruur en bij congressen en studiedagen meer aandacht besteed aan mensenrechten
in het algemeen en het EVRM in het bijzonder, ook in de rechtspraak is dit het geval.
Bovendien blijken niet alleen de arresten van het Europese Hof in 'Nederlandse' zaken
interessant te zijn maar worden ook zaken regen andere landen bekeken op hun implicaties
voor de Nederlandse praktijk. Een goed voorbeeld hiervan is de commotie die ontstond naar
aanleiding van het Brogan-arrest met betrekking tot de terrnijn van voorgeleiding aan een
rechterlijke autoriteit zoals bedoeld in art. Slid 3 EVRM.6i

Enkele andere invloedrijke, al dan niet in Nederlandse zaken gedane uitspraken op her terrein
van her strafrecht zijn die inzake Kostovski over de anonieme getuige in samenhang met de
daarop gevolgde uitspraken met betrekking tot het onrniddellijkheidsbeginsel in het
algemeen'" en verder Ludi met beu·ekking tot her gebruik van pseudo-kopers en tevens met
be trekking tot het onmiddelliikheidsbeginsel,'? her Hauschildt-arrest met be trekking tot de
onbevangenheid van de rechter en de schijn van partijdigheid voor de verdachte,7° de arresten
Kruslin en Huvig met betrekking tot de telefoontap en niet te verge ten Funke met betrekking
tot het nemo tenetur beginsel."

Ook klinkt het EVRM door in de jurisprudentie in kort geding. Hiervoor is al even gewezen
op de jurisprudentie met betrekking tot art. S lid 3 EVRM maar verder kan ook worden
gewezen op de jurisprudentie rondom het afnemen van lichaamsmateriaal ten behoeve van
DNA-onderzoek, op procedures waarbij de niet-openbaarheid van raadkamerprocedures in
verband met art. 6 EVRM ter discussie is gesteld en op de uitspraken waarbij de onpartijdig-
heid van de strafrechter ter discussie is gesteld.

Kortom, er is een toegenomen aandacht voor het individu in zijn relatie tot de overheid. Het
individu wordt een sterkere positie toebedeeld en eist een sterkere positie op.

2.3+ Technologische innovatie

Een derde en laatste ontwikkeling die in herinnering wordt geroepen is van heel andere orde
en betreft de technologische innovatie. De afgelopell decennia zijn onder meer gekenmerkt

artikelen geven een overzicht van de invloed van her Europese verdrag, in bet bijzonder art. 6, op her
Nederlandse rechr,

6- EHRM 29-11-1988, NJ 1989,815 m.nt. EAA / Brogan.
6S EHRM 20-11-1989, NJ 1990,245 m.nt, EAA / Kosrovski. Zievoor heronmiddelijkheidsbeginsel in her algemeen

EHRM 24-11-1986, NJ 1988,745 m.nt. EAA / Unrerperringer voorafgaand aan Kosrovski en volgend op
Kosrovski EHRM 27-09-1990, NJ 1993,707 m.nt. EAA (onder NJ 1993, 711) / Windisch; EHRM 19-12-1990,
Serie A Vol. 191/ Delta; EHRM 19-02-1991, NJ 1993,708 m.nr. EAA (onder NJ 1993, 7U) / Isgro; EHRM 26-04-
1991, NJ 1993,710 m.nt. EAA (onder NJ 1993, 7Il) / Ascb.

69 EHRM 15-06-1992, NJ 1993,71I m.nt. EAA / Ludi.
-0 EHRM 24-05-1989, NJ 1990,627 rn.nr. PvD / Hauschildt.

EHRM 25-02-1993, NJ 1993,485 rn.nr. Kn./ Funke.
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door de opkomst van de informatie technologie en haar mogelijkheden (internet), nieuwe
medische technieken" en nieuwe elektronische afluisrer- en detecrie-mogelijkheden."

Zo zijn computers niet meer weg te denken uit onze samenleving. Informatie kan op een
relatief eenvoudige manier worden opgesiagen, verwerkt en opgevraagd; bedrijven
automariseren (delen van) hun productie; personen en goederenstromen kunnen automatisch
worden gestuurd en gecontroleerd etc. Gekoppeld aan telecommunicatie-middelen zijn
eomputernetwerken ontstaan met een (inter)nationaal bereik. Hoe bescherm je echter deze
netwerken? En hoe bescherm je het recht op privacy? Deze vraag heeft niet alleen technolo-
gisehe implicaties of civielrechtelijke maar ook strafrechtelijke. Termen als 'hacken' en
'computervirus' zijn sinds jaar en dag bekend. Maar tot 1993 bestond er geen strafreehtelijke
normering waarmee hacken of het besmetten van een systeem met een virus kon worden
bestreden. En ook chantage, met een kwetsbaar systeem als inzet, behoort tot de mogelijke
dreigingen.

Een andere tak van wetensehap is de medische. Via deze wetenschap komen onder meer
verschillende mogelijkheden tot Ievensverlenging tot onze beschikking hetgeen vragen
omtrent de strafbaarheid van euthanasie en de daarbij betrokken personen oproept. Daarnaast
is het in toenemende mate mogelijk te aehterhalen hoe bepaalde ziekten ontstaan, zich
ontwikkelen en hoe men ze kan bestrijden dan wel voorkomen. Om vooruitgang te kunnen
boeken bij de totstandkoming van nieuwe technieken of nieuwe medicijnen is het noodzakelijk
experimenten uit te voeren. In hoeverre is het aanvaardbaar dat daarvoor geprepareerd
menselijk weefsel wordt gebruikt? In hoeverre mag genetisch materiaal worden geanalyseerd
en gemanipuleerd?

Wat deze genoemde en andere ontwikkelingen op technologisch vlak aangaat staan we
waarsehijnlijk nog slechts aan het begin van een hele reeks. Het is nierverwonderlijk indien het
bestaande wettelijk instrumentarium niet voldoende is toegerust om deze ontwikkelingen op
te opvangen. De wetgever kon destijds, in 1926, hiermee immers geen rekening houden.
Dit neemt niet weg dat er een 'behoefte aan een alerte en tijdige reehtsontwikkeling tel'
normering van deze toepassingen' bestaat." Het gaat daarbij niet alleen om eennormering
vanuit strafrechtelijk oogpunt. Ook vanuir strafvorderlijk oogpunt is er behoefte aan norrne-
ring. Nieuwe technologisehe mogelijkheden brengen de vraag naar toepassing daarvan binnen
strafvordering teweeg. lliustratief zijn onder meer de regeling omtrent het "tappen" van data-
eommunicatielijnen en de mogelijkheden om onderzoek te verrichten naar gegevens in een
geautomatiseerde omgeving. Andere voorbeelden zijnhet gebruik van moderne waarnemings-

Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden rot levensverlenging, kunstmarige bevruchring, prenatale diagnosriek.
DNA-analyse en verschillende mogelijkheden tor inwendig onderzoek.
Denk bijvoorbeeld aan richrmicrofoons en andere afluisterappararuur, her opvangen van residu-srraling van
elecrronische apparaten (het van Eck-proces) en video-sysremen.
Ministerie van Jusririe Recht in bewegi"£j. een beleidsplan voor justitie in de komende jaren [990, p. 28. Zie ook
Technologieen rechtthemanurnrnervan [ustiriele Verkenningen 1992nr 4. over de verhoudingrussen rechnolo-
gisehe omwikkelingen en recht.
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en bewakingsteehnieken zoals riehtmicrofoons en camera's en her gebruik van de DNA-
fingerprint.
Voor de komst van een wettelijke regeling leidde de toe passing van deze mogelijkheden nog
wei eens tot problemen die onder meer zijn terug te vindenin de jurisprudentie van begin jaren
negenrig."

Ook de reehter in kort geding werd ermee geeonfronteerd. In april 1989 bijvoorbeeId moesr
de president van de reehtbank Rotterdam zijn oordeeI geven over de geoorloofdheid van een
DNA-analyse van bloed van een verdaehte, in opdracht van de reehter-commissaris in
strafzaken. De oorspronkelijk kennelijk gegeven toestemming wordt door de verdachte bij
nader inzien ingetrokken. Inkort geding vordert hij vervolgens een verbod tot DNA -analyse
van het bij hem afgenomen bloed dan wei stopzetting van zo'n onderzoek. Het onderzoek zou
een inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de verdaehte. De president overwoog
daaromtrent zonder nadere motivering dar de DNA fingerprint -methode geeninbreuk van de
persoonlijke levenssfeer oplevert. Bovendien was hij van mening dat op een eenmaal gegeven
toestemming niet kan worden terug gekomen.76 Bezien vanuit een opsporingsoptiek kanniet
gezegd worden dar de beslissing van de reehter in kort geding nu een hindernis opwierp, maar
de opvatting staar wei haaks op de redenering die de strafkamer van de reehtbank Amsterdam
aanhing - van een vrijwillig afgegeven bloedmonster van de verdachte mag slechts na een
gewogen toe stemming een DNA analyse worden gemaakt - alsmede haaks op de redenering
die de stratkamervan de Hoge Raad aanhing bij het later gewezen WarlBslijm-arrest.77 Wettelijke
normering was ook Iller gewenst en is, zoals gezegd, inmiddels gerealiseerd.

2.4. Wisselwerking misdaadbestrijding - rechtsbescherming

Tot slot nog dit. De huidige samenleving is een dynamische, zij is volop in beweging. De
mensen zijn van dorp- of stadbewoner tot wereldburger geworden. De landsgrenzen vormen
steeds minder een barriere; vaak zijn er zelfs bindingen met meerdere landen. Dit geIdt ook
voor ondememingen; ook voor hen vormen de landsgrenzen steeds minder een barriere.

-5 Zie onder meer Rb Amsterdamoj-og-rooo, NJ 1990,472 (srrafkamer) waarbi] de rechrbank oordeelde dar bij
een vrijwillig afgegeven bloedmonster nier zonder gewogen roestemming van de verdachte over mag worden
gegaan tor een DNA analyse; HR 02-07-1990, NJ 1990,751 (srrafkarner] m.nt. Seh I Wangslijm, waarbij de
Hoge Raad aangafdat arr.rcj Sv geen basisbiedtvoor her afnernen van lichaamsmareriaal en daaropeenDNA
analyse roepassen; HR 12-06-1990,NJ 1991,170 (srrafkamer) m.nr. C.ln dir Iaarsre arresr achtre de Hoge Raad
de afwijzingvan herverzoekvan de verdachte, verdachrvan verkraehring, om een DNA-analyseonbegrijpelijk.
Rb Rorrerdarn 10-04-1989, KG 1989,196. Overigens is hier de nier-onrvankelijkheid van eiser uirgesproken.
De president overweegt dar de geslotenheid van her srelsel van srrafvordering zich nier verdraagr mer een
beoordeling van een beslissing van een rechrer dooreen andere daarroe mer speciaal aangewezen rechter. Her
kan derhalve mer worden aanvaard dar door een veroordeling van de sraar in korr gelling de beslissing van de
reehter-commissaris in srrafzaken geen effect sorteert,
HR 02-07-1990, NJ 1990,751 (srrafkamer) m.nr. Seh I Wangslijm. Her afnemen van lichaarnsmareriaal is een
inbreuk op de onaanrasrbaarheid van her lichaam. Een dergelijke inbreuk is slechrs geoorloofd indien
roegelaten bij of krachrens de wet.

-6
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Verder is door de komst van her internet informatie voor een groot publiek toegankelijk. Een
ieder kan weten 'war zich in de wereld afspeelt'.
Ook het strafrecht is volop in beweging. Er is sprake van massaal gepleegde kleine
criminaliteir, georganiseerde zware criminaliteit, grootschalige frau de, terrorisme en handel
in verdovende middelen en wapens. 'Typerend voor som.mi.ge van deze vormen van criminali-
reir', om met Korthals Altes en Hirsch Ballin re spreken, 'is het lucratieve, professionele en
internationale karakter daarvan'." Omhier met succes tegen op te kunnen treden moet ook het
poliriele en justitiele apparaat meer en andere mogelijklleden hebben dan die waarin het
wetboek voorzag. Zo zijn onder meer de telefoontap, her anoniem horen van getuigen en
infiltrarie veelvuldig gehanteerde methoden bij de opsporing geworden. Er is een roep om
krachtdadiger en slagvaardiger op te kunnen treden tegen crimineel gedrag.

Maar daar blijft het niet bij. Ineen poging aIlerlei processen in de samenleving te sturen, greep
de wetgever in toenemende mate naar regelgeving; de insrrumenrele benadering. De idee
onrstond dat ook modificerend kon worden opgetreden en niet aileen codificerend.t? Deze
insrrumenrele benadering bleek evenwel van een te groot optimisme te getuigen. Maatschap-
pelijke ontwikkelingen lieten zich niet zo gemakkelijk sturen als gedacht. Bovendien riep de
hausse aan regelgeving die her gevolg was handhavingsproblemen in het leven. Enerzijds
ontbrak het aan mankracht en middelen om naleving van aile regels te controleren, anderzijds
ontbrak het aan mankracht en middelen om aile geconstateerde overrredingen re vervolgen en
berechten. Dit heeft er onder meer toe geleid dat een gericht opsporings- en vervolgingsbeleid
tot ontwikkeling is gekomen waarbij prioriteiten worden gesteld ten aanzien van bepaalde
strafbare feiten." Een en ander heeft tot gevolg dat ook afdoeningsmodaliteiten zoals
transactie en voeging ad informandum in beweging zijn.
Buiten dar is er ook een tendens bepaalde strafbare feiren niet meer via het srrafrechr te
berechten maar over te hevelen naar het adminisrratieve recht, zoals bijvoorbeeld de
administratieve afhandeling van bepaalde verkeersovertredingen; de Lex Mulder.
Een variant op het klassieke strafproces, is het voorstel te komen tot een drie-sporenproces."

Het zijn allemaal uitingen van een overheid die zich probeert staande te houden in de strijd
tegen de misdaad. Het kort geding kan in dat licht veelal worden gezien als een uiting van

-S F. Korthals AIres Strajprocesrecht schiet tekort bij cril1linaliteitsbestrijdiniJ, insrallarierede Commissie Moons, en
E.M.H. Hirsch Ballin Hercodificatie af declcodificatie van het wetbaek van straivordcnng? in: Hercodificarie
werboek van srrafvordering, Nijmegen 1991, p. 24·
T. Koopmans De rol van de wetiJever in: Honderd jaar rechrsleven, Zwolle 1970.
Een andere gehanreerde methode om enige beheersbaarheid re bereiken is her seponeren en rransigeren van
srrafbare feiten. Opgemerkr moet worden dat her seponeren zo'n grote vluchr heefr genomen dar sinds het
einde van de jaren tach rig, begin jaren negenrig her terugdringen van sepor's een beleidsdoel op zich is
geworden. Vergelijk Strafrecht m.et beleid, beleidsplan apenbaar ministerie 1990'[995, p. 45. Voor war berreft de
mogelijkheid van rransacrie kan worden opgemerkt dar deze in 1983 is uitgebreid tor misdrijven mer een
srrafbedreiging van maximaal zes jaar. Her srreven van her openbaar rninisrerie is erop gerichr om in 1995
renminsre een derde van aile vervolgbare rnisdrijfzaken via rransacrie af re doen. Zie Strafrecht l1Iet belem,
beleidsplan apenbaar rninisterie [990-[995, P: 47·
Zie A. Hartmann Buit~erechtelijke afdoeni~ in: Her onderzoek rer rerechrzfrring, eersre inrerirnrapporr
onderzoeksprojectgroep Srrafvordering 2001, red. M.s. Groenhuijsen en G. Knigge, p. 69 e.v.

s,



HOOFDSTUK I

personen die, inaanraking komend met de justitiele overheid of de effecten van een strafbaar
feit, zich met alle mogelijke rniddelen proberen staande te houden in de strijd die de overheid
voert."
Dir geldt niet alleen voor verdachten (e.g. veroordeelden) maar ook voor anderen.
Het zou een m.i.svatting zijn te denken dat alleen verdachten zich tot de rechter in kort geding
wenden. Zij zijn weliswaar duidelijk in de meerderheid als eiser in kort geding maar ook
slachtoffers en getuigen - soms zijn beide hoedanigheden in een persoon verenigd - maken
incidenteel van deze procedure gebruik. Het kan immers voor een getuige een grote
psychische belasting betekenen tel' zirting te verschijnen en geconfronteerd te worden met de
verdachte, laat staan aan te geven wat hij heeft gezien of war hem is overkomen. Ook kan bij
hem de angst leven voor represaillemaatregelen.
Natuurlijk is het zo dat een getuige binnen het strafproces op verschillende manieren in
bescherming kan worden genomen maar dat staar er - kennelijk - niet aan in de weg dat ook hij
de weg naar de president heeft gevonden.

Duidelijk voor een ieder is, dat er zeker niet blijkt van enige schroom om de rechter in kort
geding re benaderen, maar het is discutabel of de behoefte altijd een gevolg is vanhet ontbreken
van mogelijkheden binnen het strafrechtelijk systeem om een rechterlijk oordeel te krijgen
ofwel dat de behoefte voortvloeit uit een onvoldoende benutten van de strafrechtelijke
mogelijkheden.

Vaststaat dat in ieder geval in een aantal gevallen her strafrechtelijk systeem geen mogelijk-
heden biedt ofbood en dat de rechter in kort geding daarop desgevraagd is ingesprongen. Het
eertijds ontbreken van mogelijkheden voor een in verzekering gestelde verdachte om zijn
vrijheidsontneming zelf ter toetsing aan een rechter voor te leggen is in dit verband befaamd
maar denk ook aan de onmogelijkheid om via het strafrecht een ophanden zijnde inbeslagname
te laten toetsen of een ophanden zijnde aanhouding.

Buiten dat kan de behoefte ook voorrvloeien uit een Bebrek oon snelheid bij de strafrechtelijke
procedure. Bekend voorbeeld hierbij is de opheffing van de voorlopige hechtenis en de termijn
waarop een beslissing op grond van de procedure van art. 69 Sv kan worden verkregen. Een
ander voorbeeld hangt samen met her vrije verkeer tussen raadsman en verdachte. Wanneer
dar vrije verkeer wordt verhinderd door de officier van justitie, moe ten ex art. 50 lid 3 Sv de
beperkingen aanhet oordeel van de rechtbank worden onderworpen. Verdachte en raadsman
zijn daarbij allereerst athankelijk van de snelheid waarmee de officier zijn beslissing voorlegt
aan de rechtbank en vervolgens van de snelheid van de rechtbank die over de beslissing van de
officier moet oordelen. Een en ander moet weliswaar onverwijld geschieden, maar verdachte
noch raadsman hebben andere dan informele mogelijkheden om deze snelheid af te dwingen.
Het laat zich raden dat enerzijds via informele contacten hers tel van het contact zal worden

s,
Ik spreek iller nadrukkelijk over 'veelal' omdar er buiten de groep korr gedingprocedures regen de overheid
ook een andere groep kort geding procedures is: russen slachtoffer en verdachre onderling. Daarbij gaat her
dan om her bewerksrelligen van vermijdingsgedtag zijdens de verdachte of, eenmaal, om her meewerken aan
een HIV test.
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nagestreefd terwijl anderzijds gelijktijdig de magelijkheden van een kart geding zullen worden
onderzocht.f

VergeHjk de procedure die leidde tor HR Il-lO-1991, NJ 1993,165 m.nr. CJHB en C. In deze procedure werd
naasr de Sraar de officier van justine die, hangende een gerechtelijk vooronderzoek, her vrije verkeer russen
raadsman en verdachre had beperkt, persoonlijk aansprakelijk gesreld. Gesreld werd dar die bevoegdheid in
die fase aileen aan de rechrer-cornmissaris roekomt. Gevorderd werd als schadevergoeding, de kosren die de
verdachte verschuldigd was aan zijn raadsman om de onwetrige toesrand opgeheven re krijgen. Zo werden er
voorbereidingen gerroffen om via een kort geding de rechrmarigheid van de beperking re laren roersen en zo
een herstel van her contact af te dwingen. Her kort geding is uireindelijk mer doorgegaan. Een dag na de
heslissing van de officier is een 'zachrere' beperking door de rechter-commissaris opgelegd.
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HET KORT GEDING IN EEN S1RAFRECHTELIJKE CONTEXT

De strafrechtelijke context waarin het kort geding zich beweegt is niet eenduidig.
Het gebruik van het kort geding om een gebod of een verbod te verkrijgen roept vragen op
over de afgrenzing van het strafrecht en het burgerlijk recht. Zijn er grenzen? Welke grenzen
zijn er? Waar liggen ze?

Aan de ene kant zijn daar de idee en over een gesloten stelsel van strafvordering, meer in het
bijzonder een gesloten stelsel van rechtsrniddelen (daaronder begrepen rechtsgangen) op
grond waarvan is betoogd dat de burgerlijke rechter het srrafrecht op onaanvaardbare wijze
zou doorkruisen. Aan de andere kant wordt echter het burgerlijke recht, althans onderdelen
vanhet instrumentarium, omarmd door het strafrecht: de ontnemingswetgeving; de voeging
als benadeelde partij - met de mogelijkheid van hoger beroep bij de burgerlijke rechter' - en de
schadevergoedingsmaatregel.
Of is het niet juist hier een tegenstelling re zien maar is het omarmen van civielrechtelijke
instrumenten [uist een exponent van de ideeen over geslotenheid van her strafvorderlijk
stelsel? De instrumenten zijn immers gemcorporeerd in het strafrecht.
Hoe kan de expliciere rol worden geduid die bij deze procedures aan de burgerlijke reehter is
toegekend? Is die ook te plaatsen tegen de aehtergrond van een gesloten stelsel omdat de
bevoegdheid van de burgerlijke rechter in deze voortvloeit uit een strafvorderlijke bepaling?

En dan is er nog de rol van de burgerlijke rechter bij schadevergoeding na strafvorderlijk
oprreden, Hoe je het ook wendt of keen: de burgerlijke rechter heeft daar een 1'01, aldus de
Hoge Raad. Dat is niet verwonderlijk. De vordering zal immers gestoeld zijn op beweerdelijk
onreehtrnatig optreden; schending van een burgerlijk recht. Daarmee is de bevoegdheid van
de burgerlijke rechter gegeven. De Hoge Raad ziet echter ook een rol voor de burgerlijke
rechter wanneer binnen het strafrecht zelfis voorzien in een schadevergoedingsproeedure. De
betrokkene zal niet op die grond niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vordering. Her
staat ter vrije keuze van de betrokkene, aldus nog steeds de Hoge Raad, ofhij zijn vordering bij
de burgerlijke reehter wit aanbrengen of gebruik wit maken van een voor hem openstaande
strafvorderlijke weg.

Indit veld van - rnisschien -afstoten en aantrekken, beweegt zieh dus het kort geding. Ik schets
dit sleehts en neem geen standpunt in. Ik geef aan welk (strafreehtelijk) kader ik zie.

Art. 421, vier de lid, Sv.
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I. Geslotenheid van bet stelsel van recbtsmiddelen

1.1. Inleiding

Het kort geding kan als een vreemde eend in de srrafrechtelijke bijt worden gezien. Het gebruik
van het kort geding is dan ook niet zonder commentaar gebleven. Van de bezwaren die zijn
geuit, springt de idee van het gesloten srelsel van strafvordering zoals neergelegd in art. I Sv
eruit: strafvordering heeft aileen plaats op de wijze bij de wet voorzien.

Over het gesloten zijn van het strafvorderlijk stelsel is het laatste woord zeker nog niet gezegd.2
Zo schrijft Corstens dar het gesloten stelsel van strafvordering langs drie wegen is openge-
broken.' Hij onderscheidt daarbij de invloed van de mensenrechtenverdragen, vervolgens de
receptie van de uir het bestuursrecht stammende algemene beginselen van behoorlijk bestuur
en ten derde het gebruik van her kort geding in strafzaken.

De idee van geslotenheid kent verschillende facetten. De geslotenheid van het strafvorderlijk
stelsel in zijn rotaliteir, als een gesloten stelsel van rechten, bevoegdheden en plichten maar
ook, in kleiner verband, de geslotenheid van het stelsel van rechtsrniddelen. Gelet op het
onderwerp van dit onderzoek, zal de aandacht gericht zijn op het laatste: het (bijna) gesloten
stelsel van rechtsrniddelen.
Her gaat daarbij dan om - kort aangeduid - de idee dat binnen het strafrecht is aangegeven of
een beroep op een rechter openstaar en zo ja, of tegen de beslissing van die rechter al dan niet
kan worden opgekomen bij een andere - hogere - rechter. De term rechrsrniddelen is dan
ruimer dan "gewone en buitengewone rechtsrniddelen" zoals bedoeld in boek drie van het
wetboek van strafvordering en omvat ook "rechtsgangen" zoals bijvoorbeeld de procedure van
art. 69 Sv.
Om het kort geding te kunnen plaatsen inde idee van een gesloten stelsel van rechtsrniddelen
onderscheid ik een interne geslotenheid en een externe geslotenheid.

Zie onder meer C.P.M. Cleiren Deopenheid van de wet, de geslotenheid van het recht, orarie Rotterdam, Arnhem
1992. Cleiren spreekt in dar verband over een open sysreem van srrafvordering; een openheid van her systeem
op primair niveau. Pas op her door haar onderscheiden secundaire niveau komr een geslorenheid tor stand.
De leemren in de werrelijk regeling ornrrenr her sysreem van bevoegdheidstoekenning resulteren in een
openheid op primair niveau. De geslotenheid kornr tot stand door de aanvulling van de leernren conform de
doeleinden waarvoor aan polirie en jusririe bepaalde bevoegdheden zijn verleend; een geslorenheid op
secundair niveau. Deze aanvulling is in haar opinie een opdrachr die ligt besloten in arc. I Sv. Zie ook J .B.H.M.
Simmelink De rechtsstaatBedachte achter art. I 51'; Bedachten over de betekenis van art. I 51' voor het handelen van
de overheid in de opsporingsjasc, Arnhem 1987.
G.J .M. Corstens, Interne en externeco nverBentie van strafprocesrecht in: Hercodificarie werboek van srrafvorde-
ring, Nijmegen 1991, p. 12.
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1.2. Interne geslotenheid van het stelsel van rechtsmiddelen

Met interne geslotenheid bedoel ik de leer dat aan een beslissing van een strafrechter alleen
door een daartoe bij de wet aangewezen rechter zijn kracht kan worden onrnomen, zoals ook
te vinden invaste jurisprudentie van de Hoge Raad.

'( ...) dar een rechrerlijke beslissing in her algemeen alleen door vemieriging door een hogere rechter haar krachr kan
verliezen en een beslissing waarregen door de wer geen hogere voorziening is roegelaren daarom in her algemeen nier
op grond van daaraan mogelijk k1evende gebreken van formele of mareriele aard als van onwaarde mag worden
beschouwd (...)'4

Er kunnen niet met succes verweren worden gevoerd over aspecten van de strafzaak die reeds
ineen eerder stadium door een strafrechter zijn beoordeeld. Gedoeld wordt dan uiteraard niet
op de onderlinge verhouding van de rechtsmiddelen verzet, hoger beroep en cassatie inrelatie
tot de onderliggende beslissing.'

HR 04-03-1975, NT 1975 ,241 (srrafkamer) m.nr. ThWvV. Verdachre beroogr dar hij ren rijde van her bevel rot
gevangenhouding nier 'werrig' van zijn vrijheid was beroofd. Her bevel ror verlenging van de bewaring was
namelijk op dezelfde dag gegeven als ber bevel ror de bewaring zelf, hergeen in de ogen van de verdachre nier
srrookr mer ber srelsel van de wet. Dienrengevolge zou geen bevel ror gevangenhouding kunnen worden
gegeven. Zie in gelijke zin larer onder meer HR 07-10-1988, NJ 1989,510 (srrafkarner) m.nr. C. waar de
rechrskracht van een bevelror inverzekeringsrelling rer discussie srond en de mogelijkheid om aansluirend een
bevel ror bewaring re verlenen. De Hoge Raad gaf duidelijk aan dar, ook al zouden er aan her bevel ror
inverzekeringsrelling gebreken kleven, deze nier aan de rechrskrachr in de weg sronden. In die gebreken,
evenrueel resulrerend in een onrechnnarige inverzekeringstelling, kan dus geen grand gelegen zijn om de
bewaring nier re bevelen. De beslissingsvrijheid van de rechrer-comrnissaris is uirsluirend beperkr door her
bepaalde in art. 67a Sv. Op dezelfde manier wordr in her civiele rechr beslisr: HR 04-05-1990, NT 1990,677
m.nr. PAS '( ...) Her gesloten srelsel van in de wer geregelde rechrsrniddelen brengt, afgezien van het zeldzame
en hier niet aan de orde zijnde geval van her geheel ontbreken van rechrskracht, mede dar een onjuiste
rechrerlijke uitspraak (...) nier anders dan door her aanwenden van een rechtsrniddel kan worden aangetast en
dar ook indien (...) geen rechrsrniddel beschikbaar is, de uirspraak russen parrijenrechrskracht heefr ( ...)' In casu
berrofhet een beslissing van de kanronrechter in het kader van de Huurprijzenwet waarvan de rechtskracht
in een larere procedure werd berwist, Zie eerder HR 27-0\-1989, NJ 1989,588 m.nt. WHH I Jamin-Geels.
Dit berekenr overigens ook dar oordelen vervat in een russenbeslissing zoals bedoeld in art. 423, lid 2 Sv, nier
bindend zijn voor de appelrechter indien de zaak ren rweede male in boger beroep dient, zie HR 27-02-2001,
NJ 2001, 310 (srrafkamer). In die zaak was hoger beroep ingesreld regen hervonnis van derechtbank. In boger
beroep wees her Hofde zaak rerug op de voervan art. 423, lid 2 Sv. Tegen de beslissingdie door de rechtbank
na rerugwijzing is gegeven, is hoger beroep ingesreld. Vervolgens is tegen de beslissing van her Hof en regen
de eerdere russenuirspraak cassarie ingesteld. In her kadervan de beoordeling van de onrvankelijkheid van her
cassarieberoep tegen de russenuirspraak heeft de Hoge Raad als volgr geoordeeld. '+2. Die russenuitspraak
bond de Rechtbank ingevolge art. 423, rweede lid, Sv bij haar na de verwijzing re geven oordeel over de
onrvankelijkheid van de Officier van [usririe in zijn vordering'.
4.3. Doordar hoger beroep werd ingesreld regen de na verwijzing gedane uirspraak van de Rechtbank verloor
de russenuirspraak haar bindende karakrer. Uir de art. 348 en 358, rweede en derde lid, Sv vloeir immers voort
dar her Hof de onrvankelijkheid van de Officiervan Jusririe in zijn vorderingzelfsrandig diende re onder zoe ken
naar aanleiding van her onderzoek rer rerechrzitring dar ror zijn einduirspraak heeft geleid. Nu de besrreden
einduirspraak nier is gewezen naar aanleiding van her onderzoek op de rerecbrzirringen dar ror de
russenuitspraak heefr geleid, kan de verdachre in her cassarieberoep, voor zover dar is gericllt regen die
russenuirspraak en regen op die rerechrzirringen genomen beslissingen nier worden onrvangen. Dat brengr
mee dar her eersre rniddel buiren bespreking moeren blijven.'
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De Hoge Raad heeft het ten aanzien van verweren met berrekking tot de aanhouding en
inverzekeringstelling als volgt verwoord:

'4·3· Blijkens her onder 4·2 weergegevene is ter terechtzirring in hoger beraep een beroep gedaan op een verzuim bij
de inverzekeringstelling van de verdachre, Een dergelijk verzuim kan aan de orde worden gesteld bij her verhoor door
de rechrer-cornmissaris naar aanleiding van her verzaek van de officier van justitie als bedoeld in art. 59a, rweede lid,
Sv en/of een verzoek van de verdachte om invrijheidsstelling. Tegen her oordeel van de rechter-cornmissaris dat her
verleende bevel tot inverzekeringstellingniet onrechtmatig is, sraar geen hogere voorziening open. Het gesloren stelsel
van rechrsrniddelen in srrafzaken zou op onaanvaardbare wijze worden doorkruist indien bij de behandeling van de
zaak ter terechtzining opnieuw of alsnog beroep zou J..'U111lenworden gedaan op verzuimen bij de inverzekeringstelling
die aan de reehter-commissaris zijn of had den kunnen worden voorgelegd. Noeh de reksr van art. 359a Sv, noch de
wersgeschiedenis van die bepaling geeft daartoe aanleiding (vgl. HR 8 mei 2001, NJ 2001,587).'6

Ook een verweer met berrekking tot de onrvankelijkheid van het openbaar ministerie kanniet
met succes in de hoofdzaak worden gevoerd indien een op gelijke gronden gevoerd verweer
in een procedure ex art. 255, lid 4 Sv is verworpen. Wanneer de beschikking van de rechtbank
in de laatstbedoelde procedure niet door een hogere instantie is vernietigd, moet van de
juistheid van die beschikking worden uitgegaan. De rechter in de strafzaak zelfkomt dan geen
oordeel meer toe over de juistheid van die beschikking.7

Inde woorden van de Hoge Raad:
'3·1. In her rniddel wordt erover geklaagd dar her Hof ten onreehte het beroep op de nier-onrvankelijkheid van her
Openbaar Ministerie in zijn vervolging heeft verworpen.
3.2. In her besrreden arrest heeft her Hof her ter terechtzirring in hoger beroep gedane beroep op de nier-
onrvankelijkheid van her Openbaar Ministerie in zijn vervolging als volgr samengevar en verworpen:
"De raadsman voerr her prelirninaire verweer srrekkende tot nier-onrvankelijkheid van her openbaar minisrerie in
verband met een emstige schending van de beginselen van de goede procesorde. Hij voerr daarroe - korr gezegd - aan
dar her ontoelaatbaar is dat de rechtbank de vorderingen van de officier van justitie tor verJenging van de termijn voor
de dagvaarding op grand van artikel zaa lid 2van her Werboekvan Srrafvordering, aldus heeft gelezen dat bedoeld was
roepassing te geven aan arrikel 255 lid 4 van her Wetboek van Strafvordering. De vordering is aldus volgens de
raadsman een geheel andere rechtsgrond gaan behelzen en er had niet beslist mogen worden zander de nier in de
raadkamer verschenen verdachte en zijn raadsman hierover voorafgaand schriftelijk re informeren.
Her hof verwerpr dir verweer.
De stelling dar het de rechrbank nier vrijsrond zander nadere informarie en de nieuwe oproeping van de verdachre en
zijn raadsman de vordering te ttansfonneren in een vordering tot her srellen van een nieuwe tennijn op grond van
artikel255 lid 4 van het Werboek van Strafvordering vindt geen steun in het recht. Dat de verdaehte en zijn raadsman,
hoewel hiervan op de hoogte, niet in raadkamer zijn verschenen komt v~~r hun risico. In casu is er derhalve geen
sprake van een emsrige sehending van de goede procesorde. Het open baar millisterie is dan ook onrvankelijk in zijn
vervolging."
3·3· Een rechterlijke beslissing blijft in de regel in stand tenzij zij wordt vernietigd door een hogere instanrie. Nu
genoemde besclUkking van de Rechrbank niet door een hogere insrantie is vernierigd, moet van de juistheid van die

HR 05-02-2002, LJN AD7794 (sttatkamer), HR griffienummer 00308/01. Zie voor een gelijkluidend oordeel
HR 30-10-2001 LJN AD4307 (sttatkamer), HR griffienUI1Ifi1er 00156/00 en her in het citaat reeds genoemde
HR 08-05-2001,NJ 2001,587 (sttatkamer), m.nt. JR. Aan verdaehten onrvalr op grond van deze jurisprudemie
een srukje rechtsbeseherming. Een eventueel onreehnnatige inverzekeringstelling hoeft niet aan een
rechtsgeldig bevel tot bewaring in de weg te staan. De lijn in de jurisprudentie van de Hoge Raad leidr ertoe
dar, zelfs als de inverzekeringsrelling onrechtmatig is, de rechter bi; het onderzoek ter terechtzitting geen
rechtsbescherming kan bieden via art. 359a Sv.
HR 15-02-2000, NJ 2000,500 (sttatkamer) m.m JR.
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beschikking worden uitgegaan. Een beoordeling van de juisrheid van die beschikking door her Hof, zoals blijkens her
gevoerde verweer door de verdachte verlangd, zou in srrijd zijn mer een goede procesorde. Daarom heefr her Hofher
beroep op de nier-onrvankelijkheid van her Openbaar Ministerie in zijn vervolging rerechr verworpen.'

Eerder had de Hoge Raad een gelijkluidend oordeel gegeven met betrekking tot oordelen
gegeven in een art. 12 Sv procedure in relatie tot oordelen in de hoofdzaak.'

De Hoge Raad overwoog:
'5.3. Her middel behelsr blijkens de toelichring de klacht dar her Hof, overwegendeals hiervoor onder 5.2 weergegeven,
nier bepaaldelijk is ingegaan op de stelling dar het Hofin de hiervoren onder 5.1 bedoelde procedure [beklag ex art. 12
Sv; EvdG] een fourief standpunr heeft ingenomen omrrem her verweer dar de Officier van [ustirie aan de raadsman
van de verdachre heeft medegedeeld dat hij de verdachte nier verder zou vervolgen.
5+ De klachr is juisr, maar kan nier tot cassatie leiden. Immers, her gesloten stelsel van in de wet geregelde
rechtsmiddelen brengt mee dat een rechrerlijke beslissing - afgezien van her zeldzame en mer nier aan de orde zijnde
geval van her geheel onrbreken van rechrskrachr - nier anders dan door her aanwenden van een rechtsrniddel kan
worden aangetast en dat in een besch.ikking als hiervoor onder 5.1bedoeld, waartegen geen rechrsmiddel besch.ikbaar
is, de beslissing onherroepelijk is, zodat daartegen in een volgende fase van her geding nier meer met succes kan
worden opgekomen.'

Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen wordt echter, aldus De Hullu, door de Hoge Raad zelf
doorbrokenin zijn zogeheten "Herstel-arresten't.t'De "Herstel-arresren" zijn arresten waarbij
de Hoge Raad een misslag herstelt in een eerder door de Hoge Raad gewezen arrest in dezelfde
zaak. Het gaat wel om eenhele uitzonderlijke misslag namelijk om de situarie dat bij vergissing
de door een raadsman ingediende rniddelen niet zijn besproken, omdat deze middelen
tengevolge van een administratieve vergissing niet tijdig bij het dossier zijn gevoegd."
Inzijn noot onder deze arresten stelt De Hullu dat niet alleen de wet geen houvast biedt voor
deze vervolgbeslissing van de Hoge Raad maar dat de Hoge Raad hiermee ook afwijkt van de
eigen strikte lijn over de geslotenheid van het stelsel van rechtsrniddelen. Hij vraagt zich
vervolgens af hoe ver de Hoge Raad genegen is te gaan met "herstel-arresten". Welke
verzuimen lenen zich voor een dergelijke hersreloperarie? Uiteindelijk spreekt hij zich als voIgt

HRI8-1O-1994, NJ 1995,u8 (srrafkamer) m.nt. ThWvW. Corstensisechtereenanderemeillng toegedaan. Naar
zijn inzicht kan in een fase volgend op een art. 12 Sv procedure wei degelijk worden opgekomen tegen een
oordeel gegeven in die art. 12Sv procedure.
HR 30-10-2001, NJ 2002,230/231 (strafkamer) m.nr. JdH onder NJ 2001,231.
Heeft de Hoge Raad niet reeds eerder deze leer doorbroken met de leer met betrekking tor de onzuivere
vrijspraak? Immers, indien de Hoge Raad met verzoeker tot cassatie van oordeel is dat de in hoogste feitelijke
insranrie gegeven vrijspraak een onzuivere is, is verzoeker tor cassatie nierregensraande de regel van art. 430
Sv roch onrvankelijk in her beroep. Anderzijds kan ook de vraag worden opgeworpen of her met reeds de
bedoeling is geweest van de wetgever om alleen vrijspraken onder de werking van art. 430 Sv re doen vallen
die nu als "zuiver" worden aangemerkt,
In de zaken waar het mer over gaat, heeft de Hoge Raad de rniddelen alsnog beoordeeld, afgedaan met de
motivering van art. 81 RO (desrijds nog art. iota RO), en in die zin slechts een aanvullend arrest gewezen
waarbij de eerdere beslissing is gehandhaafd. De Hoge Raad rechrvaardigt deze roch bijzondere gang van
zaken met de overweging dar, nu middelen tengevolge van een verzuim van de adminisrrarie van de Hoge Raad
nier bij her arrest zijn beoordeeld, de verdachre tot dusverre in cassarie geen eerlijke behandeling van zijn zaak
heeft gehad, zoals bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM. Daarbij zijn van belang de ernsrige gevolgen van een
dergelijke adrninisrrarieve rnisslag alsmede de ornsrandigheid dar de Hoge Raad in laarsre instanrie uirspraak
doet, aldus nog steeds de Hoge Raad.
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uit tegen de weg die de Hoge Raad hier is ingeslagen en pleit ervoor dat het gesloten stelsel
gehandhaafd blijft:

'De funcrie van gewone rechrsmiddelen is nier aileen om per saldo tot betere en meer aanvaardbare beslissingen re
komen, maar ook om binnen een gereguleerd, houvasr biedend kader een eind aan een srrafzaak te kunnen maken.
Zulke rechtszekerheid wordt door bet onderhavige arrest verminderd, en dar vind ik een hoge prijs voor de
redelijkheid die onrniskenbaar in deze concrete (en vennoedelijk uirzonderliike) gevallen wordt nagesrreefd. Een goed
stelsel van rechtsmidde!en verondersrelr nier dar er geen foute rechrerlijke beslissingen kunnen bestaan.'

Hij aeht het stelselmatig juister dat gratie uitkornst biedt in gevallen waarin er eeht een fout is
gemaakt.1!

Meer van belang voor de vraag of er plaars is voor het gebruik van een kort geding in
strafzaken zijn de ideeen over de exteme geslotenheid.

1·3· Externe geslotenheid van het stelsel van rechtsmiddelen

Hoe verhoudt zieh de, toeh algemeen ondersehreven, idee dat het stelsel van reehts-middelen
gesloten is, tot de bemoeienis van de reehter in kort geding? Kan, en zo ja in hoeverre, een niet-
strafreehter, inhet bijzonder een burgerlijke reehter, een oordeel geven over een onderwerp
van gesehil dar gerelateerd is aan een strafzaak. Staat art. I Sv daaraan niet in de weg? Vloeit uit
art. I Sv niet voort dat de wetgever bepaalt of onder bepaalde ornstandigheden een (verder)
beroep op de strafreehter openstaat?

Gesteld wordt wel dat buiten de mogelijkheden geboden door de wet er noeh binnen het
strafreeht noeh daarbuiten mogelijkheden (zouden moeten) zijn om een reehter te adieren. Zo
geformuleerd lijkt geslotenheid een doel. Dit is ook de indruk die aehterblijft na lezing van
hetgeen De Hullu in 1989 opmerkt over het gesloten zijn van het stelsel van reehtsmiddelen
in relatie tot het gebmik van her kort geding bij srrafzaken." Over fouten binnen strafzaken
moet binnen het strafreeht worden geklaagd, zo stelt hij. Het systeem moet bevredigend
functioneren waarbij fouten op de koop toe moeten worden genomen. Deze opvatting over
het gesloten zijn van het stelsel van reehtsmiddelen heeft De Hullu, zoals hiervoor onder 1.2.

weergegeven, nog eens kraehtig herhaald in zijn annotatie onder de "Herstel-arresten". 14

Of moet geslotenheid meer benaderd worden vanuit de idee dat het een gevolg is van het
streven naar eompleetheid binnen het strafreeht? Compleet in het bieden van reehts-

Zie ook her preadvies van zijn hand over de herziening van het sancriestelsel waarin De Hullu nogmaals de
cenrrale rol uiteen zer die hij ziet voor de gracie. J. de HuUu Enkele sUBBestiesvoor de herzieninB van het
strafrechtelijksanctiestelsel preadvies NfV, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2002-1, K1uwer 2002
p. 26-33, in bet bijzonder p. 30-31.
J. de Hullu Over rechtsmuldelen in strafzaken, Arnhem 1989, P: 462-469.
HR 30-10-2001, NJ 2002,230/231 (srrafkarner) / Hersrelarresren .
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bescherming." Compleet in het geven van de wettelijke grondslag voor het toepassen van
strafvorderlijke bevoegdheden: her legaliteitsvereiste. Geslotenheid als kenmerk waarbij
fouten op de koop toe worden genomen?

Twee situaries dienen bij de externe geslotenheid te worden onderseheiden: 1) er is al een
rechterlijk oordeel binnen het strafrecht gegeven en 2) er is geen rechterlijk oordeel binnen het
strafrecht gegeven en de wet voorziet ook niet een specifieke reehtsgang om een dergelijk
oordeel re verkrijgen. De hiervoor onder i.i. weergegeven ruime uideg van de term rechts-
rniddelen wordt nu dus pregnant.

1.3.1 Er is al een oordeel van een strafrechter

Met de deur in huis vallend; de burgerlijke rechter zal zich in beginsel van een oordeel
onthouden wanneer er reeds een oordeel van een srrafrechter voorhanden is. Het is daarbij
irrelevant of dit oordeel is verkregen door een eigen aerie van bijvoorbeeld de verdaehte, of dat
het oordeel een gevolg is van een wettelijk voorgeschreven procedure.l'' Heeft dus bijvoorbeeld
de rechter-commissaris in her kader van een vordering tot bewaring zijn oordeel gegeven over
de noodzaak van een voortduring van de vrijheidsbenerning dan zal deze beslissing als zodanig
niet door de burgerlijke rechter mogen worden getoetst.'7

Het is vaste jurisprudentie dat, niet alleen binnen het civiele reeht en binnen het strafreeht als
zodanig maar ook tussen het civiele recht en het strafrecht onderling, de stelsels van reclus-
middelen gesloten zijn."

.8

Zie oak M.S. Groenhuijsen en J. Naeye De hcrstructurering van het voorbereidend ondcrzoek in strajzaken in:
Scherp roezicht, van boevenrucht tot samenleving en criminalireir, onder redactie Vall C. Fijnaur en P.
Spierenburg, Arnhem, Gouda Quint 1990, p. 268.
Bedoeld is de rechtsbescherming die auromarisch voorrvloeit uit her srelsel V311de wet. Zo is bijvoorbeeld bij
een voortduring van vrijheidsonrneming steeds een rechrerlijk bevel noodzakelijk en vereist her tappen van
relecornmunicarielijnen een rechterlijke machtiging.
Let wei, her gaat hier dus om de vraag of de beslissing van de rechrer-commissaris op dar moment een
rechrmarige beslissing is. Her oordeel van de rechrer-comrnissaris is slechts een mornenropname. Her gaat dus
nier om de vraag in hoeverre na verloop van tijd verdere vrijheidsonmeming oak d311nog is gerndiceerd.
Bovendien sraar dan de procedure van art. 69 Sv tot beschikking van de verdachre. Her gaat ook niet om de
vraag of de voorafgegane derenrie rechrmatig is geweest. Dar is geen factor die meespeelr bij de beoordeling
van de vraag of be waring gemdiceerd is; HR 07-10-1988, NJ 1989,510 (srrafkamer) rn.nt. C.
Zie bijvoorbeeld de conclusie voor HR 09-01-1970, NJ 1970,240. Zie verder onder meer HR 03-12-1971, NJ
1972,137 m.nt, GJS; HR 14-06-1974, NJ 1974,436 (korr geding) m.nr ThWvV; HR 04-03-1975, NJ 1975,241
(srrafkamerj m.nt. ThWvV; HRol-07-1976,NJ 1976,452 (korcgeding) m.nt. ThWvV; HR 16-1O-1987,NJ 1988,
841 (kort geding) m.nt. C; HR 08-05-1987, NJ 1988, 1016 (korr geding) m.nr, MS; HR 25-11-1988, NJ 1989,136
m.nt. ThWvV; HR 07-10-1988, NJ 1989,510 (srrafkamer) m.nr. C; HR 27-01-1989 NJ 1989,588 rn.nt. WHH I
[amin-Geels; HR 05-01-1990, NJ 1990,313; HR 04-05-1990, NJ 1990, 677 m.nt. PAS; HR 24-05-1991, NJ
1991,646 (korr geding) m.nr Th WvV; HR 13-09-1991, RvdW 1991,194; Kanrongerechr 's-Herrogenbosch jr-oj-

1990 NJ 1992,95 m.nr. HJS en Rb Amsterd3lll28-11-1991, KG 1992,5 (korr geding).
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Een opmerkelijke zaak en daarom boeiend om aan re halen is de volgende.
Een verdachre is door de polirierechrer veroordeeld tot zeven (1) maanden gevangenissrraf waarvan rwee maanden
voorwaardelijk. De verdachre stelt regen deze uitspraak hoger beroep in maar rrekr dar weer in voordar de zaak door
her Hofis behandeld. Op her moment dar aan de verdachte wordr aangezegd dar de door de polirierechrer opgelegde
srraf ten uirvoer zal worden gelegd, spanr hij een kort geding aan om die re voorkomen. Daartoe voert hij aan dar de
Staat jegens hem onrechnnarig zou handelen indien her vonnis ten uirvoer zou worden gelegd nu immers de opgelegde
srraf nier in overeenstemming is met de regel van art. 376 Sv. De president in korr geding wijsr de vordering af. Ook
in hoger beroep vangt de verdachre - nu dus eiser - bot.
De Hoge Raad overweegr als volgr:
'De rwee cassatiemiddelen zijn gerichr tegen de r.o. 2 en 3 van her besrreden arrest, waarin her hof, uitgaande van
vorenvermelde feiren, heeft geoordeeld, korr weergegeven, dar her hoger beroep reeds moet worden verworpen.
omdar her Werboek van Srrafvordering een rechter aanwijsr, namelijk (de srraikamervan) her hof, bij wie men in hoger
beroep kan opkomen regen een vonnis als her onderhavige; dar uitdeze regeling de wil van de wetgever blijkt dar regen
een dergelijk vonnis geen rechrsgang bij de burgerlijke rechrer opensraar. ook nier in k.g., in dit geval nadar een
aanvankelijk door X ingesreId hoger beroep is ingerrokken.
De middelen worden vergeefs voorgesteld. Her gesIoren sreIsel van rechtsmiddelen tegen uirspraken van de
strafrechrer, zoals geregeId in her Wetboek van Srrafvordering, brengt mee dar her vonnis van de Pol.r. rechtskrachr
behoudr, zolang her niet ingevoIge her insrellen van een zodanig rechrsmiddeI is vernierigd. X had de mogelijkheid om
hoger beroep in re srellen van dir vonnis en heefr dir ook gedaan. Indien her tor behandeling van dir hoger beroep zou
zijn gekomen, had her hof her vonnis moeren vernietigen, waarbij opmerking verdienr dar her hof, opnieuw
rechtdoende, nier gebonden zou zijn geweesr door her voorschrift van art. 376 Sv. X heefr zijn beroep evenwel voor
de behandeling ingerrokken. Van onrechrrnarigheid van. de renuirvoerlegging kan in deze omsrandigheden geen sprake
zijn. De kIacht dar bij deze renuirvoerlegging art. 5 lid 1aanhef en onder a EVRM zou zijn geschonden faalt, reeds
omdar re dezen sprake is van een "con damnation par un rribunal competent"! "conviction by a competenr court"; de
Pol.r. was imrners bevoegd kennis te nemen van her onderhavige srrafbare feir."?
Corsrens stelr in zijn noot dar dir arrest geen verwondering wekr geler op de eerdere jurisprudentie van de srrafkamer
van de Hoge Raaden zegtverder: 'Rechrspraak is geen spel. waarbij de speIer, alnaa.r gelang her hem aanstaat. nu eens
op her ene en dan weer op het andere paard wedr. En eveumin gaat her aan zo'n speier die in de ene ronde heen
vedoren, toegang te geven tor een nieuwe ronde.'

Is dit voorbeeld ontleend aan de rechtspraak in kort geding, ook in de rechtspraak in
bodemprocedures wordt op gelijke wijze geoordeeld over de geslotenheid zoals moge blijken
uit het volgende citaat uit een zaak uit 1990:

'Voor zover Voorrman aan zijn vordering ren grondsIag heen gelegd dar zijn srrafrechtelijke vervoIging, zijn
veroordelingen door de srrafrechter en de tenuirvoeriegging van de berreffende srrafvonnissen onrechtrnatige daden
van de Staat opIeveren, sruir m.iddel I reeds hierop af dat deze vonnissen door de burgerlijke recbter niet op hun
juisrheid kunnen worden getoetsr, omdar her gesioren srelsei van gewone en buirengewone rechrsmiddelen, zoals
neergeiegd in het Derde Boek van het Werboek van Srrafvordering, daaraan in de weg staat (...)"0

Ook na de eeuwwisseling is deze lijn voortgezet. Een citaat ter illustratie:

'3·1. Inhet arresrvan 23maart 2000 van her gerechtsbof te 's-Henogenbosch is hetinbesIaggenomen konijnenvieesals
bijkomende srraf van in de van het Wetboek van Srrafrecht (Sr) verbeurd verklaard zonder dat daarbij toe passing is
gegeven aan het bepaalde in artikel 33c Sr. Geier op het gesloten stelsel van rechtsmiddelen in srrafz.aken zou

HR 16-10-1987, NJ 1988,841 (kort geding) m.nt. MS en C.
HR OS-OI-l990, NJ 1990,313. In gelijke zin eerder HR 2S-11-1988, NJ 1989,136 m.nt. ThWvV. In casu was via
een onrechtmatige daadsactie onder meer gevorderd een beschikking ex art. 89 Sv nietig te verklaren omdar
daaraan een gebrek aan zou kleven. Deze vordering is afgewezen onder verwijzing naar het gesioten srelsei
van rechtsrniddeien.
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roekenning van een schadevergoeding renaanzien van dirvleeseen onroelaarbaar ingrijpen door de burgerlijke rechrer
in de uitspraak van de srrafrechrer berekenen. Reeds op deze grond dienr de vordering van Schoonbroodt te worden
afgewezen. Hergeen hierna wordr overwogen is ten overvloede, doch revens zeifsrandig de beslissing van de rechrbank
dragend.?'

Oordelen van de strafrechrer kunnen dus niet, onder het mom van onrechtmatige overheids-
daad, op hun juistheid worden getoetst met aantasting van de rechrskracht."

Of de rechtskracht van een beslissing die het predikaat non-existent - een beslissing die elke
rechtskracht zou ontberen - verdient wel aantastbaar is via een aerie uit onrechtmarige daad,
is niet helemaal duidelijk. Her lijkr er in ieder geval op dat de Hoge Raad dar niet uitsluit gezien
de volgende overweging:

'Her gesloren srelsel van in de wet geregeJde rechrsmiddelen brengr, ajBe:ien van het zeldzamc en hicr met aan de ordc
:ijnde Beval van het Behed ontbl'eken van rechtskradu, [curs.:EvdG] mede dat een onjuiste rechrerlijke uitspraak (...) nier
anders dan door her aanwenden van een rechtsmiddel kan worden aangerasr en dar ook indien (...) geen rechtsmiddel
besehikbaar is, de uitspraak russen parrijen rechrskrachr heeft (...)"3

De deur van het gesloten stelsel van rechtsmiddelen is echter in een situarie op een kier
gezer/gelaten - het is maar hoe je her bekijkt - door de Hoge Raad. De aanleidingvormde een
kort geding, aangespannen door de mededaders van Kostovski. Aan de rechter in kort geding
werd een oordeel gevraagd over de rechtmatigheid van de (voortzetting van de) tenuitvoer-
legging van een door de strafrechter opgelegde straf in het licht van een uitspraak van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak van Kostovski", de - in de strafzaak-
medeverdachte van de eisers in kort geding.25

De Hoge Raad overwoog in dar kort geding:
'3.2. Bij de beoordeling van her middel moer het volgende worden vooropgesreld.
In her wettelijk srelselligt besloren dar een veroordelende beslissing van de srrafrechrer waartegen geen gewoon
rechrsmiddel rneer opensraar, mer aileen mag maar ook moet worden ren uirvoer gelegd. Voorts is her onverenigbaar
mer her gesloren srelsel van rechrsmiddelen in srrafzaken dar een veroordeelde de gelegenheid zou hebben langs de
weg van een vordering regen de Sraar op grond van art. 1401 BW de juistheid van de beslissingvan de srrafrechrer of
de aanvaardbaarheid van de proeesgang die tot de beslissing heeft geJeid, rot onderwerp van een nieuw geding re
maken en door de burgerlijke reehrer re doen toetsen.
Inaanmerkinggenomen de uir de art. 1,5 en 13EVRM voorrvloeiende verplichringen tor her verzekeren van de in art.
6 EVRM neergelegde reehren en ror her voorzien in een "recours effecrif' /"effective remedy" in geval van schending
van die rechren, moer echrer op voormeJde regeJs een uirzondering worden aanvaard ingeval een uirspraak van her
Europese Hof, waarmee de srrafrechrer bij zijn beslissing geen rekening heeft kunnen houden, noopt tot de slorsom

1,3

Rb 's-Hertogenbosch Il-04-200I, NT 2001,688.
Wei kan de Sraar - in uirzonderlijke siruaries - aansprakeJijk worden gehouden uir hoofde van onreehrrnarige
daad, na.rneJijk indien: '( ... ) bij de voorbereiding van die besJissing zo fundamenrele rechrsbeginselen zijn
veronachrzaa.rnd dar van een eerJijke en onparrijdige behandeJing van de zaak mer meer kan worden
gesproken'. Dir is vaste jurisprudenrie. Zie bijvoorbeeld HR 29 april 1994, NJ 1995,727 rn.nr. CJHB en EAA.
HR04-05-1990,NJ 1990,677 m.nt. PAS. Zie ookconclusie A-G Leijren voor HRI6-10-1987, NJ 1988,841 (korr
geding) m.nr, MS en C.
EHRM 2O-Il-1989, NJ 1990,245 I Kostovski m.nr EAA.
HR 01-02-1991, NJ 1991,413 (kort geding) m.nt. ThWvV.
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dar die beslissing is [Or stand gekomen op zodanige wijze dar nier meer kan worden gesproken van een eerlijke
behandeling van de zaak in de zin van art. 6 lid 1 eersre zin EVRM.
Wanneer zich een dergelijk uitzonderingsgeval voordoet, kan onverkorre renuirvoerleggingvan de beslissing nier meer
als krachrens her werrelijk srelsel roegelaren worden beschouwd en zal de veroordeelde zich kunnen wenden [Or de
presidenr in korr geding mer een vordering srrekkende rot - naar gelang van de omsrandigheden - her verbieden,
onderbreken ofbeperken van de execurie. De aard van de korr geding procedure en de terughoudendheid die de rechter
in kort geding in achr behoorr te nemen bij her beoordelen van de wijze waarop een onherroepelijke beslissing van de
srrafrechrer [Orsrand is gekomen, brengen dan echrer mee dar voor roewijzing van een vordering als voormeld slechrs
plaars is wanneer her nier voor redelijke rwijfel varbaar is dar de uirspraak van her Europese Hofinderdaad dwingr tor
voormelde slotsom.'

Niet over het hoofd mag worden gezien - los van de vraag hoe deze interventies door de
burgerlijke rechter moeten worden gewaardeerd" - dat de beslissing die in een dergelijke aerie
uit onrechtmatige daad door de burgerlijke rechter wordt gegeven niet de rechtskracht van de
onderliggende beslissing aantast. Deze blijft - wellicht als non-existent te bestempelen
beslissingen daargelaten - intact. Her gaat er aileen om dat onverkorte tenuitvoerlegging door
de Staat onrechtmatig zou zijn dan wel dat er een aansprakelijkheid zijdens de Staat zou
bestaan voor eventuele schade."

Samenvattend kan worden gesteld dat het derhalve niet uitmaakt door welke rechter de
beslissing is genomen en aan welke rechter deze ter toetsing wordt voorgelegd: alleen de door
de wet aangewezen rechter kan de rechtskracht aan de eerdere beslissing ontnemen. Is de
procedure ten einde omdat de voorhanden zijnde rechtsmiddelen zijn benut of omdat er geen
rechtsmiddelen voorhanden waren dan is er geenruimte voor een vervangend oordeel van een
andere rechrer. Dit geldt zowel in het strafrecht op zichzelf als binnen het strafrecht en het
civiele recht onderling. De keuze van de wetgever met betrekking tot (het aanral) rechts-
middelen is beslissend. ,8

,8

Misschien zou grarie uirkomst kunnen bieden bij vragen mer berrekking [Or de rechnnarigheid van (verdere)
renuirvoeriegging van een veroordelende beslissing. Hierop zal nader worden ingegaan bij de bespreking van
de rechrsberrekking russen de overheid en de onherroepelijk veroordeelde.
Zie mer berrekldng rot onrechrmarige rechtspraak G.J.M. Corsrens OnrechtmatiiJc strafrechtspraak, in: Mer
hoofd en hart, Zwolle 1991, p. 205-212 en in dezelfde bundel S.c.J.J. Korrrnann Onrechtmatige civiele
rechtspraak, P: 269 -285. Zie revens S.C. J.J. Korrrnann De civielrechtelijke aansprakelijkheUJ voor onjuiste wetsuitleg,
orarie KUN, Devenrer 1985. Over de mogelijkheden om de execurie van een srrafvonnis te verhinderen of re
beperken zallarer, bij her onderzoek naar de rechrsbescherminginderechtsberrekkingrussen de overheid en
een veroordeelde, nader worden ingegaan.
Een kleine kanrrekening bij deze srelIige uirlaring is op zijn plaats. In her burgerlijke rechr is onder zeer
bijzondere omstandigheden een doorbreking van her appelverbod mogelijk. In her srrafrechr ken den we tor
I okrober 2000 nauwelijks appelverboden (art, 44 RO, art. 52 WED, art. 76 AWR). Mer de inwerkingrreding
echrer van de wet 29 okrober 1999, Srb. 1999,467 zijn er binnen her srrafrecht rneer appelverboden gekomen.
Aanvankelijk lleergelegd in de wer RO maar sederr de inwerkingrreding op 1 januari 2002 van diverse
wijzigingswetten in her kadervan de reorganisatie van de rechrerlijke machrzijn de beperkingen overgeheveld
naar her werboek van Sv. Ook her rechr op beroep in cassarie is sedert 1okrober 2000 ingeperkr. Er zijn echrer
geen redenen om aan re nemen dar de Hoge Raad dir srelsel van beperkingen zal doorbreken.

44



KORT GEDING IN EEN STRAFRECHTELIJKE CONTEXT

1.3.2. Er is geen oordeel van een strafrechter (te krijgen)

Een ander punt is of de burgerlijke reehter zieh ook onthoudt of zou dienen te onthouden van
een oordeel indien het niet gaat om een beslissing van een strafreehter die onder het predikaat
onrechtmatige daad aan hem wardt voorgelegd.
Dat de burgerlijke reehter zich niet in aile gevailen onthoudt van een oordeel is duidelijk.
Essentieel daarbij is de al eerder gememoreerde uitleg die de Hoge Raad heeft gegeven aan het
oude art. 2 RO en art. Il2 Gw. De bevoegdheid van de burgerlijke reehter is eenvoudig te
constirueren.
Of eiser in zijn vordering ook ontvankelijk is, zal er mede vanaf hangen of voor hem binnen
het srrafrechr een metvoldoende waarborgen omgevenreehtsgang openstaat ofheeft gestaan.
In de situatie die hier nu aan de orde is, is dat nu juist het probleem: de wetgever heeft geen
reehtsgang opengesteld.

Her ontbreken van een reehtsgang binnen het strafreehtelijk stelsel klemt temeer daar waar
grondwettelijk en verdragsreehtelijk een reeht op aetieve, door de betrokkene zelf te initieren,
reehtsbeseherming is neergelegd. Het gaat dan om de am. IS lid 2 Gw ens lid 4 EVRM. Hierin
is vastgelegd dat een ieder wiens vrijheid (anders dan op reehterlijk bevel) is ontnomen het
reeht heeft om deze vrijheidsontneming ter toetsing aan eenreehtervoor te leggen met daarbij
de mogelijkheid dat, bij gebleken onrechrmatige vrijheidsontneming onmiddellijke invrijheid-
stelling kan worden bevolen: de habeas corpus idee.'? Het gaat hier dus om een door de
betrokkenen zelf re initieren vorm van reehtsbeseherming, niet te verwarren met de
reehtsbeseherming die automatiseh voortvloeit uit het systeem en die is neergelegd in art. Slid
3 EVRM: een ieder die wordt aangehouden wordt zo spoedig mogelijk voor een reehterlijke
autoriteit geleid. Beide vormen zijn naast elkaar gewaarborgd.
Bij gebrek aan een srrafrechtelijke regeling was controle door de rechrer in kort geding de
enige mogelijkheid van tussenkomst en als zodanig in ieder geval onontbeerlijk bij de
vrijheidsbeneming anders dan op reehterlijk bevel.
Zo is pas bij de invoering van de toetsing van de inverzekeringstelling door de reehter-
eommissaris de rol van de reehter in kort geding als habeas corpus reehter terug-gedrongen.30

Duidelijk is dus wel datvoor zover de voorstanders van een gesloten stelsel vanreehtsrniddelen
ook in dit opzieht geslotenheid nastreven, dit doel sleehts zal kunnen worden bereikt door

'9 Dir is overigens in de visie van Srrijards de 'Nederlandse versie' van het beginsel, waarbij een weI zeer
resrrictieve uitleg aan her uir Engeland srammende beginsel is gegeven. Zoals de Nederlandse wetgever her
ornschrijfr zal her maar sporadisch van roepassing zijn. Verreweg de meesre vrijheidsonmemingen vinden
immers op rechrerlijk bevel plaats. Uireindelijk conclude err hij dar, ondanks de kritische kanttekeningen 'de
invoering van her beroepsrecht toch een stap vooruir in de goede richting' is; G .A.M. Srrijards De vrijheid van
dej),sieke persoon en het 'habeas corpus' -beoinsel, in: 5 rrafrechr in Balans, opstellen aangeboden aan A. C.Geurts,
Arnhem 1983, p. 253-281.
Zie voor een analyse van art. 15Gw Tj. Gerbranda en M. Kroes Grondrechten evaluatie-onderwek, Leiden 199 I,

documenratierapporr 4 p. 15/1-15/65.
Wet van 21 april 1994, Stb. 1994,307: in werking getreden op I oktober 1994·;0
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oplossingen binnen het strafrecht zelf. Het "Guldemond-Noordwijkerhout-tij" lijkt niet te
keren, waarbij herhaald wordt dat in het midden blijft of dat wenselijk zou zijn.

Over de (on)mogelijkheid van de wetgever om een beroep op de rechter uit te sluiten zal
verderop in dit hoofdstuk nader worden stilgestaan.

1·4· Een voorbeeld van doorkruising van een strafzaak door een kort geding

Tegen de achtergrond van de idee van een gesloten stelsel van rechtsmiddelen is wel
aangevoerd als bezwaar tegen de mogelijkheid dat de burgerlijke rechter een beslissing geeft
in een strafzaak, dat de burgerlijke rechter beslissingen van de strafrechter nog eens over doer."
In het verlengde daarvan ligt her bezwaar dat de burgerlijke rechter her strafrecht op
onaanvaardbare wijze zou doorkruisen. Indie context wordt onder meer door Reijntjes wel
gewezen op een beslissing in kort geding in een Rotterdamse discomoord.> Zowel in het kort
geding als in de strafzaak is uiteindelijk doorgeprocedeerd tot aan de Hoge Raad.>
Deze zaak is een "prachtig" voorbeeld van verstrengeling van civielrechtelijke en straf-
rechtelijke oordelen in de loop van een aantal jaren over het - materieel- zelfde geschilpunt in
een en dezelfde zaak.

Her volgende beefr zich voorgedaan. De voorlopig gehechre verdachre is in eersre aanleg veroordeeld ror een
gevangenissrraf van achr jaar gevangenissrraf plus - roen nog - TBR. De verdacbre tekenr regen deze beslissing hoger
beroep aan. Als de zaak in hoger beroep op zirring komr, volgr er een schorsing voor een periode van meer dan een
maand onder vermelding in her proces-verbaal van de zirring van de klemmende redenen zoals bedoeld in art, 282 lid
2 Sv." Als na die schorsing de zaak opnieuw op zirring kornr, volgr er voor de rweede maal een schorsing voor meer
dan een maand rerwijl nu de klemmende redenen nier in her proces-verbaal worden vermeld, Wanneer de zaak na deze
schorsingandermaal op zirring komt, srelr deverdachre dar hij inrniddels onrecbrmarigvan zijn vrijheid wordr beroofd.
Zijn srelling is dar de voorlopige hechrenis van rechrswege een einde heefr genomen na ommekomst van een maand
schorsing. Hij verzoekr derhalve op dar momenrin de srrafzaak om onmiddellijke invrijheidstelling. Her Hof wijst dit
verzoek af. Ook al onrbraken de klemmende redenen in her proces-verbaal, zij waren de verdachte wel bekend. Her
verzuim werd derhalve reparabel geachr door her hof en leverde geen grond op te komen rot een invrijheidstelling.
Vervolgens werd her onderzoek ten derde male geschorst. De verdachte kan zich nier mer her oordeel van het hof
verenigen en vorderr op dezelfde gronden als in de srrafzaak aangevoerd in korr geding zijn onmiddellijke

3' Zie bijvoorbeeld H. de Doelder Strafrechtelijk kart Bedil1(J,in: Met recht naar 2000, Lelysrad 1990, p. 154; J.M.
Reijntjes Een nieuwe strafvorderinq, Delikt en Delinkwenr 1989.; I. Remmelink Het antwerp van een nieuw
wetback van strtifVarderil1(J,TAR/Tusricia 1988 p. 3.
Ook De Hullu refereert aan rechrers in kort geding die beslissingen van srrafrechrers nog eens over doen
bergeen al helemaal bezwaarlijk is wanneer een alleen sprekende rechrer een beslissing van een college
overdoer; I· de Hullu Over rechismiddelen in strafzaken, diss. RUG, Arnbem 1989, p. 466.
I·M. ReijnrjesEen nieuwe strafvordering, Delikren Delinkwenr 1989, P: 747 noor ra.In her korr geding waaraan
Reijntjes refereert, is uirspraak gedaan door de Rb 's-Gravenhage 26-08-1987, KG 1987.414 (korr geding).
HR 19-09-1988, NI 1989,378 (srrafkamer) en van 15-06-1990, NJ 1990,678 (korr geding) m.nt. ThWvV.
Desrijds nog art. 277a lid 2 Sv.
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invrijheidsrelling. De rechrer in kart geding is, voor zover hier vall belang, van oordeel dar de vrijheidsonmeming
inderdaad onrechnnarig is gezien her bepaalde in art. 282 Sv. Hij beveelr de onrniddellijke invrijheidsrellingvan eiser."

De Doelder, die hier verwijst naar Reijntjes, acht het nier correct dat de burgerlijke rechter op
deze wijze een - in zijn ogen - onjuiste beslissing corrigeert,"

Er is echter meer; hetvoorafgaande was nog maar de helft. Hetvervolg - dat door Reijntjes en
De Doelder niet meer kon worden verteld" - werpt toch een iets ander licht op de zaak.

Tegen de beslissing van de rechrer in korr geding, de daro 26 augusrus 1987, tekenr de Sraar hoger beroep aan.ln dir
hoger beroep wordr ruim een jaar larer, op 29 september 1988 uirspraak gedaan.38 In de russenrijd doer het hof op 18
seprember 1987 uirspraak in de srrafzaak waarbij de beslissingvan de rechrbank wordr bevesrigd mer uirzondering van
de opgelegde TBR. Tegen deze einduirspraak en de russenvonnissen - de weigering de verdachre in vrijheid re srellen
is rer zitting gegeven en is dus een russenbeslissing - gaar de verdachre in cassarie. De beslissing in cassarie in de
srrafzaak, 19 september 1988, kornr rien dagen voordar in de korr geding procedure een beslissing in hager beroep
valr.v ln cassarie oordeelt de srrafkamer, voor zover hier van belang, dat de beslissing van her hof mer berrekking ror
herverzoek rorinvrijheidsrellingeen onjuisremaarsrafheefr aangelegd. Indien bij een schorsingvan her onderzoek rer
rerechrzirring nier de klemmende redenen zeals bedoeld in art. 282 Sv in her proces-verbaal zijn vermeld, eindigr de
voorlopige hechrenis van rechrswege na derrig dagen. Marerieel bezien is de srrafkamer van de Hoge Raad dus een
zelfde mening roegedaan als de president in kort geding.

Redenerend vanuit de idee van een gesloten stelsel is de inmenging van de burgerlijke rechter
ongewenst.

,6

Rb 's-Gravenhagez6-08-1987, KG 1987,414 (korrgeding). En passanrgeeft de rechrer in korrgeding re kennen,
dar de procedure van arr. 69 Sv - de Sraar srelde dar eiser nier-onrvankelijk was we gens her openstaan van deze
rechrsgang - nier de geeigende procedure is daar waar her een beweerdelijk onrechrrnarige voorlopige
hechrenis berrefr.
Krap een [aar daarvoor was in een korr geding dar diende voor de rechrbank Zutphen her omgedraaide beslisr:
de procedure van 69 Sv is bedoeld voor zowel een werrige als een beweerdelijk onwerrige derenrie, Rb
Zurphen 28-08-1986, KG 1986,415.
H. de Dodder Strafrechtclijk kart gedine, in: Mer recht naar 2000, Lelysrad 1990, P: 154·
Dir in verband mer her rijdsrip van de publicaries (in ieder geval die van Reijnrjes) en de tijdsrippen waarop de
vervolg beslissingen in de srrafzaak en de korr geding procedure werden genomen (en gepubliceerd).
Hof 's-Gravenhage 29-09-1988, KG 1988,415 (kort geding). In dir hoger beroep in korr geding wordr
vervolgens de beslissing van de president vernierigd. Her Hof is van oordeel- welk oordeel in cassarie door
de Hoge Raad is onderschreven; HR 15-06-1990, NJ 1990,678 (korr geding) m.nr ThWvV - dar de procedure
van art. 69 Sv wei degelijk tevens van roepassing is op geschillen zoals de onderhavige. Eiser had
dientengevolge nier-onrvarIkelijk dienen re worden verklaard in zijn vordering. Ten overvloede voegr her hof
hier aan toe dar, nu de gronden die door eiser werden aangevoerd rer ondersreuning van zijn vordering exacr
gelijk waren aan die waarop hij zijn verzoek in de srrafzaak had gebaseerd en dir verzoek in de srrafzaak k~rr
daarvoor was afgewezen, de rechrer in korr geding deze beslissing had moeren respecreren. De Hoge Raad
laar zich daar nier meer over uir.
HR 19-09-1988, NJ 1989,378 (srrafkanler). De gegevens voor wat berrefr de eersre en rweede aanleg in de
srrafzaak zijn gedesrilleerd uit her arresr van de Hoge Raad in de srrafzaak alsmede uit de beslissingen in de
kart geding procedure. In dir arresr oordeelde de Hoge Raad overigens dat verdachre geen belang had bij
cassarie omdat hij door de rechrer in kart geding al in vrijheid was gesreld. Zoals gezien, wordr vlak na dir
arrest van de srrafkamer de beslissing van de president door her hof in de kart geding procedure vernierigd.

,s
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Redenerend vanuit her oogpunt van her individu en zijn reehtsbeseherming heeft de
irunenging er in casu voor gezorgd dat er een juiste beslissing is gegeven. Er is een einde
gemaakt aan een vrijheidsbeneming die ook door de strafreehter - de strafkamer van de Hoge
Raad - onrechnnatig is beoordeeld. Hiermee is overigens niet gezegd dat het juist is dat de
reehter in kort geding tot een oordeel is gekomen. De rechter heeft eenfout gemaakt daarwaar
hij besliste dat er geen andere met voldoende waarborgen omgeven reehtsgang voor handen
is. Hij had eiser wegens her bestaan van de procedure van art. 69 Sv niet-onrvankelijk moeten
verklaren. Dit blijkt ook uit de beslissingen die in hoger beroep en cassatie zijn gegeven naar
aanleiding van dit kort geding.40 Hoezeer formeel ook onjuist, op de keper beschouwd kan niet
worden gezegd dat hier een 'strafreehtelijk' onjuiste beslissing is gegeven door de civiele
rechter."

Verder ziet Remmelink, gevolgd door De Doelder, nog als bezwaar dat civiele reehters
onvoldoende bedaeht zijn op de vele complicaties die een strafzaak mee kan brengen
waaronder de omstandigheid dat het openbaar ministerie wellieht niet altijd al zijn kaarten op
tafel kan leggenY Reijntjes brengt daar - rnijns inziens tereeht - het volgende tegenin:

'Oat presidenten onvoldoende weer hebben van srrafzaken besrrijd ik (uitzonderingen komen natuurlijk voor; maar
er zijn ook slechte srrafrechrers), en dar de rechter rekening moer houden met iets, war nier ter tafel komt, is onjuisr
(...) Was her anders, dan zou her argument van Rernmelink omkeerbaar zijn en (...) de onbevangenheid van de civiele
rechrer iuisr een voordeel kunnen worden (...)';'

Terugkomend op het geuite bezwaar dat her redeneren vanuit typiseh eivielreehtelijke
uitgangspunten onaanvaardbaar is voor strafreehtelijke zaken moer het volgende in het oog
worden gehouden.

Allereerst het toetsingscriterium dat de reehter in kort geding hanteert. Gaat het om een kort
geding tegen de overheid dan hoort de rechrer zieh tot een rechtmatiqheidstoetsina te beperken,
ervan uitgaand dat er geen redenen zijn om zieh van een oordeel omtrent her hem voorgelegde
geschil te onthouden. Hij controleert of er een sehending van een wettelijk voorsehrift heeft
plaatsgevonden dan wel of er een schending van bepaalde algemene beginselen heeft plaatsge-

;'

Hof's-Gravenhage 29-09-1988, KG 1988,415 (korrgeding) bevesrigdin cassarie, HR 15-06-1990, NJ 1990,678
(kon geding) m.nt. Th WvV. De Hoge Raad komr in zijn arrest niet roe aan een beoordeling van 's-hofs stelling
dar de rechrer in eerste aanleg zich bovendien van een oordeel had re onthouden nu er een beslissing van de
strafrechrer voor handen was. Bespreking van her cassariemiddel waarin daarover werd geklaagd, diende geen
belang nu her oordeeI van her hof met berrekking tOt de niet-onrvankelijkheid van eiser juist was.
In de zojuisr besproken beslissing is de vordering tot invrijheidstelling gebaseerd op exact dezelfde gronden
a!s die in de srrafzaak waren aangevoerd en verworpen. Daarorn kan in dir geval gesproken worden van een
beslissing van de srrafrechrer die wordr gecorrigeerd. Deels vooruir lopend op hervervolg kan worden gezegd
dar zulke situaties zich echrer maar zelden voordoen. Veela! is in korr geding de vraag die moer worden
beoordeeld een andere vraag dan die welke in de srrafzaak speelr of gaar her erOID op korrere rermijn dan in
de srrafzaak mogelijk is een rechrerlijk oordeel re krijgen.
J. Remmelink Het ontwerp van een nieuw wetboek van strafvorderino, TAR/Tusricia 1988, p. 3. H. de Doelder
Strafrechtelijk kort gedil1(J,in: Mer rechr naar 2000, Lelyscad 1990, p. [54-
J.M. Reijntjes Een nieuwe strafvordering, Delikr en Delinkwent 1989, p. 748.
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vonden. Hierbij gaat her met name om de vraag of er geen ander gebruik van bevoegdheden
wordt gemaakt dan waarvoor ze zijn verleend - detournement de pouvoir - en verder, of
bovenal, ofin redelijkheid tot een bepaalde beslissing gekomen kon worden. Op dit punt wordt
een marginale toetsing uitgevoerd. Hoe groter de beleidsvrijheid van degene die de beslissing
heeft genomen hoe terughoudender de toetsing. De doelmatigheid van een beslissing onrtrekt
zich sowieso aan de beoordeling van de rechter in kort geding. Toegegeven, de grens tussen
rechtmatigheid en doelmatigheid is niet altijd even scherp, maar in principe behoort de rechter
in kort geding slechts een rechtmatigheidstoetsing uit te voeren.

Voor zover in het hiervoor weergegeven bezwaar - redeneren vanuit civielrechtelijke uitgangs-
punten is onaanvaardbaar in strafzaken - tevens de angst besloten zou liggen dat een burger-
lijke rechter makkelijker dan de strafrechter het optreden van bijvoorbeeld de politie of het
openbaar ministerie zou inperken, wordt hier herhaald hetgeen in de inleiding al naar voren
is gebracht.
Het enkele feit dat de rechter in kort geding tot een oordeel geroepen wordt, betekent niet dat,
wanneer het gaat om optreden van politie en justitie, daarmee vrijwel automatisch dat
optreden aan banden wordt gelegd. Er is pas een grond voor een rechterlijk verbod of gebod
indienhet optreden (of nalaten) zelfs de rechtrnatigheidstoets niet heeft doorstaan." Oat over
de vraag of die toets is doorstaan verschillend kan worden gedacht door een willekeurige
bmgerlijke rechter en een willekemige strafrechter geldt ook voor straf-rechters onderling.

2. Art. 2 RO (oud) en art. 112 Gw: De (on)mogelijkheid van de wetgeverom
rechterlijke toetsing uit te sluiten

Van belang om inhet achterhoofd te houden - zeker ook tegen de achtergrond van de ideeen
omtrent een gesloten stelsel van strafvorderlijke rechtsmiddelen - is het al vaker genoemde
gegeven dat, door de mime uitleg van het oude art. 2 RO, de bevoegdheid van de bmgerlijke
rechter gegeven is als eiser stelt in een bmgerlijk recht te zijn geschaad.45 De rechter moet, wil

Zie bijvoorbeeld Rb Amsterdam 28-11-1991, KG 1992,5 (korr geding). In de daar aan de orde zijnde zaak
vorderde eiser een opsporings- en vervolgingsonderzoek regen een ander, welke ander zijns inziens verdachre
in de srrafzaak zou moeren zijn in plaats van hijzelf. De president overwoog dar eiser, die naar zijn oordeel
belanghebbende in de zin van art. 12 Sv was, die srrafvorderlijke weg kon bewandelen. Zelfs als zou kunnen
worden aangenomen dar naasr die procedure nog plaars zou zijn voor russenkomsr van de rechrer in kort
geding, zou eiser daar geen, alrhans onvoldoende belang bij hebben aangezien in de srrafzaak verwijzing naar
de rechter-comrnissaris had plaarsgevonden waarbij her verhoor was bevolen van juisr die geruigen dievolgens
eiser her daderschap van een ander aannernelijk zouden kunnen maken. 'Mer die srrafprocessuele
mogelijkheden zijn aile belangen gediend die B [eiser; EvdG) via dit k.g. zoekr te beschermen' aldus de presi-
denr.
In de lireraruur is wei kritiek uirgeoefend op deruime interpretarie die de Hoge Raad in her arrest Guldemond-
Noordwijkerhour heeft gegeven aan an. 2 RO. Zo heeft Leijren grore moeire mer her uirgangspunr dar een
eiser enkel door re stellen dar er een schendingvan een burgerlijk rechr heeft plaatsgevonden, de bevoegdheid
van de burgerliike rechrer in her leven kan roepen, zelfs als blijkt dar er helemaal geen sprake is van een
burgerlijk rechr. Geschillen over burgerlijke rechten zijn geen geschillen waarvan de eisende partij zegt dar
her geschillen van burgerlijke aard zijn, aldus Leijten; ,.CM. Leijren Wiekom! daar uitzijn holge?, Rechrsgeleerd
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hij zich niet sehuldig maken aan rechtsweigering, wel een oordeel geven. Hij kan c.g. zal zich
slechts van een oordeel onthouden indien a) een strafrechtelijk vonnis aan hem wordt
voorgelegd of b) er naar zijn mening een andere met voldoende waarborgen orngeven
reehtsgang openstaat of heeft opengestaan voor eiser. Dit laatste noopt hem overigens
onverrnijdelijk tach tot het geven van een oordeel maar dan tegen de achtergrond van de
ontvankelijkheid van eiser in zijn vordering. Het gaat dan eehter, het wordt nog maar eens
benadrukt, aileen om de reikwijdte van sornrnige strafrechtelijke rechtsgangen.

Her een en ander betekent dus dat her niet eenvoudig is - indien gewenst - een volledig gesloten
stelsel van strafvorderlijke rechtsrniddelen te creeren.
Het betekent tevens dat in de rechtsorde als totaliteit, dus als verzarneling van de verschillende
deelrechtsorden, een sluitend stelsel van rechtsbeseherrning ontstaat.
Zoals gezien bevordert de Hoge Raad bewust deze ontwikkeling van de civiele reehter als
restrechter met een vangner-funcrie."

Stel, de tussenkomst van de reehter in kort geding is onwenselijk en de bemoeienis moet
worden beperkt of uitgesloten volgens de wetgever. Oat kan in ieder gevalniet worden bereikt
door sirnpelweg te bepalen dar de burgerlijke reehter niet bevoegd is kennis te nemen van
zaken die samenhangen met een strafzaak. Nog afgezien van de vraag waar de grens van de
(on)bevoegdheid ligt - wanneer is er sprake van een kort geding in een strafzaak - zal een
dergelijke be paling geen effect sorteren gezien de uideg van art. 2 RO en het genoemde streven
van de Hoge Raad naar een zo volledig mogelijke rechts-bescherrning. Het jurisprudentieel
gegroeide stelsel gaat dus erg ver. Het is echter een traditie, een cultuur van ruimvijfentachtig
jaar, zodat in redelijkheid niet valt te verwachten dat deze zal worden orngekeerdY

Ook de wetgever realiseert zich dat een eventuele wens tot uitsluiting van een rechterlijk
oordeel moeilijk te verwezenlijken is. Bij de totstandkorning van een nieuwe vreemdelingen-
wet gold als uitgangspunt dat de kennisnerning van vreemdelingrechtelijke geschillen aan de
eiviele rechter werd onrrrokken." Nadrukkelijk werd afstand genomen van het eerdere
standpunt dat de 'subsidiaire competentie' van art. 2 RO (oud) een gemtegreerd onderdeel

46

Magazijn Themis 1974, P: 679-73I. Zie voor war betrefr de uitleg van arr. 2 RO voor en na Guldernond-
Noordwijkerhout en de reacties in de lireraruur ook A. J.W.H.M. Versteeg VerdelirIfJ vanrechtsmacht, diss. KUN,
Devenrer 1987, p. 55-65'
Zie de eerder in hoofdsruk 1 geciteerde arresten HR 28-02-1992, NJ 1992,687/ Changoe m.nt. MS tevens
gepubliceerd in ARB 1992,301, m.nt. FHvdB en HR 05-02-1993, RvdW 1993,49.
Vergelijk ook A.W.H.J.M. Versteeg VerdelinB van rechtsl1lacht, diss. KUN, Deventer 1987, p. 61-62. Bovendien
is her in overeensternming met her rechr op toe gang tot de rechrer zoals dar is gegarandeerd in art. 6 EVRM,
wanneer her gaat om de vasrstelling van burgerlijke reehten en plichren alsmede wanneer her gaat om
strafvervolging. Dit recht kan aileen worden gerealiseerd met een algemeen geformuleerde bevoegdheid van
de reehterlijke macht. Vergelijk A.F.M. Brenninkmeijer Het procesrecht als proces, in: Harmonisarie van
proeesrechr bij integrarie van rechtspraak, preadviezen van A.F .M. Brenninkmeijer, P.C.E. van Wijrnen en J.H.
Blaauw, Handelingen der Nederlandse Juristenvereniging 1991-1, Zwolle 1991, P: 18.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992. 22 735, nr. 3. p. 6.
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vormt van de rechtsbescherming tegen overheidsbeschikkingen.v Deze wens om tot een
exclusieve bevoegdheidsverdeling te komen heeft evenwel tot gevolg, aldus de wetgever, dat
de processuele regeling uitdrukkelijk en sluitend behoort te zijn .

.lmmers', zo vervolgt de wergever, 'de burgerlijke rechrer houdr zich alleen afzijdig, a1sde wetgever her punt in kwestie
- naar juridiscbe aard en omvang - uitdrukkelijk aan een andere rechrer heefr opgedragen rer beslechting. (...) Zelfs
indien de wergever de machrsspreuk hanreerr dar hij van een hogere voorziening nier wil weren, achr de burgerlijke
rechrer zich bevoegd. (...) Her gaar dan om een uirspraak, waarin de wetgever (...) boven zijn machr schijnr re grijpen.
Zo'n uirsluiring beler de civiele rechrer nier om de vreemdeling in die gevallen de aanvullende rechrsbescberming ex
an. 2 van de wer op de rechrerlijke organisarie te gunnen. (...)?"

Her klinkt bijna als een verzuchting.
Op II maart 2002 heeft de toenmalige Minister van Justitie Korthals in een overleg over het
Intemationaal Strafhof met de vaste comm.i.ssievoor justitie nog eens explicietaangegeven dat
her onmogelijk is de rechter in kort geding uit te sluiten."

De uitleg die de Hoge Raad hanteert, kan dus duidelijk een beslissing van de wetgever
ontkrachten om in een bepaald geval geen beroep op een rechter open te stellen."
Hoe het verder ook zij: de Guldemond-Noardwijkerhout-Ieer ligt er. Oat is een gegeven en
daarvan wordt in dit onderzoek uitgegaan.

3. Samenkomen van strafrecht en burgerlijk recht

3.1. Algemeen: convergerende tendensen

Maar laten we weer terugkeren naar het gebruik van het kart geding als middel om een gebod
of een verbod te krijgen.
Corstens ziet het kort geding als een van de drie wegen waarlangs het stelsel van strafproces-
recht is opengebroken. Deze doorbreking is zijns inziens positief te waarderen.P De beide
andere wegen warden gevormd door de invloed van de mensenrechtenverdragen en de
receptie van de uit het bestuursrecht stammende algemene beginselen van behoorlijk bestuur,

5°

Bedoeld wordr her stand punt van de wetgevervan 1965, her jaarwaarin de eerderevreemdelingenwerror stand
kwam.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 735, or. 3, p. 6. Her voorstel is inrniddels aangenomen, Staatsblad
1993,707. Waar gesproken word t over een hogere voorziening moet worden bedoeld een beroep op de rechter,
na een adminisrrarieve beroepsgang, en nier een hogere voorziening in de zin van hoger beroep ofberoep in
cassarie. Dit kan wei worden uitgesloren.In de nieuwe vreemdeli.ngenwer wordr ook juisr een enkelvoudige
exclusieve rechrsgang nagesrreefd.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 098 en 28 099, or. 12, p. 22.
De redenen om geen beroep op een rechrer open re willen srellen kunnen divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan
de wens de voortgang van een bepaalde procedure nier reveel te belemmeren door - diverse - rechterlijke
conrrolernomencen. Soms staar her de wetgever, geler op internationale verdragen, echrer nier eens vrij om
een beroep op een rechrer re onthouden.
G.J .M. Corsrens Interne en externe convergentie van strafprocesrecht in: Hercodificatie werboek van srrafvorde-
ring, Nijmegen 1991, p. 12.

5'
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aldus Corstens. De doorbreking geeftweer wat meer ruimte om over de grenzen van het eigen
stelsel heen te kijken. Er komt meer oog voor wat er in andere landen gebeurt maar ook voor
wat er in eigen land in andere reehtsgebieden gebeurt, wat voor effect dat kan hebben op het
strafproeesreeht en welke ideeen eraan kunnen worden ontleend. Corstens spreekt van een
eonvergentie: een externe en een interne eonvergentie. De onderseheiden reehtsgebieden
groeien naar elkaar toe. Extern gebeurt dit door de invloed van de mensenreehtenverdragen
waarbij door supranationale reehters grenzen worden gesteld; intern gebeurt het doordat er
meer aandaeht is voor wat er zieh in de onderseheiden rechtsgebieden afspeelt en voor wat er
wellieht gemeensehappelijk is. Dezelfde idee ligt ten grondslag aan de harmonisatie gedaehte
die speelt in relatie tot het administratieve en civiele proeesrecht. Brenninkmeijer stelt in zijn
preadvies voor de Nederlandse furistenvereniging dat deze vormen niet wezenlijk van elkaar
versehillen maar hij constareert dat in de prakrijk de specialist 'die gebogen over zijn juridisehe
rnicroseoop een nog kraehtiger oculair kiesr' dit betoog niet met aandaeht aanhoort.>' Helaas
worden bij de besehouwingen over harmonisatie weinig opmerkingen aan het srrafrechr
besteed, rerwijl ook hier wellieht mogelijkheden liggen.5S

3.2. Jurisprudentieel: schadevergoeding na strafvorderlijk optreden

Ook als binnen het strafrecht een rechtsgang wordt geboden, kan het nog zo zijn dat er een rol
voor de burgerlijke rechter blijft weggelegd.

Onder her huidige stelsel is het een gegeven dar de burgerlijke reehter onder ornstandigheden
ook bevoegd is een oordeel te geven over strafreehtelijk gerelateerde zaken, zolang her
strafreehtelijk stelsel niet ten volle de consequenties draagt voor de uiroefening van de
bevoegdheden die het verleent. Een procedure om schade veroorzaakt door strafvorderlijk
optreden vergoed te krijgen, bestaat niet binnenhet srrafrecht, behoudens de mogelijkheid van
sehadevergoeding bij vooriopige heehtenis, art. 89 Sv. Tot voor enige jaren geleden was het
niet duidelijk of deze regeling ook toepasselijk was bij beweerdelijk onreehtmatige detentie.
De gewezen gedetineerde kon dan in ieder geval via de civiele weg aerie ondememen.

De civiele kamer van de Hoge Raad overweegt in 1989:
'Zowel uir de reksr van de arr. 89 en 90 Sv (...) blijkr dar daarmee niet meer is beoogd dan de rechter de mogelijkheid
re geven naar billijkheid een vergoeding roe te kennen "rer zake van rechrmarige, doch achreraf nierremin onjuisr
gebleken vrijheidsbeneming". Zoals bij die rorsrandkoming ook tor uirdrukking is gebrachr, staan deze bepalingen
daarom, daargelaren in hoeverre zij toepassing knnnen vinden in geval van onrechrmarige vrijheidsbeneming, in elk
geval nier eraan in de weg dar wie meenr daarvan her slachtoffer re zijn, ter zake op de voer van art. 1401 BW een

55

A.F.M. Brenninkmeijer Het procesrecht als proces in: Harmonisarie van procesrecht bij inregratie van
rechtspraak, preadviezen van A.F.M. Brenninkmeijer, P.C.E. van Wijmen en J.H. Blaauw, Handelingen der
Nederlandse Juristenvereniging 1991-J, Zwolle 1991, p. 102.
Dir bezwaar is rerug re vinden bij A.F.M. Brenninkmeijer Het procesrecht als proces in: Harrnonisatie van
procesrechr bi] inregratie vanrechtspraak, preadviezen van A.F.M. Brenninkmeijer, P .C.E. van Wijrnen en J.H.
Blaauw, HandeJingen der Nederlandse [urisrenvereniging 1991-J, Zwolle [991 waar zij her hebben over
harrnonisarie van sancrierechr,
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voorziening vordert bij de burgerlijke rechrer. Daarbij kan hij, in overeenstemming met het bepaalde in art. 5 lid 5
EVRM, voor zover hij tengevolge van de onrechrmarige vrijheidsbeneming schade heeft geleden, aanspraak maken
op volledige vergoeding daarvan.' (...),6

In 1993 heeft evenwel de strafkamer van de Hoge Raad expliciet aangegeven dar de procedure
van art. 89 Sv niet aileen ziet op rechtmatig geachte detentie maar ook op onrechtmatig
geachte vrijheidsbeneming."

De Hoge Raad overweegt:
'4-1. Het middel srelr de vraag aan de orde of de regeling van de art. 89 e.v. Sv toepassing kan vinden in geval de
toepassing van de voorlopige hechrenis onrechrmarig moet worden geoordeeld.
4.2. Voornoemde regeling is gewijzigd bij de wet van 26 juni 1975, Stb. 341.
De aan de Eersre Karner aangeboden memorie van antwoord berreffende het wetsonrwerp dar heeft geleid tot
voomoemde wet houdt onder meer het volgende in (Eerste Kamer, zitring 1974-1975,12132, nr. 91b, p. I):
"In het begin van de memorie van toelichring van dit wetsontwerp is betoogd, dat de onderhavige regeling in de
prakrijk in hoofdzaak zal dienen om de schade te vergoeden die het gevolg is van een eerst achreraf onjuist gebleken
roepassing van de voorlopige derenrie, dat is dus her geval ter zake van een rechnnatige overheidsdaad. Her geval dat
die derenrie onrechrrnatig is zal zelden of nooit voorkomen, maar her zou onjuist zijn dir geval uit re sluiren van de
werking van de art. 89 e.v. Sv. Her moer voor de gewezen verdachte mogelijk blijven ook indien de detentie van meet
af aan ongerechrvaardigd en dus onrechrmarig was, een beroep re doen op de mogelijkheid van een schadevergoeding
ingevolge de regelingvan her Wetboek van Srrafvordering, Her benunen van deze mogelijkheid zal voor de berrokkene
eenvoudiger en minder kostbaar zijn dan de weg naar de burgerlijke rechter. Ikacht het dan ook geenszinseen bezwaar
datdie regelingvoor beide soorren gevallen kan dienen en ben van oordeel dar daarvan geen verwarringis re duchten.
Meer kans op verwarring bij de [usririabelen zou juist ontstaan, indien in de onderhavige regeling zou worden
gedifferentieerd russen de beide gevallen. Dan zou imrners een misversrand omrrenr de vraag of de detenrie nu
rechnnatig of onrechnnarig was voor de berrokkene betekenen dar hij van de andere regeling gebruik had moeren
maken. In de bestaande en in het on twerp gehandhaafde regeling is een dergelijke gang van zaken uirgesloten.'
4-3.Op grond van hervorenstaande moerworden aangenomen dar naar de bedoeling van de wergever de regeling van
art. 89 e.v. Sv, niet alleen toepassing kan vinden in geval van rechrmatige, doch ook in geval van onrechnnarige
vrijheidsbeneming. '

De Hoge Raad laat er inditzelfde arrest geen twijfel over bestaan dat de procedure van art. 89
Sv niet srrekt tot vaststelling van een volledige schadevergoeding uit hoofde van een van een
onrechtmatige daad zodat het altijd mogelijk is de civiele rechter te adieren,

'4+ (... )De art. 89 e.v. Sv bieden de gewezen verdachte een snelle en eenvondige, doch tevens, gelet op het bepaalde
in het eerste en her rweede lid van art. 90 Sv, beperkte mogelijkheid een vergoeding van geleden schade te krijgen op
billijkheidsgronden. Bedoelde regeling srrekt dan ook niet tot vaststelling door de rechter van volledige
schadevergoeding uit hoofde van een door de Staat jegens de (gewezen) verdachre gepleegde onrechrrnatige daad, en
laar derhalve voor laatstgenoemde de mogelijkheid onverlet zich uit dien hoof de tot de burgerlijke rechter re wenden.
Geler op de beperkre srrekking van de in art. 89 e.v. Sv vervatte regeling sraat hergeen daarin is voorgeschreven

56 HR 07-04'1989, NJ 1989,532. In casu vorderde eiser schadevergoeding orndar zijn huis onrruimd was - eiser
was op de hoogte van de ophanden zijnde onrruiming - gedurende de tijd dar hi] aangehonden c.q. in
verzekering was gesteld en hij een verzoek zijnerzijds ten spijt geen gelegenheid had gekregen zijn inboedel
in veiligheid te brengen en zich daarna vrijwillig bij de politie te melden. De gemeente heeft de inboedel
opgeslagen maar daar zijn, zo wordt gesteld, spullen kwijtgeraakt en andere beschadigd. Zie ook Rb '5-

Gravenhage 17-04-1991, NJ 1992,433 waarin wordt overwogen dat de regeling van art. 89 Sv er niet aan in de
weg staat dat iemand die meent gerroffen te zijn door onrechnnatig overheidsoprreden zich tot de civiele
rechter wendt met een vordering uit onrechrmatige daad.
HR 02-02-1993, NJ 1993.552 (srrafkamer) m.nt. ThWvV. Zie ook HR 29-04-1994, NJ 1995,727 m.nt. CJHB.
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omrrent de te volgen procedure een toepassing daarvan ook in her geval van onrechrmatige vrijheidsbeneming nier
in de weg.'

De strafrechtelijke procedure is facultatief. Her staar ter vrije discretie van de gewezen
verdachte om zijn vordering via een actie uit onrechtmatige overheidsdaad bij de burgerlijke
rechrer aan re brengen.
Indit geval bestaat dus inhet srrafrechtelijk stelsel een schadevergoedingsregeling, maar er zijn
andere situaties waar dat niet het geval is.

Dir doet zich onder meer voor bij schade veroorzaakt bij een huiszoeking, ongeacht of deze
rechtrnatig is of onrechtmarig.f Er is verder geen schadevergoedingsprocedure voor degene
wiens goederen in beslag zijn genomenS9; invergoeding van gederfde winst als door her be slag
een deel van de bedtijfsvoering heeft stil gelegen is evenmin voorzien. Een regeling omtrent
(imjmareriele schadevergoeding voor degene die, naar achterafblijkt ten onrechre, verdacht
is geweest van een strafbaar feit kent het wetboek van strafvordering net zo min. Denk ook
eens aan de schade die iemand kan leiden door publiciteit rondom zijn strafzaak.'?

5S Een voorbeeld van iemand die vervolgd is maar waarbij uireindelijk een kennisgeving van nier verdere
vervolging is uirgegaan en die zijn schade vergoed wil zien, biedr HR 23-12-1994, NJ 1995,512 m.nt. C. Zie ook
HR 26-01-1990, NJ 1990,794 rn.nt CJHB en HR 29-04-1994, NJ 1995,727 m.nt CJHB. In deze arresren werd
in een civiele procedure schadevergoeding gevorderd voor schade geleden door srrafvorderlijk oprreden. Dit
werd mogelijk geacht, zelfs wanneer her gewraakre oprreden op her moment van handelen voldeed aan de op
dar moment daaraan re srellen eisen. De civiele rechrer oordeelr namelijk ex post. Essenrieel is in de lijn die de
Hoge Raad in deze arresren uirzer dar aan de hand van her srrafdossier achreraf blijkr dar de verdachre
onschuldig was aan de jegens hem gerezen verden king; de verdenking moer destijds ten onrechre hebben
besraan. In HR 23-II-1990, NJ 1991,92 ging her niet om een gewezen verdachte die schade had gel eden door
srrafvorderlijk oprreden maar om een derde. Ook voor hem is vergoeding van schade mogelijk meteen ex post
toersing.
Zie revens de discussie russen Mevis enerzijds en Van den Berg en Rozemond anderzijds; P.A.M. Mevis
Ombudsman, dwa11flmiddelen en schadevergoedinq, NJCM-Bullerin 1992, P: 748-758; H.A. van den Berg en K.
Rozemond Dwaruimiddeleti en schadeverfJoedi11fl: de rol van de onschuldpresununic en van het civielerecht, NJCM-
Bulletin 1993, p. 25-31; P.A.M. Mevis Schadevcraoedino: lieverlanfJsrechtl1latiBewefJ, NJCM-Bulletin 1993, P.32-
35· Zie ook D.R. Doorenbos SchadeverBoedi11fl na strafvorderlijk optreden, Delikt en Delinkwent 1991, p. 453-
464.
In HR 29-01-1999, NJ 1999,415 rn.nr. ARB, ging her om een schadevergoeding naar aanleiding van her niet
reruggeven van een inbeslaggenomen zaak. Voor her verkrijgen van een last tor teruggaaf sraar de weg van art.
552a Sv open maar voor vergoeding van schade biedr die weg geen mogelijkheid. Vergoeding kan worden
gevorderd via de burgerlijke rechrer. Vereenvoudigd weergegeven was her volgende aan de hand. Zaken van
eiser waren srrafrechrelijk in beslag genomen. In de srrafzaak was her Openbaar Minisrerie nier-onrvankelijk
verklaard wegens overschrijding van de redelijke rermijn. Een regen die beslissing ingesreld rechrsmiddel is
ingerrokken. Door de inbeslaggenomen zaken na her inrrekken van her rechrsmiddel nier rerug re geven, heefr
de Staar vanaf her moment van inrrekken onrechrmatig gehandeld jegens eiser.
Her is heel gebruikelijk dar, bijvoorbeeld door middel van persberichren, informarie mer berrekking rot
srrafzaken publiekelijk bekend wordt gemaakt door de overheid. Voor war berrefr de informarie en de wijze
waarop deze aan de pers rer beschikking wordt gesreld besraan richrlijnen, Her is echrer alrijd inreressant voor
de pers indien er een srrafrechrelijk onderzoek loopr naar een bekende (rechrs)persoon. Heefr de pers bier
eenmaal luchr van, dan zal de zaak mer belangsrelling worden gevolgd. Die publicireir aileen kan al heel
schadelijk zijn voor de berrokkene. W ordrhij in de srrafzaak vrijgesproken dan zal er ongerwijfeld onderzochr
worden of de schade die geleden is door her srrafrechrelijk onderzoek, waarbij de publicireir een facror zal zijn,
verhaald kan worden op de overheid.
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Zo zijn er ongetwijfeld nog meer terreinen denkbaar waarbij strafvorderlijk optreden
gevolgen kan hebben voor burgers zonder dat her wetboek daaruit alle consequenties heeft
getrokken. Her is de burgerlijke rechter die dan op deze terreinen tot een oordeel wordt
geroepen. Let wel: Of de betrokkene recht heeft op vergoeding van geleden schade is een
andere vraag."
Met andere woorden; zolang het srrafrecht niet voorziet in een schadevergoedings-procedure
voor strafvorderlijk optreden zal een taak voor de burgerlijke rechter zijn weggelegd. Het is
daarbij maar zeer de vraag of het uberhaupt wel mogelijk is om die taak van de burgerlijke
rechter uit te sluiten, zo dat al wenselijk zou zijn, in aanmerking nemend dat de
schadevergoedingsregeling die er is, facultatief is.

3.3. Wettelijk: de ontnemingswetgeving; de voeging als benadeelde partij en de
schadevergoedingsmaatregel

Een voorbeeld waarmee deze door Corstens onderscheiden interne convergentie in een
strafrechtelijk kader kan worden geillustreerd, is de wetgeving met betrekking tot de
ontneming van wederrechtelijk genoten voordeel uit 1993.6! Het doel van deze wet is op een
meer effectieve manier dan onder de oude wet crimineel verworven vermogenswinsten af te
romen.

Deze gewijzigde ontnemingswet is onder meer geent op de civielrechtelijke beslag-
mogelijkheid en ademt onmiskenbaar de sfeer van het civiele recht. Dit hybride karakter komt
bijvoorbeeld duidelijk naar voren in de regeling omrrent conservatoire beslagmogelijkheden
en de actio pauliana. Tot bewaring van het recht van verhaal op een op te leggen verplichting
tot betalen van een geldbedrag zoals hier bedoeld, kan de officier van justitie (de Staat)
conservatoir beslag leggen op voorwerpen, daaronder begrepen vermogensrechten, art. 94a-c
Sv. Ook staat voor hem de mogelijkheid open op te treden bij dreigend paulianeus handelen,
de actio pauliana, en kan hij, ingeval van faillissement van degene die zijns inziens de hier

6.

In een ander opzichr speelr publiciteir door de overheid ook een rol. In een zaak rue heefr geleid tor Rb 's-
Gravenhage 12-12-1989. KG 1990,26 NJ 1990,447 (korr geding) waser een mededelinggedaan aan winkeliers
dar her verhandelen van bepaalde, gevaarlijk geachre, aansrekers, van Pollyflame, verboden was en dus
srrafbaar. Tevens was er een persberichr voor de consumenr uirgegaan. Door deze mededeling dreigr Polly-
flames markrposirie veri oren re gaan zonder dar zi] in een proces haar belangen heefr kunnen verdedigen. In
korr geding werd nu een verbod gevraagd en gekregen dergelijkemededelingen re doen uirgaan indien er geen
srrafvervolging zou worden ingesreld of een andere maarregel regen her bedrijf zou worden genomen.
Is een dwangmiddel roegepasr in srrijd mer de voorgeschreven regels dan leverr dar een onrechrmarige daad
op. In aile andere gevallen is de roe passing rechrmatiggeweesr. De Hoge Raad erkent slechrs een uirzondering;
re weren wanneer achrerafkomr vasr te sraan dar de verdachre her feir waarvan hij werd verdachr mer heefr
gepleegd. Zie in de vorige eeuw HR 26-0l-l990, NJ 1990.794 m.nr. CJHB; HR 23-11-1990, NJ 1991,92 en in de
huidige eeuw HR 21-04-2000, NJ 2001.143·
Wervan 10-12-1992, Srb. 1993.11.Zie uirvoerig her proefschrifrvan M.J. BorgersDeontnemil1fjSllUUltreBel, een
onderzoek IUUlrhet karakter en de voorwaarden ter opleBBin(J van de maatreBel ter ontnemil1fj van wederrechtelijk
verkrc(jen voordecl (artikel36e Wetboek van Strafrccht), russ. Tilburg, Den Haag, BJD 2001.
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bedoelde maatregel riskeert, een vordering bij de faillissementscurator indienen, art. 94d SV.63

De officier van justitie moet de onmeming van wederrechtelijk verkregen voordeel in een
aparte procedure vorderen; een procedure die volgens de memorie van toelichring niet op
leedtoevoeging is gericht maar op herstel van een rechtmatige toestand, hetgeen haar civiele
karakter benadrukt.

Deze belangstelling om te kijken naar war andere rechtsgebieden te bieden hebben en war ze
gemeenschappelijk hebben, komt ook naar voren in de ideeen met be trekking tot de
schadevergoedingsmaatregel. Een en ander heeft inmiddels geresulteerdin de invoering in het
strafrecht van een schadevergoedingsmaarregel.?' De rechter heeft volgens die opzet de
mogelijkheid een verdachte, indien veroordeeld, de verplichting op te leggen aan de Staat geld
te betalen ten behoeve van het slachtoffer. De maatregel kan slechts worden opgelegd indien
en voor zover de verdachte op grond van civielrechtelijke maatstaven aansprakelijk is jegens
het slachtoffer, art. 36flid 2 Sr.6s Op grand van deze bepaling moet derhalve een rechter belast
met strafzaken aan de hand van civielrechtelijk maatstaven de aansprakelijkheid van de
verdachtejveroordeelde respectievelijk de 'eigen schuld' van het slachtoffer vaststellen/"

4. Conclusie

Stel dar toch met een beroep op een gesloten stelsel van rechtsmiddelen, daaronder begrepen
rechtsgangen, de wens zou bestaan heel specifiek de rechter in kort geding - in ieder geval
materieel- buiten te sluiten. Zou dit dan mogelijk zijn? Stel, de idee van een gesloten stelsel als
zelfstandig doel biedt geen aanknopingspunt, zijn er dan wellicht andere redenen om toch in
te grijpen in de huidige gang van zaken, zonder daarbij nu de bemoeienis van de rechter in kort
geding te willen diskwalificeren?

Het beroep op zich op de rechter in kort geding kan niet worden uitgesloten. De burgerlijke
rechter zal onder de meer genoemde voorwaarden altijd bevoegd zijn. Waar het om draait is
of de rechter ook daadwerkelijk tot oordelen zal overgaan. De rechter in kort geding zal zich
in beginsel pas van een oordeel onthouden indien er reeds een toetsing door de strafrechter

6,

Een voorbeeld uir de jurisprudenrie van een acrio pauliana door de Staat is Rb Haarlem 24-10-2000, NI 2001,
346.
Wet van 23-12-1992, Srb 1993,29. Erisuitdrukkelijkafgezien van de door de Commissie-Terwee- de comrnissie
die de aanzer tOt deze wet heeft gegeven - voorgestelde sehadevergoedingsstraf Net zoals bij her wetsvoorsrel
onrneming wederrechtelijk verkregen voordeel is ook hier gekozen voor de vorm van een maarregel omdat
her doel nier is leedtoevoeging maar rechtshersrel.
Wensr het slachtoffer geen sehadevergoeding of is er geen individualiseerbaar slaehtoffer, dan kan de
verdaehte worden verplicht een geldbeclrag in een sehadefonds te srorten, art. 14c Sr.
Zoals de bemoeienis van de rechrer in korrgeding nier onverdeeld positiefwordt onrvangen in srrafrechrelijke
kringen, zo is desrijds dit voorstel nier onverdeeld positief onrvangen in civielrechtelijke hoek. Vergelijk
W.H.M. Reehuis Schatlevergoedil1£iin he! strafredu, orarie Groningen, Deventer 1992 en de reacrie die daarop
is gekomen door [Wee leden van de Commissie-Terwee; I.I.M. van Dijk en M.S. Groenhuijsen Schadevergoe-
dil1£is-l1laatregelen voegil1£i:de civielrechtelijkeinvalshoek, Nederlands [uristenblad 1993, p. 163-167 met naschrift
van Reebuis.
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heeft plaats gevonden dan wel indien er een kans is (geweest) een dergelijke toetsing door de
strafrechter te verkrijgen; de bekende overweging over de voldoende waarborgen.
Kortom, als er redenen zijn om een verandering in de huidige situatie te brengen dan zal dat
moeten worden bewerkstelligd door wijzigingen binnen het strafrechtelijk systeem. Het gaat
dan om een verschuiving van de rechtsbescherming, niet om een uitbreiding daarvan.'?
Rechtsbescherming is immers al te vinden via de burgerlijke rechter.l" Het gaat nu enkel om
de vraag wie de rechtsbescherming zou moe ten bieden en in welke vorm.

Om over dit alles enig idee te ontwikkelen is het aanbrengen van structuur noodzakelijk. Oat
wordt gedaan in de laatste hoofdstukken van dir eerste deel.

6- Hierbij ga ik er voorlopig weI van uir dar - zo er een verschuiving plaarsvindr - deze verschuiving nier een
ruimere inhoudelijke roersingsmogelijkheid meebrengr. Zou op onderdelen de marginale roersing van de
rechter in korr geding worden vervangen door een doelmatigheidsroersing door een srrafrechrer dan is er in
dar opzichr wei een uirbreiding van de rechrsbescherming.
Hierbij moer weI worden aangerekend dar in sommige gevallen er nier of nauwelijks een beroep op de rechrer
in korr geding denkbaar is en dar is in her eersre begin van de opsporingsfase. Een kort geding om bijvoorbeeld
een aanhouding re voorkomen laar zich moeilijk voorsrellen renzij de verdachre op de hoogre is van de
voorgenornen aanhouding. Conrrole achterafis dan de rechrsbescherming voor de verdachre. Inhoeverre deze
kan worden geboden door de srrafrechrer is een vraag die later aan bod zal kornen.
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RECHTSBETREKKlNGENENRECHrSBESCHERMINGNAARAANLEIDINGVANEEN
(VERMOEDELIJK) GEPLEEGD S1RAFBAAR FEIT

I. Diversiteit in rechtsbetrekkingen: een spinnenwebmodel

Bijeenonderzoekdatzijnaanleidingvindtinhetgebruikvanhetkortgedinginstrafzakenrijst
uireraard de vraag wat als een kort geding in een strafzaak kan worden aangemerkr. Zeker als
een eventuele ondervanging van het gebruik van her kort geding in strafzaken wordt
overwogen, is het van belang te weten waarvoO/' - voor wat voor typen problemen en voor
welke personen daarbij betrokken - een ondervanging wordt gezocht en daaraan gekoppeld
hoe die ondervanging dan moet worden vorrngegeven.

Blaauw stelt dat het duidelijkis dat een kort geding in een strafzaak altijd een kort geding tegen
de overheid is.' Maar is dit wel zo duidelijk? Hangt het met af van het uitgangspunt dat wordt
gehanteerd? Geldt het optreden van de overheid in het kader van srrafvordering,
tenuitvoerlegging incluis, als centraal uitgangspunt dan is het logisch dat elk kort geding in een
strafzaak eenkort geding tegende overheid is. Anderzijds kan worden gesteld dat dit optreden
van de overheid zijn basis vindt in (de voorbereiding van) een strafbaar feit of een vermoeden
daarvan. Geldt dit - het strafbaar feit - als uitgangspunt, dan zijn er ook andere kort geding-
procedures dan die regen de overheid denkbaar: procedures bijvoorbeeld tussen slachtoffer
en verdachte.
Immers, naar aanleiding van een strafbaar feit dan wel her verrnoeden dat een strafbaar feir is
gepleegd komen een aantal verhoudingen tot stand, verhoudingen die zijn te typeren als
rechtsbetrekkingen.' 3

Welke rechtsbetrekkingen laten zich nu onderscheiden? Uiteraard ontstaat er een rechts-
betrekking tussen de verdachte en de overheid. Mondt de opsporing en de vervolging uit in een
veroordeling dan heeft de rechtsbetrekking zich ontwikkeld tot een rechtsberrekking russen
de overheid en de veroordeelde.

Daarnaasr ontstaan er rechrsbetrekkingen tussen de overheid en derden. Het strafrechtelijk
stelsel kent immers een aantalnader omschreven bevoegdheden toe aan de justitiele overheid

J.H. Blaauw Kort geding. in strajzaken, Zwolle 1992, p. 27.
T.M Schalken StraJrecht als systeem van rechtsbetrekkingen, orarie VU, Arnhem 1987.
De idee van rechrsberrekkingen isverwoord door N. AchrerbergDieRechtsordnung als Rechtsverhaltrusordnung.
GrundleBung der Rechtsverhiiltnistheorie, Berlijn 1982. Een rechrsbetrekking is een door rechrsnorrnen gevormde
relarie, een berrekking, russen subjecten. In Nederland is de idee bijvoorbeeld rerug te vinden in her civiele
recht bij Van Erp; ,.H.M. van Erp Contract alsrechtsbetrekldno, diss. Tilburg, Zwolle 1990. Voor war berrefr her
srrafrechr wordr verwezen naar C.P.M. Cleiren AltJemene beBinselen van een behoorlijke procesorde, diss. RUL,
Arnhem 1989 en voor war berrefr her adminisrrariefrechr naar E.M.H. Hirsch Ballin Voorbij het onderscheid van
publiekrecht en privaatrecht, en WederkeriB bestuursrecht, beide in: Rechrssraat & Beleid, Zwolle 1991, resp. p.
251-260 en p. 261-265.
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waarmee deze inbreuken kan maken op rechten en vrijheden van anderen dan de verdachte:
denk aan het slachtoffer, de getuige en anderen die op enigerlei wijze re maken krijgen met (de
voorbereiding van) een strafbaar feit. Ik noem als voorbeeld een doorzoeking in een woning
waar het misdrijf wellicht sporen heeft nagelaten. Dit hoeft helemaal niet de woning van de
verdachte te zijn. Denk ook aanhet afluisteren van gesprekken tussen de verdachte en derden.

Ook inde executiefase kan de overheid met anderen dan de verdachte in een rechtsbetrekking
staan. Zo kan er een rechtsbetrekking zijn met het slachtoffer. Denk aan de belangen die het
slachtoffer heeft bij de tenuitvoerlegging van een te zijner gunste opgelegde bijzonder
voorwaarde of maatregel.

Maar dit zijn niet de enige rechrsberrekkingen. Er ontstaan ook rechtsbetrekkingen tussen de
verdachte en slachtoffer, verdachte en getuige, getuige en politie en justitie. Zo kan een
verdachte aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (im)materiele schade en kan er van
hem, door het slachtoffer, een bepaald vermijdingsgedrag worden verlangd. Bij de
rechtsbetrekking tussen de verdachte en de getuige kan gedachtworden aan de mogelijkheden
om de getuige op zitting te krijgen en her recht dar aan de verdachte toekomt om de getuige
vragen te (laten) stellen en deze beantwoord te krijgen. Deze zelfde mogelijkheid doet zich
voor inde rechtsbetrekking tussen de getuige en de overheid. Een getuige is immers wettelijk
verplicht desgevraagd te getuigen. Doet hij dit niet of weigert hij bepaalde vragen te
beantwoorden dan kan hij in gijzeling worden genomen. Zelfs een dwangsom via kort geding
kan dan zijn deel zijn."
De hier omschreven rechtsbetrekkingen zijn nier statisch maar dynamisch en kunnen
veranderen als de onderlinge verhouding tussen de betrokkenen verandert. Zo kan een
verdachte worden tot veroordeelde, maar het is ook mogelijk dar een verdachte uiteindelijk
aileen een getuige blijkt te ziin.' Ook het omgekeerde is denkbaar: iemand die oorspronkelijk
aileen als getuige werd gezien, wordt na verloop van tijd als verdachte aangemerkt.

Weigerteen geruige namelijk te verschijnen ofbepaalde vragen te beamwoorden, dan is zeker nieruir re sluiten
dar de verdachre, bij een geruige a de charge, buiten de strafrechtelijke mogelijkheden om, in korr geding een
getuigenis probeert af te dwingen onder versterking van een dwangsom. Vergelijk HR 18-05-1979, N/1980,213
(kort geding) m.nt. WHH I Hulskorre-Van der Lek. Her gaat hier om een civiele zaak. Hulskorte weigerrin een
civiele procedure bepaalde vragen re beanrwoorden en beroepr zich daarbij op herverschoningsrechr dar hem
als journalist zou toekornen. Dir beroep wordr afgewezen maar desondanks weigert Hulskorre de vragen re
beanrwoorden. Daarop volgreen gijzeling. Via dir korr geding beoogr Van der Lek Hulskorre re dwingen toch
de vragen re beanrwoorden door een daartoe strekkende veroordeling uir te lokken, versrerkr mer een
dwangsom. Dir Iukr. Her is derhalve niet uit re sluiten dar een dergelijke aerie ook wordr ondernomen door
verdachren daar waar her getuigen a decharge berrefr. Anderzijds kan ook de getuige zich van een kort geding
bedienen om her afleggen van een verklaring te voorkomen.
En war re den ken van de volgende ontwikkeling in een rechtsbetrekking. A heefr een partij gesrolen metaal
onder zich. Hij verkoopt deze aan B. B is ervan op de hoogre dar her een partij gestolen goederen berrefr.
Onder B wordr vervolgens srrafrechrelijk beslag gelegd op de partij metaal. B beroept zich ten processe op
nierigheid van de koopovereenkornsr en vorderr reruggave van de koopsom. A vorderr op zijn beurt de waarde
van de beslagen goederen. Dir laatsre wordt afgewezen. Toewijzing zou lei den tot her nier aanvaardbaar
geachre gevolg dar her risico uitsluirend bij de laarsre koper zou Iiggen. A rnoer maar zijn rechrsvoorganger
aanspreken. Zie voar deze opmerkelijk zaak Hof's-Henogenbosch 24-03-1993, N/1993,77I.
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Maar met deze rechtsbetrekkingen zijn we er nog nier, In een groter verb and zijn er ook
rechtsbetrekkingen denkbaar russen verdachte en verzekeringsmaatschappijen die bijvoor-
beeld de schade van een slachtoffer al hebben vergoed. Ook zijn rechtsbetrekkingen denkbaar
russen de verschillende actoren - verdachte, slachtoffer, geruige en overheid - en de pers. Is de
verdachte of her slachtoffer bijvoorbeeld een persoon die zich in de publieke belangstelling
mag verheugen dan zal het enkele feit dar hij of zij op enigerlei wijze betrokken is bij een
strafbaar feit al nieuwswaarde hebben. Los daarvan zijn bepaalde feiten c.q. zaken zo
geruchtmakend dat als gevolg daarvan ook de verdachte en evenruele slachtoffers in een media-
circus betrokken kunnen raken. Ter illustratie wordt gewezen op enkele zaken zoals
ontvoeringszaken van 'bekende Nederlanders' denk aan de Van der Valk-zaak en de Heijn-
zaak, enkele zedenzaken zoals de Eper-incest-zaak en de zaak inzake de Zettense psychiater
F., de Puttense-moordzaak en de aanslag op Pim Fortuijn.

Niet al deze rechtsbetrekkingen staan evenwel in een even nauwe samenhang tot het strafbare
feit. Er kan, grofweg gezegd, een onderscheid worden gemaakt dat uitrnondt in een soort
spinnenwebmodel.
In het midden bevindt zich het strafbare feit. Vandaaruit lopen lijnen naar onder andere de
verdachte, slachtoffer, getuige, politie en justitie, derden en de maatschappij als groot geheel.
Deze actoren hebben dus allemaal een directe 'link' met het strafbare feit. Bovendien zijn er
russen de diverse actoren onderling ook weer verbindingen. Het slachtoffer bijvoorbeeld heeft
een rechtsbetrekking met de verdachte maar ook met politie en justitie. Deze kring van actoren
en de onderlinge verbindingen laten zich visualiseren als de binnenste kring van een spinnen-
web. Daarvandaan zijn weer lijnen te trekkennaar bijvoorbeeld verzekeringsmaat-schappijen
die uit hoofde van een verzekeringsovereenkornst met een van de betrokkenen de schade moet
vergoeden. Dit.kan een ziektekosten-verzekeraar zijn, maar ook een wettelijke aansprakelijk-
heidsverzekeraar. Ook kunnen er lijnen lopen naar de pers. Zoals al aangegeven wordt,
afhankelijk van de aard van het strafbare feit en de daarbij betrokken personen, in de media
meer of minder aandacht aan een strafbaar feit besteed. Aile betrokkenen, de actoren, bij het
strafbare feit, degenendie zich in de eerste cirkel van het spinnenweb bevinden, kunnenin deze
publiciteit worden betrokken, zodat de lijnen, die vanuit het strafbare feit naar de verschillende
daarbij betrokkenen lopen, zijn door te trekken.

2. Diversiteit in rechtsbescherming

Rechtsbescherrning voor de verschillende betrokkenen bij een srrafbaar feit - rechtsbescher-
ming in de hiervoor onderscheiden rechtsbetrekkingen - komt in soorten en maten. Het meest
inhet oog springend is rechtsbescherming die geboden wordt door rechtsmiddelen, daaronder
begrepen rechtsgangen (denk aan art. 69 Sv). Rechtsbescherming ligt vaak ook al besloten in
het wettelijk stelsel. Denk aan wetteliike voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil een
bepaald dwangmiddel mogen worden toegepast.
Her onderhavige onderzoek richt zich op rechtsbescherming die zich uit in controle-
mogelijkheden door een rechter, op welke manier dan ook.
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Omdat het onderzoek de facto een onderzoek naar rechtsbescherming is, is het maken van een
onderverdeling a1s denkmodel handzaam.
Rechtsbescherming is allereerst onder te verdelen in primaire en secundaire rechtsbescher-
mingo Beide vormen van rechtsbescherming laren zich vervolgens weer onderscheiden in
actieve en passieve rechtsbescherming.

2.1. Primaire rechtsbescherming

Primaire rechtsbescherming is rechtsbescherming waarbij rechterlijke controle mogelijk is op
het enkele maken van een inbreuk op rechten en vrijheden van de burgers betrokken bij een
strafzaak: verdachten. veroordeelden, slachtoffers, getuigen of andere derden. Primaire
rechtsbeschemting is tevens de rechtsbescherming waarbij rechterlijke controle mogelijk is
op het voortduren van een bepaalde inbreuk makende activiteit. Oat betekent dat via primaire
rechterlijke controle het ontplooien van een bepaalde activiteit kan worden voorkomen dan
wel dat een ontplooide activiteit kan worden beeindigd. Het betekent aan de andere kant ook
dat via primaire rechtsbescherming juist een machtiging tot het maken van een inbreuk kan
worden verkregen.
Deze primaire rechtsbescherming kan dus verschillende resultaten opleveren c.q. verschillen-
de vormen aannemen: een gebod, een machtiging of een verbod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een machtiging ex art. 12SgSv, of een verbod tot verdere vrijheidsontneming bij de voorlopige
hechtenis door afwijzing van een vordering bewaring of (verlenging) gevangenhouding, of een
gebod tot onmiddellijke invrijheidstelling bij een procedure ex art. 69 Sv. Denk tevens aan een
gebod tot teruggave van inbeslaggenomen goederen ex art. SS2a Sv, te bewerkstelligen door
iedere belanghebbende, en aan de procedure van art. 36 Svwaarbij een verdachte kan bewerk-
stelligen dat er een einde aan de zaak komt. En ook her bezwaarschrift tegen de dagvaarding
of de kennisgeving verdere vervolging is een vorm van primaire rechtsbescherming.

Primair is ook de rechtsbescherming die aan bedreigde getuigen wordt geboden. Zo is ook de
afweging die door de officier van justitie en de rechter wordt gemaakt bij de beslissing of een
getuige - op zitting - moet worden gehoord. te beschouwen a1s een primaire rechtsbescher-
mingo
Ook de procedure ex art. 12 Sv is een vorm van prirnaire rechtsbescherming. Het is narnelijk
een rechtsbescherming tegen het voomemen van de overheid om de vervolging van een
verdachte te staken of niet te starten. Vervolging - in ieder geval een zorgvuldige afweging
daaromtrent - van de verdachte kan gezien worden a1s een recht van rechtstreeks belang-
hebbenden, waaronder het slachtoffer, waarop de overheid wellicht inbreuk maakt indien zij
de vervolging staakt. Het is niet voor niets dat de wetgevel' destijds aan rechtstreeks
belanghebbenden een eigen actie heeft gegeven om het ontbreken of afbreken van een
vervolging in een concrete situatie tel' toetsing aan de rechrer voor re leggen.
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2.2. Secundaire rechtsbescherming

Secundaire rechtsbescherming is een meer afgeleide vonn van rechtsbescherming. Deze
rechtsbescherming kan niet een directe bescherming bieden tegen inbreuken op rechten en
vrijheden door wie dan ook gepleegd. De inbreuk heeft al plaatsgevonden ofkan niet worden
verhinderd. Waar het om gaat is om de afwikkeling van de gevolgen van die inbreuk. Hierbij
valt bijvoorbeeld te denken aan rechtsbescherming in de vorm van schadevergoeding voor
strafvorderlijk optreden. Voor wat berreft de verdachte kan dan worden gewezen op de
mogelijkheid van art. 89 Sv, welke mogelijkheid tot schadevergoeding overigens beperkr is tot
ondergane detentie tijdens het vooronderzoek, maar ook op uitsluiting van bewijs indien dar
onrechtrnatig is verkregen. Behalve de verdachte kunnen uiteraard ook derden getroffen
worden door strafvorderlijk optreden, bijvoorbeeld derden bij wie huiszoeking wordt verricht.
De huiszoeking zelfkan nier (meer) worden voorkomen, maar er is wel rechtsbescherming
mogelijk tegen de gevolgen in de vorm van een schadevergoeding.
Secundaire rechtsbescherming is onder meer ook de mogelijkheid voor een slachtoffer zijn
schade via de civiele voeging vergoed te krijgen. Denk echter ook aan het afdwingen van een
HIV-test bij een verdachte door een verkrachtingsslachtoffer of een slachtoffer van een
mishandeling waarbij kans op besmetting aanwezig is geweest. De verkrachting of de
mishandeling vonnen de inbreuken op de rechten van de slachtoffers welke niet meer zijn re
voorkornen; het gaat nu om de gevolgen daarvan. Door het laten uitvoeren van een HIV -rest
door de verdachte, kan onder omstandigheden een stuk spanning worden weggenomen
omtrent de vraag of er besmetting mer dit dodelijke virus heeft plaatsgevonden. Door aan deze
HIV-test mee te werken kan de (im)rnateriele schade van het slachtoffer wellicht worden
beperkt. Bij secundaire rechtsbeschenning valt verder te denken aan het vorderen van een
straatverbod door een slachtoffer. De inbreuk op de rechten en vrijheden van het slachtoffer
hebben door het srrafbare feit reeds plaatsgevonden. Het niet verder geconfronteerd worden
met de verdachte door middel van een straarverbod is derhalve een afgeleide reclus-
bescherming.

2.3. Actieve en passieve rechtsbescherming

Beide vonnen van rechtsbescherming - primaire en secundaire -Iaten zich verder verdelen in
actieve en passieve rechtsbescherming. Actieve redusbescherming is die bescherming die door
een betrokkene zelfkan worden gelnitieerd, passieve rechtsoescherming vloeit autornatisch uit
het systeem voort,
Bij de prirnaire rechtsbescherming laten beide varianten zich goed voorstellen. Actief is
bijvoorbeeld de procedure van art. 69 Sv, of die van art. 552a Sv; passief is bijvoorbeeld de
procedure waarbij de (voortzetting van) de voorlopige hechtenis wordt gevorderd. Passief is
ook de bescherming die aan getuigen wordt geboden via de afweging die wordt gernaakt door
officier van justitie en rechter om een getuige niet op zitting te doen verschijnen. Bij de
secundaire rechtsbescherming is wederom de actieve variant goed voor te stellen. Denk
bijvoorbeeld aan de procedure tot schadevergoeding ex art. 89 Sv. Als pas sieve variant kan
gedacht worden aan de bijzondere voorwaarden die, ten gunste van het slachtoffer, kunnen
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worden opgelegd bij schorsing van de voorlopige hechtenis of bij het opleggen van een
voorwaardelijke straf.

2.4. De rechtsbeschenning in schema

Geschematiseerd leidt hetgeen hiervoor is opgemerkt over rechtsbeschenning tot het
volgende model:

I rechtsbescherming I

primair secundair

I actief passief J I actief passief I

Recapitulerend is de structuur waarop in het vervolg wordt voortgebouwd de volgende.
Naar aanleiding van een strafbaar feit komt een aantal rechtsbetrekkingen tot stand. Het zijn
onder andere rechtsbetrekkingen tussen de verdachte en de overheid, tussen de veroordeelde
en de overheid, tussen de getuige en de overheid en tussen het slachtoffer en de overheid.
Tevens komen er rechtsbetrekkingen tot stand tussen de verdachte e.q. veroordeelde en de
getuige alsmede tussen de verdachte e.q. veroordeelde en het slachtoffer. Al deze rechts-
betrekkingen zijn rechtsbetrekkingen die hun oorsprong vinden in een strafbaar feit. Binnen
al deze rechtsbetrekkingen is behoefte aan rechtsbescherming. Dat spreekt voor zich. Een
uiting daarvan vonnen onder meer de kort geding procedures die worden gevoerd.
Deze (behoefte aan) rechtsbescherming laat zich verdelen in primaire rechtsbescherming en
secundaire rechtsbescherming. De wijze waarop deze rechtsbeschenning bij beide typen tot
uiting komt laat zich verdelen in actieve rechtsbeschenning en pas sieve rechtsbescherming.

De rechtsbescherming die door de rechter in kort geding kan worden geboden, is altijd een
actieve vonn van rechtsbescherming, imrners voortvloeiend uit een eigen aerie van een
betrokkene. Verder kan het zowel primaire als secundaire rechtsbescherming zijn.
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3. Welke rechtsbescherming zou binnen het strafrechtelijk stelsel behoren te
worden geregeld

3.1. Primaire rechtsbeschenning

De vraag zou kunnen worden gesteld of in ieder geval niet aile rechtsbetrekkingen die in de
eerste cirkel van het spinnenweb voorkomen een plaats behoren te hebben binnen het
strafrechtelijk stelsel. 6 Gebeurt dat niet, of met geheel, dan zijn betrokkenen genoodzaakt zich
tot een andere rechter, doorgaans de civiele rechter (in kort geding), te wenden. Dit zou, in
ieder geval voor anderen dan de verdachte, de schijn op kunnen wekken dat hun belangen
onvoldoende in relatie staan tot de strafzaak en het srrafbare feit zelf. Geheel onvrijwillig zijn
zij betrokken geraakt bij een strafzaak maar hun belangen zouden zij aileen met behulp van een
ander rechtsstelsel kunnen behartigen. Oat hen binnen het strafrechtelijk stelsel niet een
mogelijkheid wordt geboden die belangen te behartigen zou als een denaturering van de
strafzaak kunnen worden beschouwd; als een ontkenning van de realiteit dat ook tussen hen
rechtsbetrekkingen zijn ontstaan naar aanleiding van een stratbaar feit. Zo is een slachtoffer
tot op heden aangewezen op de civiele rechter indien hi; een straatverbod jegens de verdachte
wilkrijgen dat hij zelfsrandig kan effectueren. Wel kan hij, facultatief, zijn vordering tot schade
binnenhet srrafrechrelijk systeemindienen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van schadever-
goeding via de schadevergoedingsmaatregel.

Het lijkt mij evident, vanuit een oogpunt van systeemhygiene, dar er binnen het strafrecht in
ieder Beval reBelinBen moeten zijn voor de primaire rechtsbescherming in de verschillende
rechtsbetrekkingen. Zeker voorzover het de rechtsbetrekkingen met de overheid betreft, Het
gaat daarbij namelijk om de rechtsbescherming tegen directe inbreuken op rechten en
vrijheden door de overheid in het kader van opsporing (in mime zin: indusiefhet verkennend
onderzoek), vervolging, berechting en executie. Tegenover de bevoegdheden die door de
wetgever zijn toegekend aan politie en justitie horen waarborgen te staan in de sfeer van
actieve of passieve rechtsbescherming. Niet aileen rechtsbescherming d66r normhandhaving
is immers belangrijk maar ook rechtsbescherming tegen normhandhaving.'
Ook voor de met expliciet wettelijk geregelde bevoegdheden zou overigens rechtsbescher-
ming behoren te worden geregeld. Naast de wettelijk toegekende bevoegdheden zijn er immers
nog activiteiten die ontplooid kunnen worden door politie en justitie die geen expliciete
wettelijke basis behoeven, omdat het gaat om activiteiten die iedere burger zou mogen
ontplooien.

Een argument van systeemhygiene is verder duidelijkheid, helderheid van de structuur van
rechtsbescherming en de specifieke mogelijkheden voor degene die strafrechtelijk optreden
moet dulden. Deze helderheid is niet gebaat met een of meerdere rechtsgangen die niet ineen

Hierbij wordr nogmaals benadrukt dar her gaar am de wenselijkheid van een evenruele verschuiving van
reclusbeschenning.
T.M. Schalken Strafrecht au svstcem van rechtsbetrekkitl£len, orarie VU, Arnhem 1987, P: 15·
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strafrechtelijk wetboek zijn geregeld of waarnaar niet expliciet wordt verwezen, terwijl de
handelingen - het nalaten incluis - waarvoor de rechtsbescherming dient, wel voortvloeien uit
strafrechtelijke regelingen, dan wel strafrechtelijk handelen. Een evenwichtig stelsel verleent
niet alleen instrumenten maar ook de waarborgen daartegen. Onder invloed van nieuwe,
gewijzigde inzichten omtrent onder meer de positie van het individu in zijn verhouding tot de
overheid lijkt wellicht het evenwicht niet altijd aanwezig te zijn. Een strafrechtelijke regeling
doet daarenboven recht aan de vooronderstelde intentie van de wetgever dat rechtsbescher-
ming tegen inbreuken op rechten en vrijheden wordt gewaarborgd.

Een ander punt is dat er zich een stapeling van procedures binnen verschillende systemen kan
voordoen. Dit hoeft niet zo bezwaarlijk te zijn, ware het niet dat in kort geding de zaak niet per
definitie is afgedaan na het oordeel van de president. Er kan in hoger beroep en cassatie verder
worden geprocedeerd. Daardoor kan een verstrengeling van procedures ontstaan, in casu
civielrechtelijke en strafrechtelijke, die leiden tot een warrig geheel met uitspraken die
onderling niet met elkaar stroken. Dit blijkt uit de eerder aangehaalde kort geding procedure
en de bijbehorende strafzaak waar het ging om de eis van - toen - art. 277a Sv, thans art. 282 Sv,
en de voortduring van de voorlopige hechtenis." Materieel bezien zaten de strafrechter en de
eiviele reehter wel op een lijn, maar omdat er op het formele vlak fouten zijn gemaakt, ontstaat
er een ietwat ondoorzichtig geheel. Incassatie stelt de strafkarner dat de verdachte geen belang
heeft bij cassatie van de, ook door de strafkamer van de Hoge Raad onjuist geaehte, russen-
beslissing van het hof met betrekking tot de voorlopige heehtenis. En waarom ontbrak nu dat
belang? Het belang ontbrak omdat de verdachte naar aanleiding van de beslissing van de
rechter in kort geding in vrijheid was gesteid.
Vlak na deze beslissing vernietigt het hof in kort geding de beslissing van de president. Eiser
had niet -ontvankelijk verklaard moeten worden. Deze beslissing wordt bevestigd in cassatie.
Voor de verdachte maakt het per saldo niet uit, hij is terecht in vrijheid geweest, maar juridisch
bezien is er nu de vreemde situatie dat er in de strafzaak niet gecasseerd wordt op grond van
een niet in kraeht van gewijsde gegane beslissing die later wordt vernietigd.

Er zijn kortom argumenten die ervoor pleiten om, voorzover er lacunes zijn in de primaire
rechtsbeseherming, te zoeken naar een strafrechtelijke modus om daarin te voorzien.

3.2. Secundaire rechtsbescherming

Inhoeverre dit ook geldt voor de secundaire rechtsbescherming valt nader te bezien. Daarbij
kan de vraag worden gesteld of die rechtsbescherrning facultatief, zoals nu met de
mogelijkheden tot sehadevergoeding, artt. 332e.v. Sv en So Sv, binnenhet strafrechtelijk stelsel
zou moe ten worden geregeld. Op voorhand zou echter wel een uitzondering moeten worden
gemaakt voor secundaire rechtsbeseherming waarbij het gaat om zaken die direct van invloed

HR 15-06-199°. NJ 1990,678 (kort geding) m.nt. ThWvV en HR 18-°9-1988, NJ 1989.378 (srrafkamer);
besproken in dit boek in hoofdsruk 2 paragraaf 1-4-
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kunnen zijnop de beantwoordingvandevragen vande artt.348-350 Sv, zoals de uitsluitingvan
onrechnnatig verkregen bewijs. Het beoordelen van de vragen ex art.348-350 Sv is een taak die
nadrukkelijk is voorbehouden aan de strafrechter. Dit brengr mee dat ook het beantwoorden
van vragen die daarop rechtstreeks van invloed kunnen zijn tot de taken van de srrafrechter
behoort en niet van de civiele of administratieve rechter.
Secundaire rechtsbescherrning is nu echter niet her eerste aandachtspunt, zoals in hoofdstuk
vier nader zal worden aangegeven.

4. Niveau van rechtsbescherming

Denkend over rechtsbescherming is het niet alleen van belang om in de verschillende vormen
van rechtsbescherming een bepaalde strucruur aan te brengen, zoals hierboven gedaan door
de ontwikkeling van een denkrnodel. Her is tevens van belang om aan re geven welk niveau van
rechtsbescherming als adequaat kan worden aangemerkt.

Welk niveau adequaat is, wordt mede bemvloed door de zwaarte van de belangen die op het
spel staan. Bij een onderzoek ter terechtzitting staan voor de verdachte andere belangen op het
spel dan bij een procedure omrrent beperkende maatregelen tijdens hetvooronderzoek. Ook
de aard van de rechtsvragen kan van invloed zijn. De vraag of een onderzoek aan de kleding
mag worden verricht, is van een andere orde dan de vraag of een vrijheidsbenemend dwang-
middel kan worden toegepast.
Bepalend voor een niveau van rechtsbescherming is ook de rechtsbescherming die reeds uit
het wettelijk kader voortvloeit. Ik denk daarbij aan dwangmiddelen waarbij in de wet is
vastgelegd de gevallen waarin en de gronden waarop deze mogen worden toegepast.
Bepalend is verder inhoeverre er op bepaalde beslissingen rechterlijke controle mogelijk is dan
wel in hoeverre bepaalde beslissingen slechts tot stand kunnen komen door rechterlijke
tussenkomst.
Ook niet onbelangrijk is in hoeverre er een mogelijkheid is om - bij voortdurende uitoefening
van een bevoegdheid, bijvoorbeeld vrijheidsbenemende dwangmiddelen - die uitoefening
periodiek te laten roetsen,

Binnen strafrecht is inhoofdlijnen dit verschil terug te vinden in de rechtsmiddelenregeling ten
aanzien van de diverse rechterlijke beslissingen. De uitspraken; ofhet nu einduitspraken zijn
of russenuitspraken, zijn als regel onderworpen aan enige vorm van beroep. Bij beschikkiTIfJen
is de rechtsmiddelenregeling veel beperkter. Voor de verdachte staat als regel geen rechts-
middel open tenzij de wet anders bepaalt, art. 445 Sv. Het openbaar ministerie kan, indienhet
zelf een vordering heeft gedaan en op deze vordering afwijzend is besehikt, wel in hoger
beroep, art. 446 Sv. Ook cassatie staat open.

Verder wordt het niveau bepaald door de waarborgen waarmee een voor handen zijnde
procedure is omgeven is er een mogelijkheid van hoor en wederhoor, is er een onpartijdige
beoordelaar (hij voorkeur een reehter), zijn er rechtsmiddelen opengesteld, worden de
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beslissingen gemotiveerd, kunnen de beslissingen binnen een redelijke rermijn worden
genomen.9

Op zoek naar het niveau van rechtsbescherrning duikr natuurlijk ook de andere kant van de
medaille op: de vrijheid die politie en justitie moeren hebben om zo adequaat mogelijk te
reageren op (vermoedelijk) begane of nog te begane strafbare feiten. Bedacht moet worden dat
rechtsbescherming als hinderlijk kan worden ervaren. Her kan betekenen dat bepaalde
onderzoeksresulraten moeten worden bekend gemaakt terwijl dar om opsporingstactische
redenen niet gewenst is.'? Het kan ook betekenen dat bepaald optreden uitstellijdt indien de
verdachte, die weet of vermoedt dat bepaald optreden aanstaande is, op voorhand rechts-
bescherming zoekt. Uitstel kan tot gevolg hebben dat bewijsmateriaal verloren raakt. Dit zijn
aspecten waarmee naderhand - bij het eventueel opstellen van aanvullende rechtsbescherming-
rekening moer worden gehouden.

Her is niet eenvoudig in abstracto aan te geven wanneer een niveau van rechtsbescherming
adequaat is. Voor het onderhavige onderzoek is ervoor gekozen de lat niet te hoog te leggen.
Er moet minimaal een VOIDl van rechterlijke controle mogelijk zijn bij een (dreigende)
ongeoorloofde schending van grand- en/of verdragsrechten. n Een rechtrnatigheidstoets door
een rechter moet mogelijk zijn."
Als zelfs aan die minimale eis niet wordt voldaan, is her niveau van rechtsbescherming in ieder
geval niet adequaat,

Zie voor een uirgebreide weergave van allerlei facroren die een rol spelen bij de vraag naar adequate
rechtsbescherming a1smede een uicgebreid lireraruuroverzichr daaromtrenr R. Uylenburg Rcchtsbescherming
in het milieurecht, diss UvA, Zwolle 1992,P. 58 e.v.
Gewezen wordr in dit verband op de IRT -affaire en de parlemenraire enquere naar onderzoeksmerhoden van
polirie en justine (de Commissie Van Traa).
Zie ook M.S. Groenhuijsen en J. Naeye De herstructureriniJ van het voorbereidend onderzoek in straJzakenin:
Scherp toezicht, van boevenrucht rot samenleving en crirninalireir, C. Fijnaut en P. Spierenburg (red.),
Arnhem, Gouda Quinr 1990, p. 265-266 waar zij her hebben over de noodzaak rechrsbescherming re bieden
binnen her srrafrechr waar nu de rechrer in kOT[ geding die biedr.
Tegen de achtergrond van an. 13 EVRM - her rechr op een effective remedy - kan een procedure waarbij een
marginale willekeur roers wordr uirgevoerd door een narionale rechrer roereikend zijn; T. Barkhuysen Artikel
13EVRM: effectieve nationale rechtsbescherminq bij schcnding van l1IensenrechtcII,diss. RUL, Vermande 1998, p.
130-134.
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Hoofdsruk a
CONSEQUENTIES VAN DE MODELLEN VAN HOOFDSTUK 3 VOOR DE
PROBLEEMSTELLING EN DE WERKWIJZE

I. Kern van het onderzoek

De aanleiding voor het onderzoek is het fenomeen van "her kort geding in strafzaken''.

Wat houdt dat fenomeen nu in? Wie doen nu een beroep op de rechter in kort geding en wat
is daarvoor de reden? Zowel de redenen als de personen blijken divers. Het kan gaan om
verdachten die rechtsbescherming zoeken via de rechter in kort geding maar ook bijvoorbeeld
om slachtoffers. Er wordt ook lang niet altijd tegen de overheid geprocedeerd. Het kan
evenzeer gaan om een kort geding waarbij de eiser - verdachte in een srrafzaak - rectificatie
vordert van een bepaald bericht in een krant of tijdschrift.

De kern van de procedure blijkt toch steeds weer rechtsbescherming te zijn. Rechts-
bescherming staat del'halve centraal in dit boek of betel' gezegd: hiaten in de strafrechteliike
rechtsbescherming. In de inleiding op dit boek is dit al aangekondigd,

Het onderwerp is breed en roept essentiele vragen op als:
aan wie behoort binnen het strafrechtelijk stelsel rechtsbescherrning te worden gebodell;
welke (vorm van) rechtsbescherming behoort binnen het srrafrechtelijk stelsel te worden
geboden?

Inhoofdstuk 3zijnmodellen ontwikkeld aan de hand waarvan deze rwee vragell zijn benaderd,

Voor wat betreft de kring van personen aan en tegen wie rechtsbescherming wordt geboden,
is aansluiting gezocht bij het systeem van rechtsbetrekkingen zoals al geduid door Schalken
in zijn oratie. Vervolgens heb ik die rechtsbetrekkingen in een model geplaatst.lk noem dit het
SPINNENWEBMODEL.

In dar model worden de diverse rechtsbetrekkingen die ontstaan naar aanieiding van een
strafbaar feir' daaromheen gegroepeerd. Het strafbare feit staat dus in het rniddelpunt. Van
daaruit lopen lijnen naar bijvoorbeeld de verdachte, een slachtoffer, een getuige, een derde, de
overheid: rechtstreeks betrokkenen bij her strafbare feit. Zij vormen de eerste cirkel. Daarom
heen bevindt zich een cirkel van iets mindel' rechtstreeks betrokkenen zoals bijvoorbeeld
verzekeringsmaatschappijen en media.

De term srrafbaar feit wordt in de meest ruime zin van het woord gebezigd. Her gaat bijvoorbeeld ook om
feicen die (vermoedelijk) in voorbereiding zijn.
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Voor wat betreft de rechtsbescherming is ordening aangebracht in de diversiteit waarin
rechtsbescherming zich kan manifesteren. Rechtsbescherming blijkt namelijk vele verschij-
ningsvormen te kennen: concrete geboden (invrijheidstelling) en verboden (vermijdings-
gedrag) maar ook het vergoeden van schade, uitvoeren van een HIV -test etc.
Her aanbrengen van ordening heeft geleid tot een MODEL VAN PRIMAlRE EN SECUNDAIRE

RECHTSBESCHERMING waarbij beide vormen zijn onder te verdelen in actieve en passieve
rechtsbescherming.
Daarbij is onder ogen gezien dat rechtsbeschenning binnen het strafrechtelijk stelsel mede
geboden wordt door waarborgen waarmee bepaalde activiteiten zijn orngeven. Denk aan de
gronden en gevailen bij de voorlopige hechtenis.

De rechtsbeschenningwaar het model betrekking op heeft, is beperkt tot rechtsbescherming
die door een rechter kan worden gegeven.
Primair is de rechtsbescherming waarbij een activiteit kan worden voorkomen of, in geval van
een voortdurend handelen, kan worden gestopt. Secundair is de rechtsbescherming waarbij
aan de activiteit zelf niets meer kan worden gedaan. Aileen tegen de gevolgen kan
rechtsbescherming worden geboden (schadevergoeding; mogelijkheden 359a Sv).
Actief is de rechtsbescherming die de betrokkene zelf - actief - kan initieren, Passief is de
rechtsbescherming die uit het systeem zelf voortvloeit.

2. De functie van de modellen uit hoofdsrukg en de functie van de jurisprudentie in
kort geding in het onderzoek

De modellen uit hoofdstuk 3 bieden een handvat om een scheiding aan te brengen in hetgeen
in het onderzoek aan de orde zalkomen en wat niet. Her biedt tevens een begrippenkader voor
een analyse van de voorhanden zijnde srof Tot slot biedt het een basis om de opties voor
verschuiving van rechtsbescherming te waarderen.

Het perspectief van dit onderzoek is: de hiaten in de rechtsbeschenning. Daarom is de functie
van de jurisprudentie die van een knipperlicht. Het is een signaal dat er op die onderdelen van
het strafrecht wellicht een gebrek aan rechtsbeschenning bestaat. Niet aileen het enkele
bestaan van jurisprudentie op een bepaald punt kan dan indicatief zijn, ook de hoeveelheid kan
dat zijn. De uitspraken in kort geding zijn derhalve een belangrijk aandachtspunt en
vertrekpunt bij her onderzoek. Van daaruit kun je op interessante tekortkomingen stuiten.'
Zou echter blindgevaren worden op de jurisprudentie dan bestaat de kans dar (recente) hiaten
over het hoofd worden gezien. Het feite dat (nog) niet in kort geding is geprocedeerd, betekenr
niet dar er geen hiaat kan zijn. Wat er vandaag niet is, kan er morgen zijn.

Ook her regenovergestelde wordr zichrbaar. Na de invoering van art. 59a Sv bijvoorbeeld is de srroom kart
gedingen bij de inverzekeringstelling opgedroogd. Ook zie je dat als de rechrspraak zich uitkristalliseert, de
srroom vermindert. De procedures met betrekking tot de voorlopige hechrenis zijn daarvan een voorbeeld.
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Aan de basis ligt daaromhet strafrechtelijk systeem zelf. Welk niveau van rechtsbescherming
wordt geboden in de onderscheiden rechtsbetrekkingen?

3. Bij het onderzoek te betrekken rechtsbetrekkingen en rechtsbescherming

Geplaatst tegen de achtergrond van de probleemstelling en de rechtsbescherming die geboden
wordt door de rechrer in kort geding leiden het model van rechtsbescherming en het model
vom de rechtsbetrekkingen inonderlinge samenhang tot de volgende keuzes ten aanzien van:

de bij het onderzoek te betrekken rechtsbetrekkingen;
de bij het onderzoek te berrekken rechtsbescherming;
het niveau van de bij het onderzoek te betrekken rechtsbescherming.

3.1. De rechtsbetrekkingen

In het kader van het onderhavige onderzoek wordt de aandacht gericht op de rechts-
betrekkingen uit de eerste cirkel van het model; de rechtsbetrekkingen die rechtstreeks
voortvloeien uit het (in voorbereiding zijnde) strafbare feit. In aanmerking genomen dat
mogelijkheden onderzochtworden om te komen tot een aanvulling van de rechtsbescherming
binnen het strafrechtvloeit daaruitvoort dat aileen de rechtsbetrekkingen met de overheid aan
een nader onderzoek worden onderworpen. In het bijzonder het optreden van de overheid
voorzover dat voortvloeit uit opsporende (inclusief verkennend onderzoek), vervolgende,
berechtende en executerende activiteiten. Het strafrecht is publiekrecht waarbij het primaat
bij de overheid ligt.

3.2. De rechtsbeschenning

Ik onderscheid primaire rechtsbescherming en secundaire rechtsbescherming. Binnen het
strafrecht dient inieder geval primaire rechtsbescherming te worden geboden plus secundaire
rechrsbescherming voorzover het gaat om vragen die het schema van art. 348-350 Sv raken.
Inonderlinge samenhang met het niveau van rechtsbeschemling dar bij het onderzoek wordt
betrokken (zie hierna onder 1.4.),gaat her om een daadwerkelijke mogelijkheid van rechterlijke
controle daar waar grondrechten, verdragsrechten geschonden zijn (dreigen te worden) (vgl.
art. 13EVRM3) maar ook andere essentiele rechten.

Zie voor de werking van art. 13 EVRM T. Barkhuysen Artikel13 EVRM: e.f!ectieve nationale rechtsbescherming
bij schcnding van mensenrechtcn, diss. Leiden, Vermande 1998.
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3.3. Het niveau van rechtsbescherming

In het derde hoofdstuk is al vooruit geblikt op het niveau van rechtsbescherming dat in het
onderhavige onderzoek minimaal moer worden bereikt.
In aanmerking genomen de rechtsbescherming die in kort geding wordt geboden, ligt het
breekpunt bij de vraag of er een vorm van rechterlijke conrrole mogelijk is op de rechtmatig-
heid van (op hand en zijnd) optreden zijdens politie ofjustitie. Inhet bijzonder daar waar er een
ongeoorloofde inbreuk op een grond- en/of verdragsrechtrecht is of dreigt. Is controle zelfs
dan niet mogelijk dan is her niveau in ieder geval niet adequaat.

Met rechterlijke controle wordt op een lijn gesteld de controle die uitgevoerd kan worden door
een beklagcommissie, respectievelijk de Raad voor de strafrechtstoepassing en de
jeugdbescherming, op grond van penitentiaire wetgeving, daaronder begrepen de Beginselen-
wet verpleging rer beschikking gestelden. De oordelen van deze beklaginstanties binden
partijen, art. 68 en 7lPbw. De beklagcommissie kan bijvoorbeeld de directeur opdragen een
nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar beslissing. Ook kan zij bepalen dar
haar uitspraak treedt in de plaats van de beslissing van de directeur,

Uit het voorgaande vloeit voort dat de rechtsbescherming die geboden wordt door de
Nationale Ombudsman niet met rechterlijke controle op een lijn kan worden gesreld.' Dit
hangt samen met de juridische status van een oordeel van de Nationale Ombudsman. Die is
anders dan de juridische status van een beslissing van een rechter. De Nationale Ombudsman
kan 'slechrs' aanbevelingen doen en heeft niet de mogelijkheid om de overheid tot iets te
verplichten. Oat de aanbevelingen door de overheid ter harte zullen worden genomen, doet
daar niet aan af.

Controle door een rechter kan vooraf zijn maar ook achteraf. Ook is op grand van her
uitgangspunt - rechtmatigheidscontrole door een rechter is mogelijk - niet vereist dat "de
wederpartij" in alle gevallen op de hoogte is van de rechterlijke toetsing. Het spreekt rnijns
inziens voor zich dar deze situaties tot een minimum beperkt moeten worden. Soms zal het
echter onvermijdelijk zijn om bijvoorbeeld de verdachte niet op de hoogte te stellen van de
rechterlijke toetsing. Bij de procedure rond de telefoontap is her bijvoorbeeld uiteraard
ondenkbaar, dat de verdachte op de hoogte zou moeten worden gesteld van het feit dat om een
dergelijk bevel is gevraagd. Uitoefenen van het beginsel van hoor en wederhoor is in deze
situatie net zo onvoorstelbaar.

Ook zal niet als eis worden meegenomen dat te allen tijde beroep op een hogere instantie open
moet staan. Niet dat dit niet wenselijk kan zijn maar voor de vraag of er een adequaat niveau
van rechtsbescherming is - even los van het stelsel van rechtsmiddelen voor beslissingen naar
aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting - is dit niet een basisvereiste.

Zievoor war berrefr de funcrie van de NarionaJe Ombudsman op herrerrein van derenrie A. Brouwer, Met rccht
behoorlijk inecsloten, diss. Utrecht 1998.
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War verder nier noodzakelijk is, hetgeen Iogisch uit het hiervoor vermeide voortvioeit, is dat
een betrokkene zich altijd ze![ tot de rechter kan wenden, de actieve rechtsbescherming.
Rechtsbescherming kan ook voortvIoeien uit de eerder beschreven passieve rechtsbescher-
mingo

Aan het al dan niet openbaar zijn van de geboden rechterlijke controle zal geen aandacht
worden besteed.t ln de tijd dat raadkamerprocedures in de regel nog niet openbaar waren, is
die omstandigheid onder meer in relatie tot art. 552a Sv weI aangevoerd ter rechtvaardiging
van de gang naar de rechter in kort geding: tevergeefs." lnrniddels zijn de in dit licht relevante
raadkamerprocedures openbaar.'

Bedacht dient te worden dat de rechterlijke controle maar eenmomentopnanle is. Gaat het om
voortdurend overheidsoptreden, zoals bijvoorbeeld een vrijheidsontneming, en is dat
optreden op enig moment aan rechterlijke controle onderhevig geweest, dan wil dat niet
zeggen dat daarna iedere rechterlijke controle kan ontbreken. Niet alleen kunnen allerlei
relevante omstandigheden zich wijzigen, ook het enkele tijdsverloop kan reden zijn om de
noodzaak en rechtmatigheid van het voortduren van het optreden te laten toetsen. Voor (de
mogelijkheid van) periodieke controle is door de wetgever bij onder meer het genoemde
voorbeeld van vrijheidsontneming zorg gedragen: zowel passieve controle - zie de art. 63, 65
en 72 Sv - als actieve controle - zie de art. 69, 80 en 87 Sv.

Waar het - als vuistregel- om gaat is dus dat rechterlijke controle kan worden uitgeoefend op
enige (voorgenomen) activiteit zijdens politie en justitie voorzover het een activiteit betrefr
waarbij een specifiek recht van een burger, in het bijzonder een grondrecht of een
verdragsrecht, in het geding is.

Moet dit nu een specifieke controle zijn ofkan het algemene vangnet qua rechterlijke controle
- het onderzoek ter terechtzitting - als een afdoende vorm van rechtsbescherming worden
beschouwd?

Als regel waren raadkamerprocedures tot begin jaren negentig van de 20e eeuw niet openbaar. Artikel 6
EVRM garandeert evenwel een recht op openbaarheid bij het vasrsrellen van burgerlijke rechten en plichten
en bij het vasrsrellen van de gegrondheid van een vervolging. Voorzover deze rechten in her geding waren zou
de verdachte dus recht hebben op een open bare raadkamerprocedure.
Hof's-Gravenhage II-I2-1986, KG 1987,97 revens NJ 1988,143 (korr geding). Zie voor de eerste aanleg Rb 's-
Gravenhage 21-01-1986, KG 1986,105 (kerr geding). Zie ook HR 23-11-1990, NJ 1991,84 (korr geding) m.nt.
Th WvV. In deze laarsre zaak ging her om de vraag of de procedure van art. 225 (oud) In5v openbaar moet zijn.
De Hoge Raad oordeelde dar, zo art. 6 EVRM, al van toepassing was, dit nier tot de conclusie leidde dat
toevlucht genomen kon worden tot een korr geding maar dat in dat geval de raadkamerprocedure aan de eisen
van art. 6 EVRM diende te worden aangepast.
Wet van 8 november 1993, Srb. 591 (uirvloeisel van wetsvoorstel zz 584).
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Niet gesteld kan worden dat het ontbreken van een speeifieke rechterlijke controle per
defmitie leidt tot onvoldoende rechtsbescherming." Immers, indien een zaak op zitting komt
en de informatie die ondeend is aan het optreden gebruikt wordt, kan een oordeel over het
optreden worden gegeven - passieve rechtsbescherming" - en kunnen daaraan consequenties
worden verbonden. Aan de handeling zelf is uiteraard niets meer re doen, de aanhouding, of
het onderzoek aan lichaam ofkleding is al verricht en plaatsen zijn al betreden. Ook is er geen
sprake van een voortdurende handeling die beeindigd kan worden door de rechter tel' zitting.
Wat wel kan is bewijsmateriaal, indien voortvloeiend uit een onrechtmatig geacht optreden,
als onrechtmatig verkregen buiten beschouwing laten (secundaire rechrsbescherming)."

Het probleemis echter datlang niet alle zaken uiteindelijk tot een onderzoek ter terechtzitting
leiden. Dat betekent weer dat in een aantal gevaUen de rechtrnatigheid van het optteden nier
door een rechter zal worden getoetst.1I Her strafrechtelijk stelsel biedt dan noch primaire noch
secundaire rechtsbescherming, noch in aetieve noeh in passieve vorm.

VoIgt er wel een onderzoek tel' terechtzitting dan nog is niet gezegd dat de rechter een oordeel
zal geven over de rechtmatigheid van bepaald optreden. Dat kan zich voordoen in het geval het
optreden niet tegen de verdachte was gericht maar tegen een derde. De rechtrnatigheid vanhet

Als regel geldr dar naarmare her gebruik van een bepaald dwangmiddel of her ontplooien van een andere
acrivireit ingrijpender is voor de verdachre, de opsporingsarnbrenaar die mag oprreden hoger in rang zal zijn.
Zo is aanhouden bij ontdekking op heterdaad aan een ieder toegestaan, zelfs aan . gewone' burgers.
Aanhouding buiten heterdaad is voorbehouden aan een officier van justitie, zij her dat, indien zijn oprreden
nier kan worden afgewacbt, aanhouding door een hulp-officier, en indien ook zijn optreden nier kan worden
afgewacht, door iedere opsporingsambrenaar kan geschieden, an. 53 en art. 54 Sv. Onderzoek aan k1eding is
toegestaan aan aile opsporingsambtenaren, onderzoek aan her lichaam kan aileen door een (hulp)officier
worden gelasr, art. 57 Sv. Bij vrijheidsontneming zie je iets soongelijks. De officier van justirie mag de
inverzekeringstelling bevelen, de rechter-commissaris de bewaring en de rechrbank de gevangenhouding.
Deze hierarchische opbouw heefteen zekere rechrsbescherming tot doe\. Her gaar om bevoegdheden die diep
kunnen ingrijpen in de rechren en vrijheden van burgers. Deze mogen niet door iedere willekeurige
opsporingsambrenaar worden uitgeoefend. Nog afgezien van her feir dar dir systeem op meerdere plaarsen
is door broken, vooral door bijzondere wetren zoals de Opiumwet, biedr her geen rechrsbescherming in de zin
van rechterlijke controle.
Is de zitring her gevolg van een daarroe srrekkendevotderingvan de verdachte ex art. 12 Sv dan is er sprake van
actieve rechrsbescherrning, namelijk recbtsbescherming die door de verdachre zelf is geuurieerd.
Vergelijk HR 18-02-1992, NJ 1992,546 (srrafkamer). In deze zaak was de verdachre buiren hererdaad
aangehouden door een opsporingsambrenaar, nietzijnde een (hulp )officier van jusririe. Verdachte srelr nu dar
de verklaringen die bij de polirie zijn afgelegd nier tor her bewijs mogen worden gebezigd. In casu erkenr her
hof in hoger beroep dar de aanbouding niet volgens de wettelijke regels is verlopen maar voegr daaraan toe
dar de verdachre, door dar zij mereen aan een hulpofficier is voorgeleid die haar aanhouding heefr bekrachrigd
en haar in verzekering heefr gesteld, niet in een andere positie heefr verkeerd dan een verdachte die wei door
een hulpofficier zou zijn aangehouden. De verdachte is naar inzichrvan her hof nier in haar belangen geschaad.
Zij heeft ook pas daarna een bekennende verklaring afgelegd. De Hoge Raad, rot een oordeel geroepen, acht
geen gronden tot cassatie aanwezig.
Dat in casu het bewijs niet a1s onrechnnatig verkregen rerzijde is geschoven, laat onverlet dat er wei degelijk
een toetsing van de aanhouding en de gevolgen heefr plaarsgevonden.
Her gaat nu niet om vormverzuinlen die ofwel hersteld kunnen worden, an. 256 lid 1 jo 199 Sv, of wei niet
leiden tot nietigheid, art. 256 lid 2 Sv.
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optreden tegen de derde zal door de bank genomen niet van invloed zijn op de beslissingen die
de rechter bij het onderzoek ter terechtzitring neemt.

Op deze gronden wordt de rechtsbescherming die via een onderzoek tel' terechtzitring
eventueel zou kunnen worden geboden, bij het onderhavige onderzoek buiten beschouwing
gelaten. Gekeken wordt naar specifieke rechtsbescherming.

4. Accentuering van de probleemstelling

Inde lnleiding op dit boek is de volgende probleemstelling geformuleerd:

'Zijn er redenen om te komen tot een strafrechtelijke ondervanging van de tussenkomst van
de rechter in kort geding? Zo ja, op welke wijze zou deze ondervanging dan vorm kunnen
worden gegeven?'

Geplaatst tegen de achtergrond van de aanleiding tot dit onderzoek leiden de in hoofdstuk 3
ontwikkelde modellen ertoe dat het bij de beantwoording van de probleemstelling zal gaan om
een ondervanging voor de primaire rechtsbescherming in de rechtsbetrekking tot de overheid
alsmede om de secundaire rechtsbescherming in die rechtsbetrekking voorzover die
betrekking heeft op het vragenschema van de art. 348-350 Sv

Nogmaals, het zal slechts gaan om een verschuiving van rechtsbescherming, waarmee niet
gezegd is dat de strafrechtelijke ondervanging qua rechtsbescherming identiek zal moeten zijn
aan her kort geding. De achtergrond van deze eventuele verschuiving is uitsluitend gelegen in
bovengenoemde redenen van wat ik noem systeemhygiene: een uitvloeisel van rnijn ideeen
over rechtsbetrekkingen en de daarbij behorende rechtsbescherming.

5. Werkwijze

In hoofdstuk 5 tot en met 7 van het volgende deel, DEEL 2 wordt onderzoek verricht naar het
niveau van rechtsbescherming op basis van de selectie die is gemaakt aan de hand het voor-
gaande.

De kern van dit onderzoek is de rechtsbescherming, in het bijzonder de hiaten daarin. Het
niveau van de rechtsbeschemling is dus essentieel voor deze studie. Daar gaat alle aandacht
naar uit; dat is de focus in deel z.
Inzicht moet worden verkregen inhet niveau van rechtsbescherming binnen het strafrecht bij
de onderzochte rechtsbetrekkingen.

Doelgericht wordt bij de diverse onderwerpen die bij de verschillende rechtsbetrekkingen de
revue passeren, eerst een korte schets gegeven van het onderwerp voorzover dat relevant is
voor de beoordeling van het niveau van de rechtsbescherming. Vervolgens wordt een
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waardering gegeven van dat niveau, W ordt geoordeeld dat her niveau met adequaat is dan
worden desiderata ontwikkeld. Er volgen dus geen op zichzelf staande beschouwingen over
bijvoorbeeld her strafrechtelijk financieel onderzoek of de maatregel tot ontneming van
wederrechtelijk genoten voordeel.

Het format dat in heel deel 2 wordt gehanteerd ziet er als voIgt uit:
korte uiteenzetting;
niveau van rechtsbescherming;

• desiderata.

In DEEL3, her laatste deel, komen de lijnen van deel I en deel z samen. Indeel j namelijk, worden
de opties voor verschuiving van de rechtsbescherrning naar het strafrecht bekeken.

Gestart wordt - hoofdstuk 8 - met her in herinnering roepen van de onderzoeksvraag en de
twee gehanteerde modellen terwijl tevens een samenvatting wordt gegeven van de resultaten
van het onderzoek uit deel z.
Dit om meteen over te kunnen gaan naar de opties voor verschuiving in hoofdstuk 9 en de
conclusie. Indie conclusie wordt een oordeel gegeven over de opportuniteit van verschuiving
van de rechtsbescherming naar her strafrecht.

De in deel I ontwikkelde modellen die zorgden voor een begrippen- en selectiekader aan de
hand waarvan het onderzoek in deel 2 is verricht, zijn in deel j een bron van waarderings-
argumenten bij de uiteindelijke conclusie.
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Rechtsbescherming per rechtsbetrekking





Hoofdsruk g
RECI-ITSBETREKKINGEN TUSSEN OVERHEID EN VERDACI-ITE

I. Inleiding

Het centrale thema in dit hoofdstuk is de rechtsbescherming die de verdachte ten deel valt - of
niet - in zijn rechtsbetrekking met de overheid. Het wetboek van strafvordering alsmede de
verschillende bijzondere wetten verlenen een aantal bevoegdheden aan politie en justitie ten
behoeve van de opsporing en vervolging. Zo kunnen verschillende vrijheidsbenemende
dwangmiddelen worden toegepast; kan beslag worden gelegd; kunnen woningen en andere
plaatsen worden betreden en doorzocht en kunnen gegevens worden onderzocht die in een
geautomatiseerd werk zijn opgeslagen etcetera. Ook kunnen diverse bijzondere opspo-
ringsbevoegdheden worden uitgeoefend zoals het stelselmatig observeren en inwinnen van
informatie, het inzetten van infiltranten, het betreden van besloten plaatsen dan wel een
technischhulpmiddel aanwenden teneinde bijvoorbeeld die plaats op re nemen of daar sporen
veilig te stellen, het opnemen van telecommunicatie en ga zo maar door.

Buiten dat zijn er nog andere opsporingsmethoden waarvan polirie en justitie zich bedienen
maar die niet expliciet wettelijk zijn geregeld.' Zo is er bijvoorbeeld geen expliciete wettelijke
regeling omtrent dehet grafologischonderzoek. Hetzelfde geldt met betrekking totmethoden
als narco-analyse, hypnose en het gebruik van een leugendetector, maar dat zijn geen van
drieen methoden die in Nederland gangbaar zijn, aldus Corstens.' Zo zijn er nog wel meer
methoden, denk ook aan allerlei technische onderzoeksmethoden, waarover niets in de wet is
vastgelegd. Daarmee is evenwel niet gezegd dat er met betrekking tot dergelijke activiteiten
niets geregeld is. Er zijn verschillende richtlijnen en circulaires door het openbaar ministerie
opgesteld die zien op de bedoelde acriviteiten.'

Van de niet wettelijk geregelde methoden sprongen v66r de inwerkingtreding van de Wet
bijzondere opsporingsbevoegdheden (verder: de Wet Bob) met name de observatie, infiltratie,
en pseudo-koop in het oog. Dit optreden werd gebaseerd op de algemene taak van de polirie
zoals omschreven in art. 2 Poliriewet en viel buiten de regels, dus ook de rechtsbeschermende,
van het wetboek van srrafvordering.' Her waren methoden die ook of vooral pro-acrief

Zie onder rneer E. Myjer, Het EVRM en niet-vrijheidsbenel1lende dwarIfJl1Iiddelenen opsporin£Jsmethoden, in:
NJCM-bullerin 1992, P: 323-342; C.P.M. Cleiren, De openheid van de wet, de fJeslotenheid van het recht, orarie
Rotterdam, Arnhern 1992 en verder J.B.M.H. Sinunelink, De rechtsstaatfJedachte achter art. I Sv, Arnhern 1987.
G.J.M. Corstens Het Nederlandsc strajprocesrecht, Arnhem 2002, p. 272.
Zie de richtlijnen openbaar rninisrerie, lndien de richtlijnen bekend zijn gernaakt, vallen zij onder her begrip
'rechr' zoals bedoeld in art. 99 RO. Dit betekenr dar de rechrer kan roetsen of her openbaar minisrerie, dar aan
die richrlijnen gebonden is op grond van algemene beginselen van behoorlijke procesorde, daadwerkelijk heeft
gehandeld conform de desberreffende richtlijn.
Met dien verstande dar de rechter rer zitting uiteraard consequenties kon verbinden aan de wijze waarop her
onderzoek door polirie en justine is verricht. Zie bijvoorbeeld HR 19-12-1995, NJ 1996,249 (srrafkamer) I
Zwolsman m.nt. Sch.
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toegepast werden. Omdat pro-actief optreden, net zoals opsporing en vervolging uiteindelijk
toch gericht was op berechting van verdachten van srrafbare feiten pleitte Knigge er derhalve
voor omal dat optreden onder het regime van strafvordering te brengen.' Dit idee wardt voor
de huidige wetgeving en voar de toekomsr onderschreven door het onderzoeksproject
Strafvordering 2001.6

Inmiddels hebben we dus de Wet Bob. In deze wet is niet alleen een regeling gegeven voor deze
verschillende methoden maar is tevens de mogelijkheid gecreeerd om ter voorbereiding van
opsporing reeds een zogenaamd verkennend onderzoek uit te voeren, art. I26gg Sv. Bij de
bevoegdheden die onder die vlag kunnen worden uitgeoefend, kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan de niet -stelselmatige observatie ofhet nier-stelselmarig inwinnen van informatie.
Ook is het begrip "opsporing" ruim gedefinieerd in art. 132aSv. Niet alleen valt daaronder het
traditionele opsporingsonderzoek maar ookhet onderzoeknaar een -kort gezegd - "crimineel
verband".

Een gemeenschappelijkkenmerk van de bevoegdheden die hiervoor de revue zijn gepasseerd,
is dat ze soms uitgeoefend worden en soms niet. Zowel het uitoefenen van een bevoegdheid
als het niet uitoefenen van een bevoegdheid kan vragen van rechtsbescherming oproepen.
Beide kanten van deze medaille zullen derhalve aan de orde komen.

De vragen vanrechtsbescherming in het kader van de vrijheidsontneming laten zich makkelijk
raden. Mag het vrijheidsbenemende dwangmiddel worden toegepast? Kan op korte termijn
een rechtrnatigheidstoets worden uitgevoerd? Hoe wordt het dwangmiddel ten uirvoer gelegd?
In een politiecel? Enzovoort.
Voorts kunnen verdachten die voor onderzoek worden opgehouden - dus niet alleen in
verzekering gestelde ofin voorlopige hechtenis genomen verdachten maar ook verdachten die
op grond van art. 61 Sv zes uur mogen worden opgehouden? - worden onderworpen aan
maatregelen inhet belang van het onderzoek zoals bijvoorbeeld een geursorteerproef of een
confrontatie zoals een Oslo-confrontatie, een enkelvoudige confrontatie of fotoconfrontaties
(ook wel: fosloconfrontatie). Zie de op I maart 2002 in werkinggetreden regeling van art. 61a
jo 76 Sv in onderlinge samenhang met her Besluit toe passing maatregelen inhet belang van het
onderzoek. 8 Welke rechtsbescherming genieten de verdachten?

G .Knigge Strafvordcrinq in herBedinB,preadvies voor de Nederlandse [uristen- Vereniging, Z wolle 1994, p. 86.
G. Knigge en N./.M. Kwakman He! opsporinBsbe8rip en de normerinB van de opsporinqstaak in: Her
vooronderzoek in srrafzaken, rweede inrerimrapporr onderzoeksprojecr Srrafvordering 2001, M.S. Groen-
huijsen en G. Knigge (red.) Devenrer Gouda Quint 2001, P: 334 en p. 336-347.
Mer die resrricrie dar een aantal maarregelen slechrs mogen worden gelasr indien voor her feir waarvoor de
verdachre wordr opgehouden inverzekeringsrelling mogelijk is, an. 61a lid 2 Sv.
Een deel van deze acriviteiten werd aanvankelijk gebaseerd op de zeer algemeen geformuleerde an. 222en an.
22slnSv al dan nier in samenhang mer her Uirvoeringsbesluir ex arrikelen 62 en 76 Werboek van Srrafvorde-
ring, Besluir van 4 december 1925, Srb. 460, ook wei Besluir lnverzekeringsrelling genoemd. Op 1maarr 2002
zijn echter de Wer van I november 2001 tot wijziging van her Werboek van Srrafvordering en enige andere
werten omrrenr de roepassing van maarregelen in her belangvan her onderzoeken enige andere onderwerpen
en her Besluit toepassing maarregelen in her belang van her onderzoek inwerking gerreden waarbij deze
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De verschillende opsporings- en vervolgingshandelingen culmineren uireindelijk in een
dossier. De dossiervorming is derhalve een nier onbelangrijk aspect van de rechrsberrekking
tussen de overheid en de verdachte. War is er in het dossier gevoegd? Kan een verdachte zaken
uit het dossier laren verwijderen alvorens de zittingsrechrer her dossier onder ogen krijgt? Kan
een verdachte zaken aan her dossier laren toevoegen? Ook dat onderdeel van de rechts-
betrekking zal bekeken worden.

En dan zijn daar nog de "deals met crirninelen" of wat minder beladen geformuleerd:
afspraken met getuigen die zelf ook vervolgd dreigen re worden of al veroordeeld zijn in mil
voor srrafvermindering. Een verdachre zal tegen de verklaring van zo'n getuige - ook wel
kroongetuige genoemd - toch anders aankijken dan tegen een getuige die, kort gezegd, zelf
niets te winnen heeft bij her afleggen van een belastende verklaring. Je kunt je ook afvragen in
hoeverre het openbaar ministerie gerechrigd is om afspraken te maken. Deze manier van
"opsporen" heeft om uiteenlopende redenen de nodige srof doen opwaaien,
Mede in reactie op de prakrijk en arresten van de Hoge Raad dienaangaande heeft de wetgever
de handschoen opgenomen enligt er een wetsvoorstel op tafel dat deze materie regelt.9
Omdat het zwaartepunt bij dit soon afspraken met getuigen niet bij de verdachte ligt maar bij
de getuige zelf, komt dit onderwerp aan de orde in her hoofdstuk over de rechtsberrekking
tussen de overheid en de getuige.

Inde onderhavige rechtsbetrekking tussen de overheid en de verdachte, een rechtsbetrekking
die gedomineerd wordt door de opsporing en vervolging, kunnen zich verschillende
knelpunten voordoen. Deze concentreren zich globaal genomen rondom de volgende vijf
onderwerpen:

het ontplooien van opsporings- en vervolgingsactiviteiten in het algemeen;
het uitblijven van dergelijke activiteiten;
uitlevering, overdracht van strafvervolging en renuitvoerlegging;"
de preventieve detentie;
de kennisneming van processtukken en informatie omtrent de stand van her onderzoek.

bevoegdheden in her werboek van Srrafvordering zijn ondergebraehten in her Besluit naderuitgewerkt rerwijl
VOOTtS de weI explicier in de hiervoor genoemde regelgeving - nier limitarief - opgesomde bevoegdheden naar
her wetboek van srrafvordering zijn overgeheveld onder gelijktijdige inrrekking van de ant. 222 en 225
Invoeringswet Strafvordering.
Zie her voorstel van wet Wijziging van het Wetboek van Srrafrechr en her Wetboek van Srrafvordering met
betrekking tot verklaringen van gernigen die in ruil voor een toezegging van her openbaar rninisrerie zijn
afgelegd. Tweede Kamer vergaderjaar 1998-1999.26294. nrs. 1-2. Op 5 juli 2001 is een gewijzigd voorsrel van
wet aan de Eersre Karner voorgelegd. Eersre Kamervergaderjaar 2000-2001, 262 294.nr. 379. Zie voor enkele
belangrijkearresten van deHoge Raad over "kroongetuigen'" HR30-06-1998.NJ 1998.799 (srrafkamer) m.nt.
Sell. en HR 01-06-1999. NJ 1999.567 (strafkarner) m.nr. Seh.
Op zieh hoort overdrachr van tenuitvoerlegging niet thuis in dit hoofdsruk. Gezien echrer de nauwe
samenhang in de vragen die kunnen rijzen met berrekking tot de reehtsbeseherming van verdaehte wier
vervolging wordt overgedragen en die wier tenuirvoerlegging wordt overgedragen. iser voor gekozen omdeze
uitzondering te maken.
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Met opzet wordt mer de term activiteiten gebruikt. Deze term is ruim bedoeld en omvat aile
dwangmiddelen en aile andere handelingen die van overheidswege kunnen worden verricht
en die de verdachte regarderen, zoals bijvoorbeeld her nemen van foto's van een verdachte ter
identificatie en het Iichten voor verhoor.

In her kader van her onderhavige onderzoek naar de rechtsbescherming ligt her voor de hand
om mer al het optreden gericht op het bestrijden van criminaliteit in ogenschouw te nemen.
Onderverdachte moer derhalve ook worden begrepen de bijna-verdachte, de persoon die (nog
net) geen verdachte is in de zin van art. 27 Sv maar die wel voorwerp kan zijn van een
opsporingsonderzoek in de zin van 132aSv of van een verkennend onderzoek in de zin van art.
I26gg Sv. Onder opsporing moet tevens worden begrepen het verkennend onderzoek.

2_ Het ontplooien van opsporings- en vervolgingsactiviteiten

De opsporings- en vervolgingsactiviteiten zijn re verdelen in twee caregorieen: de activiteiten
die kenbaar zijn voor de verdachte op her moment waarop ze worden ontplooid en die welke
zich aan zijn waarneming onttrekken. Beide categorieen vaIlen weer uiteen in activiteiten met
rechtelijke controle en activiteiten zonder specifieke rechterlijke controle, behoudens een
onderzoek ter terechtzitring.

2.1. Activiteiten die niet kenbaar zijn voor de verdachte

2.1.1. Een schets

Oat een aantal opsporings en vervolgingsactiviteiten zich onttrekt aan her zicht van de
verdachte is logisch. Een observatie, infiltratie, pseudo-keep of relecommunicarietap waarvan
de verdachte op de hoogte is, zal geen bruikbare informatie opleveren. Een strafrechtelijk
fmancieel onderzoek waar de verdachte van meet af aan van op de hoogte is, zal de kans op
bruikbare informatie verminderen."
Daarmee is echter nog niets gezegd over de rechtsbescherming. Een deel van deze activiteiten
kan namelijk iedere vorm van rechterlijke controle ontberen, namelijk dat deel waarvoor geen
rechterlijke toestemm.i.ng noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld bij observatie (al dan niet
stelselmatig) en her betreden van een besloten plaats zoals bedoeld in onder meer art. I26k Sv
het geval is.

Toch zijn het geen 'lichte' methoden. Integendeel, zij kunnen vrij ingrijpend zijn waarbij de
grandwettelijk, art. IO Gw, en verdragsrechtelijk, artt. 8 EVRM en 17NBPR, gegarandeerde

Her srrafrechrelijk financieel onderzoek kan zich aan de waarneming VaI1 de verdachre onrrrekken tot, op zijn
laarsr, her requisiroir van de officier van justine in de hoofdzaak.
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persoonlijke levenssfeer van burgers in het geding kan zijn." Hoe deze opsporingsmethoden
zich verhouden tot de genoemde rechten en of zij geoorloofd zijn, is een discussie die hier niet
wordt gevoerd.13 Uitgangspunt is dat de methoden bestaan en worden benut.

2.1.2. Activiteiten zonder specifieke rechterlijke controle: observatie, infiltratie en
andere (bijzondere) opsporingsbevoegdheden

Korte uiteenzetting. Bij de invoering van de Wet Bob is een aantal opsporingsmethoden
voorzien van een specifieke wettelijke basis waarbij - uiteraard - is aangegeven onder welke
voorwaarden bevolen kan worden deze bevoegdheden uit te oefenen. Bij de toe passing van
deze opsporingsmethoden zouden grand-en/of verdragsrechten in het geding kunnen zijn.
Denk aan art. 8, de persoonlijke levenssfeer," maar ook aan art. 6 EVRM. Inhet arrest Teixeira
de Castro heeft her EHRM geoordeeld dat het aanzetten tot het begaan van strafbare feiten
in strijd is met art. 6 EVRM.IS De bijzondere opsporingsmethoden infiltrarie en pseudo-koop
bergen dat risico in zich, niettegenstaande het Tallon-criterium.

Voorzover het gaat om stelselmatige observatie is de specifieke wettelijke basis voorzien in de
artt. 126g en 1260 Sv. De bevoegde autoriteit is de officier van justitie. Het bevel kan gegeven
worden voor een periode van hoogstens drie maanden en telkens worden verlengd voor een

'4

Zie voor een uitgebreideevaluarievan art. 10 Gw Tj. Gerbranda en M. Kroes, Grondrechten evaluatic onderzock,
Leiden 1991.
In de rijd dat er noggeen wettelijke regeling besrond, is tegen de achtergrond van art. I Sv volop gediscussieerd
over de geoarloofdheid van deze methoden. Simmelink was van mening dat observatie - als srrucrureel in de
gaten houden vanJocaries of personen als tegenhanger van incidenteel waarnemen - een inbreuk op de privacy
oplevert; J.B.H.M. Sirnmelink, De rcchtssuuuaedachte achier art. I Sv, Arnhem 1987, p. 52. Ook Fijnaut was die
mening toegedaan; C. Fijnaut, Observatieeninfiuratie: toeaaneen wettelijkel'e(Jcling,in: Hercodificarie Wetboek
van Srrafvordering, P: 69-85. Beiden pleitten voor een expliciere wettelijke basis voor bedoelde opsporings-
methoden. Zoals hiervoor reeds aangegeven was Knigge er een voarstander van om al her optreden gericlu
op de berechring van verdachten onder het srrafvorderlijk srelsel te brengen; G. Knigge Straji1orderin{j in het
(Jedin(J,preadvies voor de Nederlandse [urisren-Vereniging, Zwolle 1994, P: 86. In gelijke zin later her
onderzoeksproject Srrafvorderingzoorin her tweede inrerirnrapport zoals hiervoar aangegeven. Dat berekent
echter nier dat voor iedere verrichting een werrelijke basis nodig is.
Zie voor een ander geluid Corstens in de tweede druk van zijn handboek. Hij was desrijds van mening dar her
rechr op privacy - zoals grondwettelijk en verdragsrechtelijk gewaarborgd - beperkt moer worden uitgelegd
in die zin dar, voorzover zij criminele acriviteiten of de voorbereidingen daartoe betreffen er geen sprake is
van srrijd met de arrt. 10 Gw, 8 EVRM en 17lVBP; G.J.M. Corstens, Het Nederlandse straiprocesrecht, Arnhem
1994, ze druk P: 277-278. Wordt toch een aantasring van de persoonlijke levenssfeer aangenomen dan komt,
aldus Corstens, aan de betrokkenen geen beroep toe op de berrokken verdragsbepalingen op grond van de
misbruikregelingvan de artt. 17EVRM en 5 lid IlVBPR. Onder omsrandigheden zal echter toch een wettelijke
basis noodzakelijk zijn.
Met betrekking tot pseudo-koop heefr her Europese Hof voor de Rechren van de Mens overigens aangegeven
dar een dergelijke handelwijze niet in strijd is met art. 8 EVRM. Iemand die berrokken is bij de koop/verkoop
van in casu drugs moer erop bedacht zi jn dar hij op een gegeven moment te maken kan krijgen met een pseudo-
koper.Er rust een soorr onderzoeksrisico met betrekking tot de identiteit van zijn 'zakenrelarie'; EHRM 15-06-
1992, NJ 1993,711 1 Ludi m.nt. EAA. Zie over deze zaak ook E. Myjer, Kwaliteitscontrole op de pseudokoper,
NJCM-Bullerin 1992, p. 810-815.
EHRM 09-06-1998, NJ 2001,4711 Teixeira de Castro m.nr, Kn.'5
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periode van hoogstens drie maanden. Het bevel is schriftelijk maar kan in geval van dringende
noodzaak ook mondeling worden gegeven.

Niet stelselmatige observatie kent nog steeds geen specifieke wettelijke basis."
In de jurisprudentie is in de loop der tijd de lijn uitgezet dat wat zich in de openbaarheid
afspeelt en voor een ieder waarneembaar is ook door opsporingsambtenaren mag worden
waargenomen via - statische of dynamische? - observatie." Oit leverde echter geen vrijbrief op
om iemand stelselmatig en over een langere periode in de gaten te houden, zo blijkt uit een
uitspraak van de civiele kamer van de Hoge Raad.'? Een niet te rechtvaardigen inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer is dan niet uit te sluiten. Het is niethelemaal duidelijk of de strafkamer
van de Hoge Raad zich, in een beschikking van 1991, aansluit bij het oordeel van de civiele
kamer, maar her heefterwel alle schijn van." De strafkamervan de Hoge Raad geeftweliswaar
wederom re kennen dat waameming van hetgeen in het openbaar geschiedt niet leidt tot
schending van de persoonlijke levenssfeer maar voegt daar aan toe dat zijdens verzoeker tot
cassatie niet gesteld was dat het ging am een situatie - in casu was er een video-opname van een
demonstratie - waarvan moer worden aangenomen dat betrokkenen onbevangen zichzelf
wilden zijn. Met andere woorden: indien betrokkenen in het openbaar onbevangen zichzelf
willen zijn, kan waarneming daarvan een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zijn. Wat wel
en war niet geoorloofd is, is moeilijk aan te geven.

,6
De bevoegdheid wordr ontleend aan an. 2 Poliriewet, voorheen an. 28 Poliriewer,
Bij starische observarie wordr vanuir een bepaalde locarie, bijvoorbeeld een woonhuis, een andere locarie in
de garen gehouden. Inreressanr om te weren is dan welke person en zich daar ophouden en op welk rijdsrip,
Bij een dynamissche observarie wordr bijvoorbeeld een bepaalde persoon in de garen gehouden waar hij zich
ook bevindr.
Een observarie kan op verschillende manieren worden vasrgelegd: door middel van aanrekeningen, maar ook
door mid del van bijvoorbeeld foto- en video-opnamen. Ook kan gebruik worden gemaakr van speciale
nachrkijkers en forotoesrellen.
Zie de rwee arresren van 14 okrober 1986 van de Hoge Raad in de zaken tegen medeverdachren van een
diefsral; HR 14-10-1986, NJ 1987,564 (srrafkamer), in her bijzonder overweging 7.3. a1smede HR 14-10-1986,
NJ 1988,511 (srrafkamer) I Schaduwarresren, rn.nr. ThWvV, in het bijzonder de overwegingen 6.2. en 6-3. War
ishetgeval. Opsporingsambrenaren hebbenhun welbekende personen meteen srrafrechrelijk verleden in een
auto waargenomen. Ongeveer een half uur later zien zij dezelfde auto ergens langs de srraar geparkeerd sraan.
De opsporingsambrenaren besluiren de auto in de garen te houden. Drie uur later zien zij drie personen naar
de auro lopen, insrappen en wegrijden. Zij rijden de mannen achrerna. Korr daarop krijgen zij een melding
binnen van een inbraak bij een pand vlak bij de plaars waar de auro geparkeerd heefr gesraan. De opsporings-
arnbrenaren merken de inzitrenden van de auto vervolgens aan als verdachren van de inbraak. Het verweer van
de raadsman dar her observeren in srrijd is met art. 1 Sv en dar er onvoldoende reden was om de inzirtenden
aan re mer ken als verdachren in de zin van art. 27 Sv vindr geen sreun bij de Hoge Raad.
HR 09-01-1987, NJ 1987,928 (kort geding) m.nt. EAA. In dit geval ging het om een adjunct-directeur van de
gemeentelijke Sociale Diensr re Edam-Volendam die zijn buurvrouw, die een bijsrandsuitkering onrving,
gedurende een periode van meerdere jaren mer zekere regehnaar in de gaten hield en inforrnarie met een
inriem karakter - her al dan mer hebben van een relarie - doorgaf aan de sociale dienst. De Hoge Raad nam in
dit geval een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de buurvrouw aan. Daarmee was overigens nog nier
gezegd dat de buurman onrechrmarig had gehandeld. Daarvoor waseen nader onderzoek naar her besraan van
evenruele rechrvaardigingsgronden noodzakelijk.
HR 19-02-1991, NJ 1992,50 (srrafkamer) m.nr. C.

,8
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Waar de wettelijke grens tussen stelselmatige - niet-stelselmatige observatie feirelijk ligt, zal
zich in de jurisprudentie van geval tot geval moeten uitkristalliseren.
Duidelijk is wel dat het "open houden van oren en ogen" zoals ook Corstens aangeeft, tot de
normale taakuitoefening van een opsporingsambtenaar behoort."

Indien er sprake is van infiltratie, artt. 126h en 126p Sv, hebben we niet te maken met een
situatie waarbij dat wat voor een ieder waarneembaar is, geobserveerd wordt, maar juist met
een siruatie waarbij er sprake is van 'waarnemen' van wat juist niet voor iedereen waarneem-
baar is. Tevens wordt bij infiltratie vaak ook deelgenomen aan die situaties die niet voor
iedereen waarneembaar zijn. De infiltrant mengt zich in een min of meer gesloten crimineel
milieu. Hij zal proberen zoveel mogelijk informatie over (beraamde) strafbare feiten en de
daarbij betrokken personen re verzamelen, Om dat te kunnen doen, zal hij her vertrouwen dat
in hem wordt gesteld moeten gebruiken in die zin dat hij de zo vergaarde informarie
doorspeelt.
Bevoegd tot het geven van het bevel is wederom de officier van justitie.

Ook het stelselmatig inwinnen van informatie, artt. 126j en l26qa Sv, de pseudo-koop en
pseudo-dienstverlening, artt. 126i emzcq Sv, het betreden van plaatsen en aanwenden van
technische hulpmiddelen, artt. 126k en l26r Sv, het inzetten van burgers bij dit soort
activiteiten, artt. 126v-l26z Sv, het zijn allemaal voorbeelden van bijzondere opsporings-
bevoegdheden die niet kenbaar zijn voor de verdachte en die niet onderworpen zijn aan een
specifieke rechterlijke controle. De bevoegde autoriteit is steeds de officier van justitie.

Niveau van rechtsbescherming. Nu niet is voorzien in een specifieke rechterlijke conrrole is
derhalve de enige rechterlijke controle de controle die de rechter bij het onderzoek ter
terechtzitting kan uitoefenen.
Gelet op de in hoofdstuk drie en vier geformuleerde uitgangspunten leidt dar enkele feit reeds
tot de conclusie dat op dit punt het niveau van rechtsbescherming niet adequaat is en dat
aanvulling wenselijk is.

Los daarvan is het om een andere reden wenselijk om hier aan de verdachte enige vorm van
rechtsbescherming te bieden. Hoort bij observatie de observant zich op geen enkele wijze te
mengen in hetgeen hij observeert, bij infiltratie ligt dit anders. Om goed te kunnen
functioneren zal de infiltrant zich zelfs soms schuldig maken aan srrafbare feiten, wellicht zal
hij zelfs om zijn geloofwaardigheid niet te verliezen, aerief deel moe ten nemen aan het
plannen, voorbereiden en uitvoeren van strafbare feiren." Treedt de infiltrant op als pseudo-
koper dan geldt het bekende Tallon-criterium: de verdachte mag niet tot enige handeling
worden gebracht dan die waarop zijn opzet reeds was gericht.'3

G.r.M. Corstens, Het Nederlandse strafprocesrecht, Arnhem 2002, p. 419.
Uiteraard is her voor de infilrram van belang dar hij nier vervolgd zal worden, ofin ieder geval nier srrafbaar
zal zijn, indien hij zich bij de uitoefening van zijn raak als infiltrant schuldig rnaakt aan srrafbare feiten. Oat
is nu echter nier her aandachrspunt.
HR 04-12-1979, NJ 1980,356 (srrafkamer) I Tallon-arrest m.nr. ThWvV.
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Hier ligt een grijs gebied. De bevelen tot infiltratie en pseudo-koop dienen op grond van de
Wet Bob weliswaar in te houden op welke manier aan de bevelen uitvoering wordt gegeven,
daaronder begrepen srrafbaar gesteld handelen maar een en ander -begrijpelijkerwijs - met de
restrictie 'voorzover bij her geven van het bevel te voorzien'. [e kunt je afvragen ofhet - in
verband met de controle die later bij een onderzoek ter rerechtzitting moet kunnen worden
uitgevoerd - niet raadzaam zou zijn reeds in een vroeg stadium zowel de voorziene als de niet
voorziene stratbare feiten gepleegd door de infilrranr of pseudo- koper op hun rechtrnatigheid
te laten roetsen door een rechter regen de achtergrond van het gegeven bevel. Immers, tegen
de tijd dat een zaak op zitting komr - zo dat al gebeurt - is er al de nodige tijd verstreken. Dit
klemt temeer indien in aanmerking wordt genomen dat de hier bedoelde bevelen ook gegeven
kunnen worden aan 'een persoon in dienst van een vreemde staar' die naar mag worden
aangenomen minder vertrouwd zal zijn met het Nederlandse recht dan een Nederlandse
opsporingsambtenaar. '4

Het kan onder omstandigheden moeilijk zijn om aan re geven of de verdachte tot iets anders
is gebracht of niet, zeker als de koper en de verdachte door de infiltratie al veellanger en
wellicht op allerlei verschillende momenten en onder allerlei verschillende omstandigheden
reeds met elkaar in contact zijn geweest. De verwevenheid aan contacten alleen al kan het
moeilijk traceerbaar maken wat de oorspronkelijke intenties waren van de verdachte.

Wanneer - in tijd gemeten - de controle op her handelen kort daarop plaatsvindt, is wellicht
makkelijker te ontrafelen war zich heeft afgespeeld. De gebeurtenissen liggen nog vers in het
geheugen van de opsporingsambtenaar. Voorzover het door hem opgemaakte proces-verbaal
van zijn activiteiten onduidelijkheden zou bevatten, zijn deze in een vroeg stadium wellicht
makkelijker op te helderen.

Een ander aspect dat van belang is in het licht van de rechtsbescherming voor de verdachte
betreft zogenaamde 'buitenlandse' pseudo-kopen. Het is niet denkbeeldig dar een verdachte
buiten Nederland komt en vervolgens in dat andere land berecht kan worden.
lets dergelijks heeft zich in het verleden voorgedaan, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld uit
de jurisprudentie.

E. wordr verdachtvan handel in verdovende middelen. Bovendien bestaar her vermoeden dat hij zijn afzergebied van
hashish wil uitbreiden naar de Verenigde Staten. In verband daarmee komen conracten russen de Nederlandse
auroriteiten en de Amerikaanse DEA, tot stand. Besloren is te komen tot een gezamenlijk opsporingsonderzoek
waarbij een undercover-agent van de DEA zal worden gebruikt. De conracren russen de undercover-agent en E komen
tot stand en resulreren in de koopjverkoop van 1000 kg hashish. In verband daarmee heefr de undercover-agent
verschillende malen geprobeerd E naar Amerika te lokken, alrhans her Koninkrijk der Nederlanden re doen verlaren,
hergeen is mislukt. Bij de vervolging van E srelr zijn raadsvrouwe onder meer dar her openbaar ministerie niet-
onrvankelijk behoorr te worden verklaard in de vervolging wegens schendingvan ondermeer de algemene beginselen
van een behoorlijke procesorde. Daartoe wordt aangevoerd, voorzover hier relevant, dar de samenwerking russen de
Nederlandse en Amerikaanse aurorireiten erop gericht is geweest E in Amerika te laren vervolgen en berechten. Het

Aan personen in diensr van een vreemde sraat kan buiren deze bevelen tor infilrrarie of pseudo-koop ook her
bevel gegeven worden om srelselmarig te observeren of srelselmarig informarie in re winnen.
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hof, oordelend in hoger beroep, gaar hier in zoverre in mee dar her srelr, dar van meer af aan in her midden is gelaten
waar E zou worden gearresreerd en berechr, maar dar bij de Nederlandse autorireiren bekend was dar de doelstelling
van de Amerikaanse auroriteiten was om E buiren Nederland aan re houden en in de Verenigde Staten re berechren.
Her hof geefr daarbij verder aan, dar van her begin af aan de kans dar E zich buiten her Nederlands grondgebied zou
begeven klein was en dar in de loop van her onderzoek sreeds duidelijker werd dar E zich nier aan aanhouding buiren
Nederland zou bloorsrellen en mitsdien ook berechring in de Verenigde Staten sreeds onaannemelijkerwerd. Her hof
zier vervolgens geen grond tor nier-onrvankelijkheid van her openbaar rninisrerie. De Hoge Raad, geconfronteerd mer
een cassariemiddel dar zier op nier-onrvankelijkheid van her openbaar rninisrerie wegens de hierboven genoemde
samenwerking voorzover gericht op her buiten Nederland aanhouden en in de Verenigde Sraren berechren van de
verdachte, verwerpr her beroep overwegende dar de verdachte belang mist aangezien hij in Nederland wordt vervolgd
en berechr, '5

In casu is de verdachte uiteindelijk niet in her buitenland vervolgd en berecht maar in
Nederland: reden voor de Hoge Raad om zich verder niet uit te laten over de rechtmatigheid
van de activiteiten in relatie tot de kennelijk onderliggende bedoeling. Aan de ene kant is dit
heel begrijpelijk - de verdachte wilde in Nederland vervolgd worden en niet in her buitenland;
hij wordt in Nederland vervolgd dus hij heeft geen belang bij een toets in cassatie - maar aan
de andere kant heeft het ook iets onbevredigends. De verdachte heeft het alleen aan zijn eigen
voorzichtigheid te danken dat hij niet buiten de rijksgrenzen is aangehouden. Was hij minder
voorzichtig geweest dan zou vervolging en berechting in Amerika zijn deel zijn geworden.
Enige controle door een Nederlandse rechter op hethandelen van de Nederlandse autoriteiten
in deze ontbreekt bijgevolg. War de verdachte ingeval van vervolging in Amerika rest, is -
desnoods via een kort geding - de Nederlandse Staat te bewegen activiteiten te ontplooien die
erinkunnenresulteren, dat uidevering naar Nederland zal geschieden dan wel overdracht van
strafvervolging of tenuitvoerlegging aan Nederland.

Nog een ander punt is dat de informatie wellicht een eigen leven gaat leiden.
'Zolang de zaak nier is geeindigd, bewaarrde officier van justitie de processen-verbaal en andere voorwerpen, waaraan
gegevens kunnen worden ondeend die zijn verkregen door observatie mer behulp van een rechnisch hulpmiddel dar
signalen regisrreert, her opnemen van verrrouwelijke communicatie, of het onderzoek van telecommunicarie.

voorzoverdie nier bij de processrukken zijn gevoegd, en houdr deze ter beschikking van her onderzoek,' zo luidt lid
1 van art. I26cc Sv. In het tweede lid is bepaald op welke termijn deze processen-verbaal en
voorwerpen dienen te worden vernietigd.
In art. I26dd Sv is evenwel bepaald dat de gegevens die zijn verkregen op de in art. 126cc, eerste
lid, Sv aangegeven wijze, kunnen worden gebruikt voor ander onderzoek.

HR 09-10-1990, NJ 1991,98 (srrafkamer). Zie ook Rb 's-Gravenhage 29-06-1984, NJ 1985,815 (kort geding).
In deze zaak ging herom een Nederlander X, ook in Nederland woonachrig, die met medewerking,althans mer
medeweren, van de Nederlandse auroriteiten door Duitse agent-provocateurs naar Duirsland werd gelokt met
als doel hem daar re arresreren en re vervolgen wegens, korrweg, handelen in verdovende middelen. De
Nederlandse auroriteiren hebben bovendien processen-verbaal aan de Duirse autorireiren rer beschikking
gesreld berreffende in Nederland begane srrafbare feiren waarvan X wordrverdacht, Vervolgingvoor die feiren
zou ook in Duirsland moeren plaarsvinden. De presidem in kort geding is van oordeel dar dir oprreden
onrechrrnarig is jegens de desberreffende Nederlander, eiser in kort geding. Daarbij neemr hij in aanmerking
dar de Duirse rechrer naar Duirse opvarring ook rechtsmacht heefr over in Nederland door Nederlanders
gepleegde delicren met berrekking totverdovende middelen en dareen Duitse rechter die feiten bovendien vee I
zwaarder pleegr te besrraffen dan de Nederlandse rechter.
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Voorzover de wet politieregisters op de geregistreerde gegevens van toepassing is, is er een
mogelijkheid omcorrecties aan te brengen, ant. 20 jo 21-23 wet polirieregisters. Op het eerste
oog lijkt dit aardig geregeld. Desalniettemin zijn er vragen. Hoe kun je wijzigingen aanbrengen
als je niet eens weet dat er informarie is geregistreerd? Periodiek vragen of, en zo ja, war er over
je geregistreerd is, is een oplossing maar geen erg realistische.
Overigens kent de Wet Bob een meldingsplicht achteraf ten aanzien van de uiroefening van
bijzondere opsporingsbevoegdheden. Zie de artt. 126bb Sv in onderlinge samenhang met an.
126aa SV.,6

Desiderata. Natuurlijk zou het absurd zijn om bij activiteiten die nu juist bedoeld zijn om zich
aan de waarneming van de verdachte re onttrekken, een rechtsbescherming te verlangen
waarbij de verdachte op voorhand of gedurende de toe passing toch op de hoogte raakt van de
ontplooide activiteit, bijvoorbeeld de observarie of infiltrarie. Bedacht dient bovendien te
worden dat rechtsbescherming - voorzover in de vorm van een procedure waardoor stopzet-
ring van de gewraakte activiteit kan worden bewerkstelligd - voor een verdachte zonder enige
waarde zal zijn. De observarie en infiltrarie hebben immers hun waarde verloren voor politie
en jusritie zodra de verdachte daarvan op de hoogte is. Maakt een verdachte op enigerlei wijze
kenbaar dat hij van de activiteiten op de hoogte is dan he eft hij dus geen rechtsgang meer nodig
om een einde aan de activiteiten te maken. Een rechterlijk oordeel achteraf dar her optreden
onrechtmatig was, heeft pas zin voor de verdachte indien daar consequenties aan kunnen
worden verbonden, bijvoorbeeld uitsluiring van onrechtrnarig verkregen bewijs (secundaire
rechtsbescherming). Daarmee zijn we weer bij het onderzoek ter terechtzitring aangeland.

Wat wel kan is rechterlijke controle die automarisch voortvloeit uit het systeem, passieve
rechtsbescherming, en die zich onttrekt aan de waarneming van de verdachte. Op die manier
wordt voorkomen dat de verdachte op de hoogte raakt van de activiteit terwijl toch is voorzien
in een rechterlijke conrrole op de toepassing van deze, versrrekkende, methoden.

Denk aan een rechterlijk verlof. Bij de telecommunicarietap is dat bijvoorbeeld her geval. Die
onderzoeksmethode mag alleen worden toegepast na voorafgaand verlof van de rechter-
commissaris. Bovendien is het met zo dar een tap, na een eerunaal verleend verlof, onbeperkt
en zonder verdere controle kan voorrduren. Vergt een onderzoek een tap voor een langere
periode dan zal periodieke controle op de noodzaak van de voortzerting het gevolg moeten
zijn. Dit blijkt uit een "pre Wet Bob-arrest" van de Hoge Raad van 10 maart 1992'7 en is ook in
de Wet Bob geregeld.

,6 Deze rneldingsplichr hangt samen met de eis van art. '3 EVRM en her arrest EHRM 06-09-1978, AA '979, p.
327/ Klass m.nt. EAA. De verslagleggingsplicht van art. 126aa Sv is een explicitering van art. 152 Sv en een
codificering op dit punt van her bekende Zwolsrnan-arresr HR '9-12-1995, NT 1996, 249 (strafkamer) m.nt.
Sch.
HR 10-03-1992, NJ 1992,557 (strafkamer).
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Denkbaar is ook een meldingsplicht. Toepassing zou aan een rechter, bijvoorbeeld de rechter-
commissaris, moe ten worden gemeld binnen een bepaalde termijn. Deze zou dan een
rechtmatigheidstoetsing uit moeten voeren en zo nodig beeindiging vanhet optreden gelasten.

Buiten deze incidentele rechterlijke controle, die slechts een momentopname biedt, is perio-
dieke controle gewenst bij een langer durend optreden. Niet aileen kunnen er zich
omstandigheden voordoen die een verdere toe passing niet rechtvaardigen, maar ook het
enkele tijdsverloop noopt tot een periodieke bezinning omtrent de noodzaak en recht-
matigheid van voortzetting.

Voorstelbaar is overigens dat niet iedere activiteit tot voorafgaand rechterlijk verlof of een
meldingsplicht noopt. Voor observatie zou bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan een
uitzondering voor niet-stelselmatige observatie. Bij de situatie die zich voordeed bij de
hiervoor in een noot aangehaalde schaduw-arresten waarbij opsporingsambtenaren' s nachts
een auto gedurende enkele uren in de gaten hielden, is dan geen voorafgaand verlof
noodzakelijk. Een andere opvatting zou bovendien tot onwerkbare situaties leiden.

2.1.3. Activiteiten met rechterlijke controle: het strafrechtelijk financieel
onderzoek, het opnemen van vertrouwelijke communicatie en het
opnemen van telecommunicatie

Korte uiteenzetting. Zowel bij het strafrechtelijk financieel onderzoek, als bij het opnemen
van vertrouwelijke communicatie en het opnemen van telecommunicatie kan in ieder geval de
persoonlijke levenssfeer in het geding zijn.

Een kleine kanttekening voor wat berreft het strafi:echtelijk financieel onderzoek (verder: sfo)
is evenwel op zijn plaats. Het enkele instellen van een sfo heeft voor de verdachte - net zoals
bij een gerechtelijk vooronderzoek - nog geen rechtsrreekse gevolgen. Door het instellen van
het sfo wordt her echter mogelijk diverse bevoegdheden uit te oefenen die hem op een of
andere manier regarderen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid informatie in te winnen
(buiten de 'gewone' mogelijkheden om informatie in te winnen) en be slag te leggen. Deze
bevoegdheden op zich spelen echter ook in andere omstandigheden, buiten het sfo een rol en
zullen daarom hier in dit onderdeel niet als iets bijzonders worden behandeld. Oat neemt
evenwel niet weg dat het op deze manier stelselmatig in kaart brengen van zijn financiele
positie ingrijpt in zijn persoonlijke levenssfeer.

Zowel het sfo, het opnemen van vertrouwelijke communicatie als het opnemen van telecom-
municatie staan onder specifi.eke rechterlijke controle. Sterker nog: geen van de bevoegdheden
kan worden uitgeoefend zonder voorafgaande rechterlijke machtiging.

Alledrie zijn her ook bevoegdheden die niet aileen de verdachte kunnen regarderen maar ook
derden. Over de rechtsbescherming die de derden ten deel valt, komen we later te spreken en
wel in het hoofdstuk waarin de rechtsbetrekking tussen de overheid en slachtoffers, getuigen
en andere derden centraal staat.
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Her sfo is gericht op de bepaling van het door de verdachte genoten wederrechtelijk genoten
voordeel met her oog op de onrneming daarvan, art. 126 Sv. Binnen de kaders van een sfo
kunnen opsporingsambtenaren vergaande bevoegdheden uitoefenen. Zo kunnen zij
bijvoorbeeld op grond van art. 126a Sv aan iedereen (met uitzondering van degene tegen wie
het sfo zich richt) her bevel geven opgave te doen of inzage te geven of afschrift te geven van
niet nader gedefinieerde bescheiden en gegevens. Idem met betrekking tot de vraag of en zo
ja welke vennogensbestanddelen iemand onder zich heeft (gehad) en die toebehoren of
hebben toebehoord aan degene tegen wie het sfo is gericht. Voorts biedt art. 126b jo art. 94a
Sv de officier van justitie - zander verdere rechterlijke rnachtiging - de mogelijkheid beslag te
leggen op voorwerpen. Ook een doorzoeking ter inbeslagneming door de rechter-commissaris
behoort tot de mogelijkheden.
Het is slechts een greep uit de verschillende bevoegdheden die kunnen worden uitgeoefend.

Voor het starten van zo'n sfo is zoals gezegd een rnachtiging van de rechter-commissaris
nodig, art. 126, derde lid SV.'8
De wet schrijfr niet voor dat de verdachte in dat kader wordt verhoord. Ook is de rechter-
commissaris niet gehouden de verdachte of diens raadsman tot het bijwonen van enige
onderzoekshandeling uit te nodigen, art. Iz6b, lid 3 aanhef en onder b Sv. Het kan derhalve
gebeuren dar de verdachte lange tijd onwetend is van het feit dat tegen hem een sfo loopt. Pas
bij gelegenheid van het eerste verhoor van verdachte moet namelijk aan hem een afschrift te
worden verstrektvan de in art. 126Sv bedoelde vordering en machtiging, art. 126alid 4 Sv. Het
kan om die reden zelfs voorkomen dat de verdachte pas bij her requisitoir in zijn strafzaak
ervan op de hoogte raakt dar er een sfo tegen hemloopt. Oat is irnmers het - uiterste - moment
waarop de officier van justitie verplicht is om kenbaar te maken of hij een vordering tot
onrneming van wederrechtelijk genoten voordeel zal indienen en of er een sfo is gestart, art.
31I Sv.
Is de verdachte eenrnaal op de hoogte van de omstandigheid dat er een sfo is ingesteld,
ongeacht de wijze waarop hij daarvan op de hoogte is geraakt, dan staat voor hem de
mogelijkheid open de rechtbank te benaderen met het verzoek het onderzoek te beeindigen,
Het is irnrners de rechtbank die waakt over de voortgang van het onderzoek en - op verzoek
van de verdachte - zich de stukken kan laten overleggen en kan bevelen het onderzoek te
sluiten, art. 126e Sv.

Dan nu het opnemen van vertrouwelijke communicatie en het opnemen van telecommuni-
catie. Beide onderwerpen zijn geregeld in boek I titel IVA en V Sv. In beide titels worden
bijzondere opsporingsbevoegdheden geregeld. Het is het bekende koppel waarbij de
bevoegdheden voor "gewoon" onderzoek en onderzoek naar het beramen of plegen van
ernstige rnisdrijven in georganiseerd verband synchroon lopen.

Her opnemen van vertrouwelijke communicatie met behulp van een technisch hulprniddel
(denk bijvoorbeeld aan een richtrnicrofoon) is geregeld in de artt. 1261en 126s Sv. Het gaat

,S Oak de zirringsrechrer kan even wei een dergelijke machriging geven: ant. SlId, Slle en SlIg Sv.

90



OVERHEID-VERDACHTE

hierbij echter nier alleen om communicatie tussen personen. Her kan ook gaan om
communicatie tussen een persoon en een financiele instelling bijvoorbeeld door her gebruik
van een geldautomaat. Onder deze bevoegdheid valt ook her plaatsen van een 'bug' in een
computer of het toetsenbord die het mogelijk maakr de toetsaanslagen te registreren. Deze
mogelijkheid maakt het dus makkelijk om informatie die, na het invoeren daarvan,
bijvoorbeeld versleuteld zou worden verzonden, in een vroeg stadium en wel v66r de
versleuteling te onderscheppen.

Het opnemen van telecommunicatie heeft een plaats gevonden in de aJ.-n.126men126t Sv. Hier
gaat het om het opnemen van niet voor het publiek bestemde communicatie via een openbaar
telecommunicatienetwerk, dan wel met gebruikmaking van openbare telecommunicatie-
diensten.

Het is al gezegd: ook deze bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend na een
schriftelijke machtiging door de rechrer-cornmissaris, art. 1261,lid 4 Sv waarnaarook art. 126m
verwijst, alsmede art. 126s, lid 4 Sv waarnaar art. 126t Sv verwijst.

Zowelhet opnemen van vertrouwelijke communicatie als het opnemen van telecommunicatie
zijn bij uitstek bevoegdheden om over een langere periode te worden uitgeoefend. In de wet
is voorzien in een vonn van tussentijdse controle. De bevelenkunnen namelijk slechts voor een
periode van maximaal vier weken worden gegeven. Verlenging is mogelijk door de rechrer-
commissaris, art. 1261, lid 5-6 Sv en art. 126s, lid 5-6, Sv waarnaar de overige bepalingen
we de rom verwijzen.

Deze tussentijdse controle is een belangrijk gegeven omdat in deel I van dit onderzoek al is
aangegeven dat bij de vraag naar het niveau van rechtsbescherming ook de controle op het
voortduren van de uitoefening van een bevoegdheid een factor is die een rol speelt.

Niveau van rechtsbescherming. Net zoals bij de activiteiten die in de vorige paragraaf zijn
besproken - de observatie, infilrrarie en andere bijzondere opsporingsbevoegdheden -hebben
we ook hier te maken met activiteiten die zich aan het zicht van de verdachte dienen te
onttrekken, willen zij effectiefkunnen zijn. Dit geldt zeker voor het opnemen van vertrouwe-
lijke communicatie en het opnemen van telecommunicatie en in mindere mate voor het sfo.

Actieve rechtsbescherming is derhalve nier de meest voor de hand liggende vorm van
rechtsbeschenning. Uit het voorafgaande voIgt al dat bij alledrie de bevoegdheden voorzien
is in passieve rechtsbeschenning daar waar het de start van de activiteit berreft.
Bi] het sfo is tevens voorzien in een actieve rechtsbeschenning. De verdachte kan de rechtbank
verzoeken sluicing van het onderzoek te bevelen, art. 126e Sv.

Zoals gezegd geldt her voor een sfo in mind ere mate dat onbekendheid van de verdachte met
het ontplooien van de activiteit van belang is voor de effectiviteit van de activiteit. Het is
derhalve zeker niet uitgesloten dat een verdachte al in een vroeg stadium op de hoogte kan zijn
van het feit dar er tegen hem een sfo is ingesteld. Dar kan zijn omdat er bij hem al stukken in
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beslag zijn genomen, of simpelweg omdat de officier van justitie zelf heeft aangekondigd het
instellen van een sfo te zullen vorderen of te hebben gevorderd.
Zoals gezien heeft zelfs in die situatie de verdachte geen wettelijk recht om door de rechter-
commissaris te worden gehoord alvorens deze op de vordering van de officier van justitie
beslist.
Niet is uit te sluiten dar een verdachte in zo'n situatie zijn heil bij de rechter in kort geding zal
zoeken." Zal hij echter kans van slagen hebben?
Voorzover het sfo al is ingesteld bestaat voor hem de mogelijkheid zich tot de rechtbank te
wenden op grond van art. 126e Sv. Indien de rechter in kort geding deze rechtsgang als een met
voldoende waarborgen omgeven rechtsgang aanmerkt - en er is geen aanieiding aan te nemen
dat deze rechtsgang niet aan deze kwalificatie zou voldoen - zal de verdachte in zijn
hoedanigheid van eiser in kort geding niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vordering.
Rest de vraag of een verdachte het instellen van een sfo kan voorkomen door middel van een
kort geding. lk waag het te berwijfelen, Her is immers de rechter-commissaris aan wie, op
vordering van de officier van justitie, de beslissing is opgedragen of een sfo wordt ingesteld of
niet. Er komt dus een beslissing van een strafrechter. Zou de vordering in kort geding worden
gegoten in een verbod voor de Staat (de officier van justitie) om een vordering tot het instellen
van een sfo te doen, dan zou dar de facto op hetzelfde neerkomen.

Voor wat berreft de afzonderlijke dwangmiddelen, zoals bijvoorbeeld beslag en doorzoeking
die kunnen worden uitgeoefend onder de vlag van het sfo, wordt verwezen naar de volgende
paragrafen waar deze aan bod zullen komen.

Tot slot wordt in herinnering geroepen dat bij de uitoefening van bijzondere opsporings-
bevoegdheden, dus ook het opnemen van vertrouwelijke communicatie en het opnemen van
telecommunicatie voor de otficier van justitie een meldingsplicht bestaat, art. 126bb Sv. Ten
aanzien van de verdachte heeft de wetgever beslist dat een afzonderlijke melding achterwege
kan blijven ingeval de verdachte op grond van art. 126aa Sv op de hoogte raakt van het gebruik
van deze bevoegdheden (stukken met be trekking tot de bijzondere opsporingsbevoegdheden
worden in het dossier gevoegd dan wel er wordt melding gernaakt in her dossier dat van
bijzondere opsporingsbevoegdheden gebruik is gemaakt).
Degene die voorwerp van zo'n bijzondere opsporingsbevoegdheid is geweest, kan met deze
wetenschap nagaan of de uitoefening daarvan conform de daaraan te stellen eisen is geschied.
Hij zal de rechtmatigheid kunnen betwisten. In het geval van de verdachte kan zich datvertalen
in een onrechtmatig verkregen bewijsverweer bij het onderzoek ter terechtzitting: de enige
plek waar hij van zich kan laten horen. Voorwaarde is dan wel dat een dergelijk onderzoek
volgt.

'9 Keyser-Ringnalda merkr op dar in de wersgeschiedenis van her sfo is overwogen dar een eventueel door een
verdachre aan re spannen kort geding teneinde beeindigingvan een sfo re bewerkstelligen geen kans van slagen
zaJ hebben, nueen sfo berusr op een gemotiveerde rechrerlijke beslissing; L.F. Keyser-Ringnalda, Boef en buit,
onmeming van wederrechtelijk genoren voordeel, Arnhem 1994, russ. VU, p. 69.
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Desiderata. Is er nog wel iets te wensen? Gelet op de aard van de bevoegdheden waar we het
hier over hebben niet veel. Er is immers voorzien in passieve reehtsbeseherming, die zieh -
begrijpelijk - aan het zieht van de verdaehte onttrekt, en bij het sfo is ook voorzien in aetieve
reehtsbeseherming.

Wat resteert is de omstandigheid dat de verdaehte het toepassen van deze opsporings-
bevoegdheden niet kan voorkomen. De wens om toe passing te voorkomen implieeert eehter
al dat bij de verdaehte op zijn minst het vermoeden moet bestaan dar hij bijvoorbeeld getapt
zal worden of dat vertrouwelijke eommunicatie opgenomen zal worden. Dit vermoeden maakt
her voor de officier van justitie al een stuk minder aantrekkelijk om de activiteit te ontplooien.
Bij een sfo kan dit anders liggen. Denkbaar is derhalve een modus waarbij een verdaehte -
indien hij weet dat een sfo gevorderd zal worden - door de reehter-eommissatis wordt
gehoord.

De omstandigheid dat een verdaehte pas bij een onderzoek ter tereehtzitting aetief de
reehtrnatigheid van de ontplooide aetiviteit kan laten toetsen, of helemaal niet indien dit
onderzoek niet volgt, is in het kader van dit onderzoek niet relevant nu in een eerder stadium
is voorzien in een passieve vorm van reehtsbeseherming.

2.2. Activiteiten die weI kenbaar zijn voor de verdachte

2.2.1. Een schets

Naast de opsporings- en vervolgingsactiviteiten die zieh aan het zieht van de verdaehte
onttrekken zijn er ook versehillende activiteiten die direct kenbaar zijn aan de verdaehte.
Volsrrekt willekeurig kunnen de volgende activiteiten worden genoemd als voorbeeld:
aanhouding, vormen van preventievevrijheidsontneming, onderzoek aanliehaam enkleding,
maatregelen ter identifieatie, beslag, maar ookhet afuemen vanliehaamsmateriaal ten behoeve
van een DNA-analyse, ademanalyse ingevolge de verkeerswetgeving, het uitbrengen van een
dagvaarding en het doen van een transactieaanbod."
Het uitbrengen van een dagvaarding en het doen van een aanbod tot transactie krijgen apart
aandaeht, evenals de vrijheidsbenemende aetiviteiten in respeetievelijk onderdeel 2.3. en
onderdeel g van dit hoofdstuk. Andere activiteiten die kenbaar zijn voor de verdaehte komen
in het onderhavige onderdeel aan bod.

30 Vereisr is wei, bij de dagvaarding en het aanbod tot rransactie, dar deze handelingen in persoon geschieden.
Geschiedt bijvoorbeeld de betekening van de dagvaarding nier in persoon dan is niet met zekerheid te zeggen
dat de verdachte daadwerkelijk op de hoogre is met de uitgebrachte dagvaarding tenzij er zich een
ornsrandigheid voordoer waaruit her tegendeel blijkt. Hetzelfde geldt voor een rransactieaanbod.
In het begin van dit hoofdstuk is al aangegeven dar her gaat om aile acriviteiren gericht op uireindelijk
berechting van een verdachte. Transactie is weliswaar geen berechting maar wei een andere vorm van
afdoening van de zaak: alle reden om ook de rechtsbescherming van de verdachre in geval van rransacrie in
ogenschouw te nemen.

93



HOOFDSTUKS

Net zoals bij de acriviteiten die niet kenbaar waren voor de verdachte, zijn de activiteiten die
wei kenbaar zijn voor de verdachte te verdelen in activiteiten die zijn voorzien van een
specifieke rechterlijke controle en in activiteiten die niet zijn voorzien van een specifieke
rechterlijke controle. Zoals bekend wordt de rechtsbeschenning die de rechter bij het
onderzoek ter terechtzitting biedt in dit verband buiten beschouwing gelaten.

Activiteiten zonder specifieke rechterlijke controle zijn bijvoorbeeld staande houden en
aanhouden en de ademanalyse. Activiteiten met specifieke rechterlijke controle zijn
bijvoorbeeld het beslag en de voorlopige maatregelen ingevolge de Wet economische delicten
(verder: WED).

Binnen de groep activiteiten met specifieke rechterlijke controle zie je dat de specifieke
rechterlijke conrrole soms bestaat uit een v66rafgaande rechterlijke controle als het gaat om
machtiging. Soms bestaat de rechrerlijke controle echter uit een controle achteraf of
gedurende de uitoefening van de activiteit zoals de controle door de rechrer-commissaris bij
de inverzekeringstelling.

En dan is er nog een mengvormmogelijk, nl. rechterlijke controle achteraf en tegelijkertijd ook
vooraf. De regeling omtrent het beslag is daar een voorbeeld van. Een ieder die een verdachte
aanhoudt, dat kan dus een opsporingsambtenaar zijn maar ook een burger, art. 53 lid I Sv, kan
voorwerpen in beslag nemen, art. 95 jo art. 53 lid 4 Sv, maar als regel is besiag voorbehouden
aan de rechter-commissaris, art. I04 Sv. Echter, kan het optreden van de rechrer-commissaris
niet worden afgewacht en wordt er wel een vordering tot een gerechtelijk vooronderzoek
gedaan dan kan ook de (hulp)officier van justitie tot besiag overgaan, art. 97 Sv. Ongeacht
evenwel de hoedanigheid van degene die een vOOlwerp in beslag heeft genomen, controle op
de rechtrnatigheid van de voortzetting van het besiag kan te allen tijde worden ingeroepen via
de hiervoor aangehaalde procedure van art. 552a Sv. Dit geldt ook voor inbeslagname op grond
van art. 94a Sv: de zogenaamde onmemingsbesiagen.

Onder de groep activiteiten zonder specifieke rechterlijke controle breng ik ook de activiteiten
die, afhankelijk van de omstandipheden, soms een rechterlijk verlof vereisen (of door een
rechter worden uitgeoefend) maar die in ieder geval geen specifieke rechterlijke controle
achterafkennen. Het gaat dus om activiteiten die in ieder geval rechterlijke controle achteraf
ontberen en die zeker ook rechterlijke controle vooraf kunnen ontberen. Denk aan het
onderzoek aan en inhet lichaam" en kleding, het afnemen van lichaamsmateriaal ten behoeve
van en DNA-analyse, de schouwen het betreden van plaatsen. Het zijn activiteiten die soms
door een opsporingsambtenaar of een officier zelfstandig kunnen worden ontplooid. Het zijn
echter ook activiteiten die door de rechrer-commissaris kunnen worden ontplooid. En vergeet
de zittingsrechter niet. Ook hij kan bijvoorbeeld een schouw gelasten.

3' Sinds de inwerkingrreding op 1maarr 2002 van de gewijzigde art. 56 en 195 Sv is in de wet ook expliciet de
mogelijk:heid van onderzoek in her lichaam opgenomen. De bevoegdheid is voorbehouden aan de officier van
justitie respecrievelijk de rechter-commissaris.
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De aanhouding wordt eveneens onder de activiteiten zonder specifieke rechterlijke controle
gebracht. Athankelijk van de omstandigheden is hier echter toch rechterlijke controle achreraf
mogelijk. Het is echter een afgeleide controle. VoIgt immers op de aanhouding een inverzeke-
rings telling en vindt de rechtrnatigheidstoets door de rechter-commissaris plaars, dan wordt
bij die beoordeling ook de rechtmatigheid van de aanhouding betrokken. Of deze controle zal
plaatsvinden is evenwel van 'toevalligheden' athankelijk terwijl een deel van de aangehouden
verdachten zeker niet in verzekering zal worden gesteld. Voorzover ze wei in verzekering
worden gesteld, is het de vraag of er vervolgens een vordering tot bewaring wordt gedaan. Oat
is van belang voor de vraag of een toets door de rechter-commissaris zal plaatsvinden. De
rechtmatigheidstoets wordt in de praktijk - voor wat berreft het tijdstip - immers gecombi-
neerd met de behandelingvan een vordering tot bewaring. Is de officiervan justitievan oordeel
dat de bewaring niet nodig is, dan zalhij de vordering daartoe achterwege laten en wellicht ook
de verlenging van de inverzekeringstelling. Gevolg in dat laatste geval: de verdachte wordt in
vrijheid gesteld voordat de terrnijn van 3 dagen en IS uur is verstreken en de controle ex art. 59a
Sv is niet meer aan de orde. Tenzij de rechter-commissaris al in een eerder stadium zijn
controle uitvoert. Dit alles rechtvaardigt een bespreking onder de noemer 'activiteiten zonder
specifieke rechterlijke controle'.

2..2.2. Activiteiten zonder specifieke rechterIijke controle:
aanhouding, onderzoek aan/in Iichaam en kleding, DNA, doorzoeking etc.

Korte uiteenzetting. Bij de handelingen zoals onder meer het onderzoek aan lichaam en
kleding, het ophouden voor verhoor ofhet aanhouden, gaat het vaak om een optreden met een
zo beperkte tijdsduur, dat in de regel een kort geding ook geen soelaas biedt.
Wat zich wei voordoet zijn procedures in kart geding teneinde opsporingsonderzoek in zijn
algemeenheid te doen staken." Ook wordt er wel in kort geding geprocedeerd om specifieke
activiteiten te voorkomen. Het komt immers voor dat bepaald optreden wordt aangekondigd
aan de verdachte.v

Zie bijvoorbeeld Rb Groningen 10-09-1998, KG 1998,273 (kort geding) waarin her sraken van her verrichten
van opsporingshande!ingen werd gevorderd en toegewezen. Her ging om opsporingshandelingen na de
kennisgevingsluiting gvo en de kennisgeving nietverdere vervolging. Zie ook Rb 's-Gravenhage 07-03-1997,
KG '997,145 (korr geding) waarin een gevorderd verbod hangende hoger beroep ror herhaalde aanhouding
wegens overrredingvan art. 197 Srwordt roegewezen. Zievoor eenaIgemeen verbod tot berreden van plaarsen
bedoe!d in art. 123Sv HR31-1O-1986,Nj 1987,173 (kortgeding) m.nr. ThWvV. Her berrofhier her binnenrreden
bij her zogenaamde kloosrer van Sint Walburga tijdens een beweerdelijke godsdiensroefening. De rechter
stelde evenweI in feitelijke insranrie vast dar her hier een sexclub betrof.
Vergelijk ook Gerecht in eerste aanleg Aruba 10-05-1979, Nj 1980,260 (korr geding). Zie voor een algemeen
verbod tot vernielen en beschadigen van spullen bij invallen door de politie Hof Amsterdam 31-12-1975, Nj
'976,429 (kort geding).
Zie bijvoorbeeld Rb Urrechr 10-10-2000, KG 2000,241 (kort geding) en Rb Amsterdam 12-03-1998, KG
1998,122 (korr geding). In deze zaak werd de vordering van de krakers toegewezen. Her pand waarvan de
officiervan jusritie de onrruiming had aangekondigd was narnelijkeen voormaliggirokanroor. Bij de beslissing
van de president speelde de uitleg van de term gebouw en gebruik zoals bedoeld in an. 429 sexies Sr een
doorslaggevende rol. Zie vooreen vee! oudervoorbee!d Rb Amsrerdamog-oj- 1985, KG [987,143 (korr geding).
In dar geval had de officier van Justitie re kennen gegeven over re willen gaan tot onrruiming van een gekraakt
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Aan de andere kant kan bepaald optreden ook worden verwacht door (potentiele) verdachten.
Bij de ontruimingen van kraakpanden gebeurt dat nogal eens ..H In kort geding wordt dan
meestal gevorderd dat het aan de Staat e.q. de officier van justitie wordt verboden om
strafrechtelijke dwangrniddelen toe te passen dan wel anderszins tot ontruiming over te gaan.
De officier van justitie kan namelijk bevelen de krakers, personen verdacht van overtreding van
art. 138 en/of art. 429sexies Sr35, aan te houden en over te brengen naar een plaats voorverhoor
met als feitelijk gevoig ontruiming van het gekraakte pand. Ook is de officier van justitie
bevoegd uit hoof de van zijn opsporingstaak, aan de politie bevelen te geven die ertoe strekken
strafbare situaties re beeindigen, dus ook onrruimingsbevelen." Het mag evenwel bij de
toepassing van strafvorderlijke dwangrniddelenzoals aanhouden niet zo zijn, dat deze worden
gebruikt enkel en alleen om een nevendoel, i.e. ontruirning, te bewerkstelligen. Her zijn
opsporingsbevoegdheden en dienen als zodanig te worden gebruikt."

Her hiervoor gesignaleerde probleem van her ombreken van rechterlijke comrole indien er geen onderzoek rer
terechczirring voigt, leidt in kort geding soms tot de stelling dar een integrale roetsing in plaars van een marginale
toersing diem plaars te vinden. Zo ook in de zaak die uiteindelijk leidde tor een arrest van de Hoge Raad in december
1985.,8 Daurzenberg, verdachr van overtreding van art. 138 Sr, vorderr in korr geding een verbod jegens de Staat om
dwangmiddelen, waaronder aanhouding, toe re passen dan wei een verbod om anderszins tot ontruiming van een
bepaald perceel, Singel zoo te Amsterdam, over te gaan. In relatie tot de toetsing die door de rechrer dienr te worden
uitgevoerd srelr hij onder meer dar gebleken is dar her openbaar ministerie strafvervolging van krakers srelselmatig
achterwege laat, waardoor roersing van her oprreden door een srrafrechrer onmogelijk wordt." Nu door her openbaar
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pand, Aan de krakers werd drie dagen de tijd gegeven om een korr geding aan re spannen. Zou dar nier zijn
gebeurd dan zou tor omruiming worden overgegaan. Nier duidelijk is overigens of dit een omruirning is op
grond van de algemene bevoegdheid aan strafbare siruaties een einde re maken dan wei dar ontruiming een
gevolg zou zijn van aanhouding van verdachten. De krakers vorderen in ieder geval in korr geding, voorzover
bier relevant, dar her de officier verboden wordt srrafrechrelijke dwangrniddelen toe re passen dan wei
anderszins tot onrruiming over te gaan. Zie voor her vervolg van deze zaak Hof Amsterdam 07-01- 1988, KG
1988,328 (korr geding).
Zie onder meer HR 13-12-1985, NT 1986,229 (kort geding) m.nt. ThWvV. Zie voor eersre aanleg in deze zaak
Rb Amsterdam 25-10-1984, KG 1984,331. Zie verder Hof Amsterdam 09-01-1981, NT 1981,386 (kort geding);
Hof Amsterdam 19-02-1987, KG 1987,185 (korr geding); Hof Amsterdam 07-01-1988, KG 1988,328 (kort
geding); Hof Amsterdam 18-08-1988, NJ ]989,217 (korr geding); Hof Amsterdam 23-II-1989, KG 1990,9 (kort
geding); Rb Amsterdam 15-03-1983, KG 1983,122 (kortgeding); Rb Amsrerdam IS-03-1984,KG 1984,105 (korr
geding); Rb Arnsrerdarn 13-09-1984,KG 1984,281 (korr geding): Rb Amsrerdam og-n-rqSa, KG 1984,345 (korr
geding); Rb Amsterdam08-01-1987, KG 1987,50 (korr geding): Rb Amsrerdam02-02-1989, KG 1989,97 (korr
geding); RbAmsterdaInI6-03-1989, KG 1989,160 (korr geding); RbAmsterdam 02-05-1991, KG 1991,182 (korr
geding); Rb Groningen 21-07-1995, KG 1995,353 (korr geding) en Rb Amsterdam 12-03-1998, KG 1998, 122
(kort geding).
V66r de inwerkingtreding op I juli 1993 van art. 429sexies Sr was art. 138 Sr, al dan nier in combinatie met art.
350 Sr het aanknopingspum voor de srrafrechtelijke aansprakelijkheidstelling van krakers.
Vergelijk Hof Amsterdam 19-02-1987, KG 1987,185 (kort geding) overweging 4.2.
Vergelijk HR 03-02-1976, NJ 1976,311 (strafkamer) in verband met de inbeslagname van abortus-
instrumentarium. Zie verder ook Hof Amsterdam 09-01-1981, NT 1981,386 (kort geding) m.nt. ThWvV waar
werd gesteld dat de officier van justitie van de bevoegdheid tot aanllouden gebruik liet maken enke! en aileen
om tot een feitelijke ontruinling VaIl een kraakpand te komen, zonder dat vervolging werd beoogd.
HR 13-12-1985, NT 1986,229 (kort geding) m.nt. ThWvV.
In een zaak die in januari 1981 voor het hof te Amsterdam diende, zou zelfs de officier van justitie hebben
gezegd na aanhouding van de verdachte, indien deze niet vrijwillig her pand zau verlaren, niet tor vervolging
te willen overgaan: Hof Amsterdam 09-01-1981, NT 1981,386 (kort geding) m.m. Th WvV.
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minisrerie, aldus Daurzenberg, geen verder feitenonderzoek is verrichr en dus kennelijk de feiten duidelijk zijn, is er
i.e. geen grond voor een beperkre, marginale, roets, maar is er juist reden voor een inregrale roers. Her is niervoldoende
dar de offieier in redelijkheid tor een bepaalde beslissing heefr kunnen komen, geroetst zou moeren worden of er in
concreto is voldaan aan de vereisren van arr. 138Sr, aldus nog sreeds Daurzenberg.
Als deze stelling mer berrekking tor de uit re voeren roers [uisr is, dan berekenr dar, dar de civiele rechrer rreedt in de
beoordeling die aan de srrafrechrer is opgedragen.
De Hoge Raad heefr zich in de onderhavige procedure nier over de [uisrheid van deze srelling uirgelaren. Her middel
dar klaagde over een re rerughoudende roersing door her hof misre feirelijke grondslag. De Hoge Raad was namelijk
van oordeel dar her hof wei de door de eiser beoogde roersing had uitgevoerd. In her midden wordr gelaren of een
dergelijk roersing vereisr is.

Het aanhouden van krakers en hun wens om dar te voorkomen, blijft de gemoederen bezig
houden. Oak de uitleg van wertelijke termen wordt soms in de strijd gegooid om via de rechter
in kort geding uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden te voorkomen althans uit te
stellen totdat de srrafrechrer zich daarover heeft uitgelaten naar aanleiding van een onderzoek
ter terechtzitting. Dit deed zich bijvoorbeeld voor bij de uitleg van de term "gebouw" in art.
429sexies Sr in een zaak die in 1998 - met succes - aan de rechter in kort geding werd voorge-
legd.

De President voerr ook in deze zaak een verregaande conrrole uir.
'2. De gewijzigde vordering van Minnema strekt erroe de Staat re verbieden maarregelen of dwangmiddelen roe re
passen, srrekkende tot de (feirelijke) onrruiming van her perceel Kinkersrraar 106-108 re Amsterdam, alrhans de Staar
te verbieden aldus re handelen rotdar door de srrafrechrer een onherroepelijke uirspraak zal zijn gedaan omrrenr de
srrafbaarheid van Minnema ex art. 429sexies en/of 138 Sr. ( ... ),
Na een uireenzerring van de rorsrandkoming van art. 429 sexies Sr regen de achrergrond van de Leegsrandswet en de
Huisvesringswer oordeelt de President dar her gekraakre pand als gebouw in de zin van art. 429 sexies Sr is aan re
merken. De President vervolgr.
'7. De srrafbaarstelling van art. 429sexies Sr beoogt bescherming te bieden aan die rechrhebbenden op onroerend goed,
die weliswaar her gebruik daarvan hebben gestaakt, maar her gebruik op enige tennijn hervarren. Nu deze rermijn is
bepaald op rwaalfmaanden, moer ervan worden uitgegaan dat de wetgever deze fricrieleegstand tor deze peri ode heeft
willen beperken.
8. Nagegaan diem rhans re worden warmeer her gebruik is geeindigd. Als gebruik kan worden aangemerkt her effectief
en voorrvarend bezig zijn mer activireiten die de functie van her gebouw weer mogelijk maken, maar daarvan is hier
onvoldoende sprake. ( ... )Van een verdenking van overtreding van art. 429sexies Sr kan bezwaarlijk worden uirgegaan.
Onder deze omsrandigheden kan de officier van justitie nier tot ontruiming overgaan.
9. Nu ook overigens niet voldoende aarmemelijk is geworden dar er sprake is van gebruik in de zin van voomoemde
srrafbepaling, is de Staar onder de gegeven ornstandigheden nier gerechtigd om dwangrniddelen jegens Minnema roe
te passen. De gevraagde voorziening is derhalve roewijsbaar als na re melden. ( ... )
Verbiedt de Sraar om maarregelen of dwangmiddelen roe re passen, srrekkende rot de (feitelijke) onrruiming van her
perceel Kinkersrraar 106-108 te Amsrerdam, en verbiedr de Staat aldus re handelen rotdar door de strafrechter een
onherroepelijke uitspraak zal zijn gedaan omtrent de srrafbaarheid van Minnema ex arr. 429sexies en/of 138 Sr.'

Toen er nog geen wettelijke regeling was - en derhalve geen specifieke rechrerlijke contrale-
met betrekking tot (het afnemen van lichaamsmateriaal ten behoeve van) een DNA-analyse,
zijn daaromtrent verschillende vragen gerezen die onder meer in kort geding aan de orde zijn
gekomen. Zo werd deze weg bewandeld in een poging te voorkomen dar reeds afgenomen
mareriaal (verder) zou worden geanalyseerd.40 Inzer daarbij was het voorkomen van
bemvloeding van de strafrechter door de resultaten van het onderzoek. In eerste aanleg was

HR 1I-IO-1991, NJ 1992,494 (kart geding) m.nt C.
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de vordering toegewezen: het werd de Staat verboden om her DNA-onderzoek van het van
eiser (verdachte) afgenomen bloed te hervatten. In hoger beroep daarentegen werd dat oordeel
van de president vernietigd en werd de vordering alsnog afgewezen. De Hoge Raad verwerpt
vervolgens het tegen het arrest van het Hofingestelde cassatieberoep en overweegt daarbij dar
de wet ervan uitgaat dat de rechter bij de beoordeling van de vraag ofhet bewijs geleverd is, in
staat is buiten beschouwing te laten hetgeen buiten beschouwing moet blijven.
Daarmee is de kous af. Er is geen ruimte in de visie van de Hoge Raad om vraagpunten
samenhangend met de beoordeling van de vraag ofbewijsmateriaal rechttnatig is verkregen
via een kort geding aan het oordeel van de strafrechter re onttrekken.
In het onderdeel 'dossiervorming' waarmee dit hoofdstuk over de rechtsbetrekking tussen de
overheid en de verdachte wordt afgesloten, komt dit onderwerp nog nader aan de orde.

Inmiddels voorziet de wet al weer jaren in een wettelijke regeling omrrent het be palen van een
DNA-profiel en het afnemen van lichaamsmateriaal. Was aanvankelijk de bevoegdheid tot
geven van een bevel tot het afnemen van Iichaamsmateriaal tegen de wil van de verdachte
voorbehouden aan de rechter-comrnissaris art. 19sa e.v. Sv, sedert de inwerkingtreding van de
"Wet van S juli 2001 tot wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken?" op
Inovember 2001 is die bevoegdheid ook toegekend aande officiervan justitie, art. ISlb Sv. Een
rechterlijk bevel is met meer voorgeschreven. Ook de voorheen geregelde mogelijkheid van
hoger beroep tegen een bevel van de rechter-commissaris tot het afnemen van lichaams-
materiaal, art. 19se (oud) Sv, is met de inwerkingtreding van de evenbedoelde wet van S juli
2001 vervallen.
Kortom, het is dus zeer welmogelijk dat bij een verdachte tegen zijn willichaamsmateriaal
wordt afgenomen op bevel van een ander dan een rechter terwijl de verdachte geen
mogelijkheid heeft minimaal de rechtmatigheid van dat bevel te laten toetsen. Dat terwijl het
afnemen van lichaamsmateriaal toch inbreuk maakt op de lichamelijke integriteit van een
persoon en de wet duidelijk de gevallen en gronden aangeeft waarvan sprake moet zijn wil een
officier van justitie het bevelmogen gevenY
Zich aan het bevel onttrekken zal met eenvoudig zijn voor de verdachte. Anders immers dan
bij "rijden onder invloed" kan hier het bevel tot afnemen vanlichaamsmateriaal met behulp van
de sterke arm ten uitvoer worden gelegd.

De bevoegdheid tot het laten bepalen van een DNA-profiel aan de hand van materiaal dat
reeds voorhanden was, was al eerder aan de officier van justitie verleend.

Nieuw is dus dat sinds I november 2001 de officier van justitie oak het bevel tot afnemen van
lichaamsmateriaal bij de verdachte kan geven." Nieuw is oak her vervallen van de

4' 5rb.2001,335·
De vragen omrrenr de rechrmarigheid van de vergaring en daarmee samenhangend de samensrelling van her
dossier blijven dus acrueel. In her onderdeel "dossiervorming" van dir hoofdsruk komen zij aan de orde.
De wergever heefr overwogen dar, in aanmerking genomen de verfijnde merhoden van DNA-bepating
waardoor ook celmareriaal van wangslijm gebruikr kan worden bij her onderzoek, de inbreuk op de
lichamelijke inregrireir geringer wordr. Dir maakt, in de ogen van de wergever, dar de bevoegdheid ror her
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beroepsmogelijkheid. Nieuw is verder - zonder uirputtend te willen zijn -de wettelijke regeling
van doelgroepgericht DNA-onderzoek waarvoor celmateriaal bij de betrokkene moetworden
afgenomen, art. ISla lid 1Sv en 19Sa, lid 1 Sv.
Te denken valt hierbij aan gericht onderzoek onder een groep personen die voldoen aan het
profiel van de verdachte. Bijvoorbeeld onderzoek onder mannen van een bepaalde
leeftijdscategorie die in een bepaalde buurt wonen. Daarover later echter meer in het
hoofdstuk "overheid - derden" onderdeel "derden en dwangmiddelen" en verder in het onder-
havige hoofdstuk bij het onderdeel "opsporings- en vervolgingsactivitt;iten blijven achter-
wege".

Niveau van rechtsbeschenning. Duidelijk is dat er bij de activiteiten zonder specifieke
rechterlijke controle inbreuken gemaakt kunnen worden op grond- en/of verdragsrechten.
Aangezien nooit is uit te sluiten dat een bepaalde handeling onrechtmatig is jegens de
verdachte, leidt het in een concrete situatie ontbreken van zowel actieve als pas sieve
rechtsbescherming tot de conclusie dat het de verdachte aan rechtsbescherming ontbreekt.

Nog een voorbeeld tel' illustratie. Stel in een bepaalde gemeente zal een belangrijke voetbal-
wedstrijd plaatsvinden. Gevreesd wordt voor ongeregeldheden. Om de nu de grootste
relschoppers van de straat te houden gaat de politie op last van het openbaar ministerie ertoe
over de notoire raddraaiers aan te houden voor nog wat onopgeloste zaakjes (vemieling en
openlijke geweldpleging) die in de kast liggen. Het ligt niet voor de hand dar degenen die zij nu
gaan aanhouden daar iets mee te maken hebben maar helemaal uitgesloten is het nu ook weer
niet. Het is de bedoeling dat de als verdachte aangemerkte raddraaiers na verhoor weer naar
huis zullen worden gestuurd. Feitelijk is het enige doel om de raddraaiers als verdachte aan te
merken en op te houden voor verhoor, ze van de straat te houden teneinde ongeregeldheden
bij de ophanden zijnde voetbalwedstrijd te voorkomen. Zo vergezocht is dit niet eens.
Inhet journaal van 20.00 uur op Nederland 1van 16 juni 1998 werd een interview met - toen
nog - burgemeester Peper van Rotterdam uitgezonden waarin hij aangaf dat voetbal-
supporters preventiefkonden worden opgepaktvoor een voetbalwedstrijd en zes uur zouden
worden vastgezet. Hetwas rwee jaarvoor het Europese Kampioenschap Voetbal. De organisa-
tie was in handen van Nederland en Belgie en men was volop bezig met de voorbereiding.
Wanneer opsporingsambtenaren (in burgerf'undercover') supporters tegen elkaar zouden
horen zeggen 'dat ze ergens herrie zouden gaan schoppen' dan zouden die supporters
preventief moeten (kunnen?) worden opgepakt, aldus Peper.
De idee is dan natuurlijk: voetbalwedstrijd gemist en rellen voorkomen. Erg effectief vanuit
zijn oogpunt.

geven van een bevel tot her afnemen van celmateriaal ook aan een officier van justirie kan worden
roeverrrouwd; Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000,26271, nr. 6, p. 8. Zowel uit deze passage als ook uit
de andere passages, waaronder Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999,26271, nr. 3, P: I, voigt dar de wergever
de vraag naar de inbreuk op de lichamelijk integrireir bij her bepalen van een DNA-profiel alleen plaatst in de
sleurel van de wijze van afnemen van her celmareriaal.
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Verdedigbaar is in het aangehaalde voorbeeld dat de aanhouding niet had mogen geschieden
en onrechtmatig is jegens de als verdachte aangemerkte relschoppers. Er was immers geen
redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit (suggestie Peper) dan wel aan her
srrafbare feit waarvoor de aanhouding is verricht (het fictieve voorbeeld). Als nu - in het
fictieve voorbeeld - de zaak waarvoor de verdachten zijn aangehouden niet tot een onderzoek
ter terechtzitting leidt, hetgeen zeer waarschijnlijk is, aangezien zij nooit serieus als verdachte
zijn beschouwd, dan ontbreekt voor deze verdachten iedere mogelijkheid tot rechts-
bescherming.

Tot slot een kanttekening bij de rechterlijke controle die onder omstandigheden op de
aanhouding mogelijk is. De toets die de rechter-commissaris op grond van art. 59a Sv
uitoefent, wordt qua tijdstip in de praktijk vaak gecombineerd met de behandeling van de
vordering tot bewaring. Het is hiervoor in paragraaf 2.2.1. al aangegeven.
Welke rechtsbeschenning biedt art. 59a Sv nu nog aan de verdachte door deze praktijk? Is de
rechter-commissaris van oordeel dat de inverzekeringstelling of de aanhouding onrechtmatig
zijn, dan zou dat op grond van art. 59a Sv leiden tot invrijheidstelling. Echter, het enkele feit
dat er onrechttnatig is gehandeld, staat er niet aan in de weg dat de rechter-comrnissaris op de
vordering tot bewaring positiefbeslist. Oat betekent dus voor de verdachte dat hij weliswaar
in de ene procedure te horen heeft gekregen dar zijn aanhouding en daarop gevolgde
inverzekeringstelling onrechtmatig is geweest, maar dat hij - in de andere procedure -
desalniettemin van zijn vrijheid beroofd blijft maar nu op titel van bewaring.
Tegen deze achtergrond is de jurisprudentie van de Hoge Raad op grond waarvan verweren
over de rechtmatigheid van de aanhouding en inverzekeringstellingniet meer ter terechtzitting
kunnen wordenherhaald indien die verweren aan de rechter-comrnissaris zijn voorgelegd dan
wel hadden kunnen worden voorgelegd, op het eerste oog moeilijk te begrijpen." Immers, het
gaat hier om de situatie dar de rechter-comrnissaris de aanhouding dan wel de inverzekering-
stelling onrechtmatig oordeelt doch niet toekomt aan de invrijheidstelling. Hij beveelt immers
de bewaring. Door de verdachte ook in deze omstandigheden de mogelijkheid te ontnemen
ter zitting zijn verweer te herhalen, wordt hem nu ook de rechtsbescherming die art. 359a Sv
biedt onthouden.
Zouden er na de toets door de rechter-commissaris nieuwe feiren of omstandigheden
voordoen die een ander licht werpen op de aanhouding en inverzekeringstelling dan sluit de
jurisprudentie van de Hoge Raad een verweer ter terechtzitting niet uit, zo begrijp ik de
arresten. De crux zit echter in de zojuist geschetste situatie: de rechter-commissaris oordeelt
de vrijheidsbeneming onrechtmatig maar beveelt desondanks de bewaring.

Desiderata. Wat zou nu wenselijk zijn? Een verdachte zalnatuurlijkhet liefst zo snelmogelijk
een rechterlijk oordeel willen hebben, zo mogelijk nog voordat de activiteit plaatsvindt,
bijvoorbeeld de aanhouding, schouw of onderzoek aan/in het lichaam of een andere activiteit
die geen specifieke rechterlijke controle kent.

+I HR 05-02-2002, LJN AD7794 (strafkamer); HR 30-1O-200I, LJN AD4307 (strafkamer) en HR08-05-2001, NJ
2001,587 (srrafkarner) m.nt.JR.
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Feitelijk zal een dergelijke snelle toetsing doorgaans onrnogelijk zijn, nog los van de vraag of
zij vanuit een opsporings- en vervolgingsoogpuntwenselijkis. Zou nu her enkele inroepen van
een rechterlijk oordeel- dus het starten van een rechterlijke procedure voorzover daarvoor tijd
rest bij het optreden" - uitstel van het gewraakte optreden tot gevolg hebben, dan zal een,
veelal onwenselijke, vertraging van her opsporingsonderzoek het gevolg zijn. Dit gegeven
aIleen zou al een reden kunnen zijn voor een verdachte om een rechrerlijk oordeel in te roe pen.
In de ogen van de verdachte zal uitsrel daarentegen noodzakelijk zijn, wil de toersing in
concreto nog effect kunnen hebben. Het is echter maar de vraag of dat in deze fase, waar aan
politie en justitie een grote mate van vrijheid roekomt en waar bovendien sIagvaardig moet
kunnen worden opgetreden, doorslaggevend mag zijn.
Wenselijk zou derhalve een modus zijn, waarbij een verdachte zich tot de rechter kan wenden
om de rechtmatigheid van het (voorgenomen) handelen te Iaten toetsen zonder dat deze
procedure op voorhand leidt tot uitstel van dat handelen. De uit te voeren controle zou, in
verb and met de beleidsvrijheid van politie en justitie, slechts een marginale mogen zijn: worden
de wettelijke randvoorwaarden in acht genomen en kon een redelijk denkend en handelend
opsporingsambtenaar c.q. officier van justitie onder de concrete ornstandigheden tot de
omstreden beslissing komen. Heeft het optreden dat ter toetsing voorligt zich nog niet
volrrokken dan zou de rechter, indienhet voorgenomen optreden zelfs een marginale toets niet
heeft doorstaan, een verbod tot handelen moeten kunnen uitspreken. Dit verbod is dan
definitiefbij ongewijzigde omstandigheden. Gezien de genoemde beleidsvrijheid moet hetwel
om evident onrechtmatig optreden gaan zijdens politie en justitie. Een dergelijk verbod zou
onverlet moeten Iaten dat bij gewijzigde feiten en omstandigheden het aan politie en justitie
ter vrije beoordeling staat de eerder verboden activiteit toch te ontplooien. Het verbod zou
tevens onverlet moetenlaten de vrijheid die aan de rechter-commissaris toekomt om bepaalde
activiteiten te ontplooien. De bedoelde procedure met daaraan gekoppeld een eventueel
verbod geldt immers slechts voorzover het betreft activiteiten ontplooid zonder enige
rechterlijke bemoeienis.

Heeft het optreden reeds plaatsgevonden dan verdient het de voorkeur dat de rechter zich van
een oordeel zou onthouden totdat duidelijk is of een verdere vervolging, resulterend ineen
onderzoek ter terechtzitring, zal plaatsvinden of niet.

Omduidelijkheid te verkrijgen omtrent het al dan niet plaatsvinden van een verdere vervolging
staat de verdachte de mogelijkheid van art. 36 Sv ter beschikking: uidokken van een beslissing
omtrent beeindiging van vervolging."

H Een verdachte die van zijn bed gelieht wordt rer aanhouding heeft naruurlijk geen tijd am i la minuur een
heroep op een rechrer re doen.

,6 Zijn er nog geen vervolgingshandelingen, of daarmee gelijk te stellen handelingen (vergelijk Melai, art. 36
aamek. 5 suppl. 60/1987: ook de inverzekeringstelling valr onder vervolging als bedoeld in art. 36 Sv) verricht,
dan zou wellicht na verioop van een bepaalde rermijn ficrief kunnen worden aangenomen dar her openhaar
ministerie geen plannen heeft tot vervolging. Her openhaar ministerie zou dan uireraard wel de mogelijkheid
moe ten krijgen om her tegendeel aan te geven.
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Vindt een onderzoek ter tereehtzitting niet plaats dan zou via deze bedoelde procedure door
de reehter een oordeel gegeven kunnen worden omtrent de rechtmatigheid van het optreden.
De enig denkbare consequentie die dan nog aan een eventueel onreehtmatig optreden kan
worden verbonden is een sehadevergoeding aan de verdaehte. We komen dan evenwel op het
vlak van de secundaire reehtsbeseherming. Deze valt buiten het bestek van dit onderzoek
voorzover het niet gaat om secundaire reehtsbeseherming die van invloed kan zijn op het
vragensehema van an. 348-350 Sv.ln de hier gesehetste situatie kan daar eehter geen sprake
van zijn nu het niet volgen van een onderzoek ter tereehtzitting juist een gegeven is.

Vindt er daarentegen wel een onderzoek ter tereehtzitting plaats, dan ligt het vooralsnog in de
rede de reehter ter zitting een oordeel te laten geven over de rechtmatigheid van het optreden.
Dit hangt samen met de eonsequentie die een zittingsreehter aan deswege verkregen bewijs
kan verbinden op grond van art. 359a Sv: biivoorbeeld uitsluiting wegens onrechtmatige
verkrijging (secundaire reehtsbeseherming).
Ook met de lijn in de jurisprudentie van de Hoge Raad ten aanzien van de interne geslotenheid
van het stelsel van reehtsmiddelen in her aehterhoofd, geniet het de voorkeur om her oordeel
aan de zittingsreehter voor te behouden, wanneer een onderzoek ter tereehtzitting plaats-
vindr." W ordt immers een speciale reehtsgang in her leven geroepen dan is het niet uit te
sluiten dat de Hoge Raad zal oordelen dat bij een onderzoek ter tereehtzitting niet meer kan
worden geklaagd over de reehtmatigheid van het optreden voorzover dat reeds in een eerder
stadium aan een andere reehter had kunnen worden voorgelegd.

Het lijkt alsof dit laatste zou kunnen worden ondervangen door de beslissing die de reehter in
de bedoelde procedure (niet het onderzoek ter terechtzitting) geeft, het predikaat "voorlopig"
mee te geven. De beslissing is dan, gelijk beslissingen in een kort geding, een voorlopige
beslissing waaraan de reehter in de "bodemprocedure", i.e.het onderzoek ter tereehtzitting niet
gebonden is. Toeh is dit geen oplossing.
Over blijft namelijk de vraag war een reehter bi] een dergelijk voorlopig oordeel kan beslissen.
Bedenk dar we hier spreken over de situatie waarbij de activiteit reeds is ontplooid, de sehouw
of het onderzoek aan/in liehaam en kleding is reeds aehter de rug, eelmateriaal is reeds
afgenomen. Een reehter kan sleehts aangeven of naar zijn voorlopig oordeel een bepaalde
reeds ontplooide aetiviteit reehtmatig is geweest of niet. Hij kan niet be palen dat bewijs-
rnateriaal buiten besehouwing moet blijven want dat zou een definitieve beslissing zijn. Een
voorlopige beslissing om bewijs buiten besehouwing te laten of een lagere straf op te leggen,
vooropgesteld dat de zittingsrechter aan die vierde materiele vraag toekomt, biedt niet
voldoende beseherming: de zittingsreehter is daar niet aan gebonden. We redeneren nu
immers vanuit de gedaehte dat de beslissing van de rechrer in de bedoelde modus "voorlopig"
zou zijn.
Tegen deze aehtergrond geniet het derhalve de voorkeur dat de rechter in de bedoelde nieuwe
procedure zieh van een oordeel onthoudt indien een onderzoek ter terechtzitting voIgt.

Zie hoofdstuk 2, her onderdeel over de inrerne geslorenheid van her srelsel van rechrsmiddelen en de daar
vermelde jurisprudemie van de Hoge Raad waaronder HR 08-05-2001, NT 2001,587 (srrafkamer) rn.nr. JR.
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Wat nu, wanneer een onderzoek rer terechtzitting volgt, het optreden onrechtmatig wordt
geoordeeld, maar her optreden heeft geen bewijs opgeleverd terwijl ook de andere wijzen van
"genoegdoening" van art. 359a Sv in een concrete situatie niet aan de orde zijn.48 De verdachte
wordt bijvoorbeeld ontslagen van alle rechtsvervolging. De verdachte blijft dan voor wat
betreft de onrechtmatig geoordeelde inbreuk op zijn verdrags- of grondrecht met lege handen
achter. Er is geen redres (maar ook lang niet altijd een belang).
De onmogelijkheid in een dergelijke situatie consequenties te verbinden aan een onrechtmatig
optreden zullen zich met name daar doen voelen waar ernstigere inbreuken op verdrags- en
grondrechten van de verdachte in het geding zijn. De rechtsbescherming die dan wordt
geboden door het onderzoek ter zitting is onvoldoende. Voorstelbaar is dat dan, nadat de
beslissing in de strafzaak in krachtvan gewijsde isgegaan, de hiervoor bedoelde procedure ook
kan worden aangewend. Er is dan een situatie die tot op zekere hoogte vergelijkbaar is met die
waarbij in her geheel geen onderzoek ter terechtzitting is gevolgd. Opnieuw komen we dan
evenwel in de sfeer van secundaire rechtsbescherming terecht die niet van invloed is op het
vragenschema van 348-350 Sv.

Er is nog een ander alternatief: rechterlijk, voorafgaand toezicht voor iedere activiteit. Dit is
echrer geen redelijk alternatief. Het zou van weinig realireirszin getuigen om te verlangen dat
voor iedere aanhouding of voor ieder onderzoek aan/in het lichaam en kleding toestemming
van een rechter wordt verkregen. Niet alleen wordt zo een opsporingsonderzoek lam gelegd,
het leidt ook tot een onevenredig grote belasting van de rechterlijke macht.
Het verdient derhalve de voorkeur te komen tot een modus waarbij het initiatief tot
aanvullende rechtsbescherming aan de verdachte wordt gelaten, zoals hierboven is voorge-
steld. Het is wel belangrijk dat er prikkels worden ingebouwd om misbruik zoveel mogelijk
tegen te gaan.

2.2.3. Activiteiten met rechterlijke controle

Korte uiteenzetting. Hiervoor is aangegeven dar het ontbreken van enige vorm van passieve
of actieve rechrsbescherming in concrete gevallen tot de conclusie kan leiden dat aan de
verdachte onvoldoende rechtsbescherming wordt geboden. Dit wil evenwel niet zeggen dat
het enkele aanwezig zijn van een vorm van actieve of passieve rechtsbeschemling nu tot de
conclusie zou leiden dat de rechtsbeschemling in een individueei geval wei steeds adequaat is.
De voor de verdachte kenbare activiteiten waarbij altijd is voorzien in enige vorm van
rechterlijke controle, zorgen soms voor problemen die vergelijkbaar zijn met problemen die

,8 Overigens kun je je afvragen in hoeverre een uitsluiring voor her bewijs een redresvoor onrechnnatig oprreden
opleverr. Op papier is her mooi maar wanneer er (ruim) voldoende ander bewijs overblijft, is de uirsluiring
voor her bewijs nauwelijks meer een redres te noemen voor de onrechrrnarige geoordeelde inbreuk. Daarrnee
bepleir ik niet dar bijvoorbeeld de officier van [usririe dan maar nier-onrvankelijk moer worden verklaard in
de vervolging. Ik wil er aileen maar mee aangegeven dar de verdachre in zo'n siruarie eigenlijk met lege handen
achrerblijft, Afhankelijk van de ernst van de schendingvan zijn grond- ofverdragsrecht zal dir problematischer
zijn.
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we hiervoor ook zag en, zoals her niet op voorhand bepaald optreden kunnen laten toetsen,
SOllS ook zorgen ze voor heel andere problemen.
Bij de hier bedoelde activiteiten kan gedacht worden aan be slag maar ook aan bijvoorbeeld
voorlopige maarregelen zoals bedoeld in art. 28-33 WED en aan invordering van rijbewijzen
zoals bedoeld in art. 164 WVW 1994 (voorheen art. 27 WVW).

Beslaglegging kan geschieden door een rechter-commissaris op grond van een hem
toekomende bevoegdheid, maar dat is niet noodzakelijk, vergelijk de art. 97 en 104 Sv (passieve
rechtsbescherming). Los daarvan kan de verdachte''? zich altijd ex art. 552a Sv beklagen over
het beslag, over het uitblijven van teruggave van inbeslaggenomen zaken, over het gebruik van
het inbeslaggenomen goed" en over kennisneming of gebruik van allerlei gegevens (prirnaire
actieve rechtsbescherming). Beslag voork6men kan niet.

Bij de maatregelen op grond van de Wet Economische Delictenkan de verdachte op ieder door
hem gewenst moment opheffmg of wijziging van de maarregel verzoeken. Op een dergelijk
verzoek moet binnen vijf dagen worden beslist, art. 28 lid 3 WED en art. 29 lid 3 WED laatste
volzin (prirnaire actieve rechtsbescherming). Daarnaast staan hem de rechtsmiddelen hoger
beroep en beroep in cassatie ter beschikki.ng indien aan een maatregel ex art. 28 of 29 WED een
rechterlijke beslissing ten grondslag ligt, artt. 30 en 30a WED. Ook in een schadevergoeding
is voorzien, art. 32WED (secundaire actieve rechtsbescherming). Overigens kan de maatregel
bedoeld in art. 29 WED, stillegging en onder bewindstelling van een bedrijf, alleen plaats-
vinden na rechterlijk bevel (passieve rechtsbescherming). Bij invorderingvan eenrijbewijs kan
iedere belanghebbende daartegen eenklaagschriftindienen, art. 164li.d 8 WVW 1994 (prirnaire
actieve rechtsbescherming; voorheenart. 27, zevende lid WVW). Ook hier is in een vergoeding
van schade voorzien, art. 164 lid 9 WVW (secundaire actieve rechtsbescherming; voorheen art.
27 lid 8 WVW).

De voorlopige hechtenis alsmede de inverzekeringstelling staan ook onder rechterlijke
conrrole maar komen later aan de orde, samen met andere onderwerpen die met de preven-
tieve detentie samenhangen,

49 Steeds zal hier worden gesproken over de verdachre, ook al staat een bepaalde procedure wellicht ook open
voor anderen. De procedure van arr. 552a Sv kan bijvoorbeeld door iedere belanghebbende worden gevolgd.
Her is echrer de rechtsbescherming van de verdachre die in dir hoofdsruk cenrraal staar,
Dat de procedure van art. 552a Sv ook moet worden gehanteerd ingeval van klachten over het gebruik van een
inbeslaggenornen goed ondervonden ook de eisers in een korr geding uir 1982; Rb 's-Gravenhage 21-12-1982,
KG 1983,32 (korr geding). Eisers klaagden erover dar de Staat gebruik had gemaakt van inbeslaggenomen
bescheiden door daarvan forokopieen te maken welke later werden gebruikt in een in Duirsland lopende
srrafzaak tegen eisers. De rechrer in korr geding was evenwel van oordeel dar ook dan de procedure van art.
552a Sv aan een korr geding in de weg sraar,

Met betrekking tot her gebruik van in beslaggenomen voorwerpen gaf de rechrbank Assen re kennen dar bij
een oordeel over her gebruik her om een afweging van het belang van de klager tegen dat van strafvordering
gaat. Er is geen ruimte om her oprreden, na de inbeslagneming, van her openbaar ministerie te roetsen aan
zorgvuJdigheidsnormen; Rb Assen 30-10-1986, NJ 1987.497 (srrafkarner).
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Niveau van rechtsbeschenning. Ondanks het feit dat voorzien is in enigerlei vorm van
rechterlijke controle kunnen zich allerleisituaties voordoen waarbij niet op voorhand duidelijk
is ofhet niveau van rechtsbescherming adequaat is. Bij be slag bijvoorbeeld is wel voorzien in
een procedure waarbij geklaagd kan worden over het uitblijven van teruggave van
inbeslaggenomen goederen, maar die procedure kan worden ornzeild door de goederen
voorafgaand aan die procedure terug te gevenY Hetzelfde doer zich voor bij de zojuisr
aangehaalde procedures uit de Wet Economische Delicten: voorlopige maatregelen gestoeld
op art. 28 WED kunnen door de officier van justitie worden ingetrokken alvorens op een door
de verdachte ingediend verzoek tot opheffing of wijziging - waarop binnen vijf dagen moet
worden beslist - is beslist, art. 28 lid 3 WED. Los daarvan kan de voorlopige maatregel reeds
zijn beeindigd alvorens in hoger beroep of cassatie een oordeel wordt gegeven. Oat kan,
ingeval van cassatie, voor de Hoge Raad aanleiding zijn om zich van een oordeel omtrent de
geoorloofdheid van de toegepaste maatregel te onthouden met als argument dat de verdachte
geen belang meer he eft bij cassatie." Dit laat evenwel onverlet de hiervoor reeds aangehaalde
moge1ijkheid van schadevergoeding, art 32 WED (secundaire rechrsbescherming},

De knelpunten die zich zouden kunnen doen voelen bij activiteiten die onder rechrerlijke
controle staan, spitsen zich toe op drie punten:

de voorhanden zijnde procedure voor actieve rechtsbescherming is niet met voldoende
waarborgen omgeven, in het bijzonder niet snel genoeg;
er is een rechterlijke beslissing maar hieraan wordt (nog) geen gevolg gegeven omdat tegen
die beslissing een rechtsrniddel is ingesteld;
de rechterlijke controle kan pas plaatsvinden nadat een begin is gemaakt met de activiteit,
er is kortom geen mogelijkheid het optreden te voorkomen.

Niveau van rechtsbeschenning ten aanzien van de waarborgen. Met be trekking tot het
eerste knelpunt kan worden opgemerkt dat de vraag of een procedure snel genoeg is - een
aspect van de vraag of een procedure met voldoende waarborgen is omgeven - veelal athangt
van de concrete omstandigheden van het geval.
Gaat het om een maatregel die de bedrijfsvoering raakt, zoals bij de art. 28 en 29 WED, dan is
voorstelbaar dat een beslissing omtrent de toelaatbaarheid en/of de noodzaak van de
(voortzetting van de) maatregel snel moet worden genomen. Zelfs als de activiteit geschiedt
op rechterlijk bevel, zoals de stillegging van een bedrijf, art. 29 WED. In de wet is derhalve
opgenomen dat op een verzoek van een verdachte als bedoeld in art. 28 lid 3 en 29 lid 3 WED
binnen vijf dagen nadat het verzoek ter griffie is ingediend zal worden beslist, art. 28 lid 3 en
29 lid 3laatste volzin. Oat is snel. Toch is niet uitgesloten dat dit onder omstandigheden nog
te lang kan zijn. Gaat het bijvoorbeeld om een bedrijf dat werkt met 'kwetsbare' grondstoffen,
bijvoorbeeld bederfelijke grondstoffen zoals melk, verse groenten en fruit, dan kan stillegging

5' Vergelijk HR ll-I2-1936, NJ 1937,72 (kortgeding) m.nt, EMM / Aurobussen. In deze zaak waren bussen die in
beslag waren genomen reruggeven voordar de beslagene, eiser in korr geding, een bezwaarschrifr regen de
voortduring van her beslag had kunnen indienen.
Zie HR 28-06-1994, NJ 1994,692 (srrafkamer).
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van het bedrijf een enorme schadepost met zich brengen. Bepaalde stoffen kunnen niet vijf
dagen bewaard worden zonder te bederven.

Bij her beklag omtrent het uitblijven van teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen is een
dergelijke snelheidsbevorderende bepaling niet opgenomen. Ook hier kan echter de behoefte
bestaan aan een snelle beslissing. Zeker daar waar het gaat om bederfelijke waar oflevende
have. Denk echter ook aan de situatie waarbij een rijbewijs is ingevorderd en de verdachte uit
hoofde van zijn werk of een andere reden zijn rijbewijs eigenlijk niet kan rnissen. Ook is
voorstelbaar dat een inbeslaggenomen goed gebruikt ofbewaard wordt op een manier die in
de ogen van de beslagene evident onrechtmatig is jegens hem: dieren worden bijvoorbeeld niet
juisr verzorgd of bepaalde voorwerpen worden niet onder de juiste condities bewaard,
ondanks het feit dat de wet de ruimre biedr daar rekening mee te houden, art. n6lid 3 Sv. Denk
bijvoorbeeld aan kunstvoorwerpen die bij een bepaalde vochtigheidsgraad moe ten worden
bewaard.v Een snelle beslissing is gewenst. Ook alkomen de raadkamers van de verschillende
gerechren regelmatig bijeen, dar is geen garanrie dar de behandelingvan een bepaalde zaak snel
genoeg zal geschieden.

Ter illusrrarie wordr gewezen op een beslissing mer berrekking tor de voorlopige hechrenis, In deze zaak werd - kort
samengevar - op maandag 14 januari 1991 een verzoek ror opheffing van de voorlopige hechtenis ingediend bij de
raadkamer van de rechrbank. De eerstvolgende zirring van de raadkamer zou twee dagen later op woensdag 16 januari
plaarsvinden. De voorzitter van de raadkamer bepaalde eehrer dar de behandeling pas op woensdag 23 januari zou
plaarsvinden: bijna rien dagen na indiening van her verzoek. Van belang hierbij is dar verzoeker, een Iraliaan, afsrand
had gedaan van zijn reehr gehoord te worden. Her was dus mer zo dat er evenrueel een probleem zou kunnen zijn op
om korte termijn een rolk re regelen. Ook waren er geen redenen van logisrieke aard die een aanleiding vormden voor
de larere behandeling. De president in kort geding is derhalve van oordeel dar de rermijn russen indiening van her
verzoek en de behandeling daarvan re lang is, waardoor met gezegd kan worden dar de reehtsgang in overeensremming
is mer de eis van een redelijke termijn zoals bedoeld in arr. 6 EVRM. Her argument van de Staat dar de voorzirter van
de raadkamer, kennis genomen hebbend van her verzoek, her kennelijk veranrwoord achrte om pas op 23 januari tot
behandeling over te gaan, wordr door de president rerzijde gesehoven met her oordeel dar aan de president in deze een
zelfstandig oordeel toekomr, Her beroep op nier-onrvankelijkheid van eiser in kort geding werd vervolgens verwor-
pen.54

Op zieh sraar de bewaring niet als zelfstandige beklaggrond genoemd in art. SS2a Sv. Er zijn echter regels
ornrrenr de bewaring van ingeslaggenomen goederen: Besluit inbeslaggenomen voorwerpen. Besluit van 27
december 1995, Srb. 1995, 699, inwerking gerreden op 1januari 1996. Art. 7 schrijft voor dar bewaarders de
nodige maarregelen nemen regen beschadiging, waardevermindering en ontvreemding.ln arc. 8 is bepaald dar
voorwerpen die om een bijzondere reden niet kunnen worden opgeslagen in een onder beheer van de
bewaarder sraande opslagplaars door hem op een andere geschikre plaars in bewaring mogen worden gegeven.
Als de reehter in een beklagprocedure ex art, SS2a Sv van oordeel zou zijn dar deze weg met openstaar bij
vragen ornrrent de wijze waarop de goederen worden bewaard, sraar daarmee in ieder geval de weg naar de
rechrer inkorr geding open. Her is een kwesrie van uirleg.
Rb Groningen 18-01-1991, KG 1991,60 (kort geding). Anderzijds is nier gezegd dat de reehrer in de
strafrechrelijke procedure even snel tor een beslissing moer kunnen komen; vergelijk Hof's-Gravenhage 07-
03-1991, KG 1991,127 tevens gepublieeerd in NJ 1991,716. Ondanks het feir dar in deze zaakde srrafrechtereen
week larer dan de president in korr geding rot een beslissing zou kunnen komen - her ging in casu eveneens
om een vrijheidsbeneming in her kader van voorlopige heehrenis - werd eiser in zijn vordering in korr geding
nier-onrvankelijk verklaard wegens her bestaan van een andere mer voldoende waarborgen omgeven
rechrsgang, re weren de procedure van art. 69 Sv. Hier zien we dus dar zelfs a1s her gaar om een vrijheidsbene-
ruing er enig versehil mag zitten in de rermijn waarop de srrafrechrer in vergelijking mer de rechter in korr
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Een uitweg is wel gevonden via een kort geding. Normalirer zal een eiser niet-ontvankelijk
worden verklaard wegens het bestaan van een andere rechtsgang, bijvoorbeeld art. 552a SV,55

maar onder bijzondere omstandigheden is er ruimte voor een ander oordeel.

Een dergelijke bijzonder omsrandigheid deed zich voor mer berrekking rot een inbeslaggenomen grijze roodstaarr
papegaai.In verband mer verwachr afwijkend gedrag van her dierrje kon een beslissing van de srrafrechrer niet worden
afgewacht. De rechter in kort geding achtte eisers derhalve ontvankelijk in hun vordering ondanks her besraan van de
rechrsgang van art. 552a Sv. Gezien her feit dar de rechrer in korr geding een verbeurdverklaring van de papegaai in
de srrafprocedure nier aannemelijk achrre, heefr hij gedaagde bevolen binnen een uur na zijn uitspraak de teruggave
van de papegaai re bewerksrelligen.P

Om nu tot het oordeel te komen dat in een concrete situatie de beslissing van de rechter in de
voorhanden zijnde procedure niet kan worden afgewacht, moet er mijns inziens sprake zijn
van een situatie die evident onrechtmatig is. Her gaat er dus niet om dat de onderliggende
beslissing evident onrechtmatig moet zijn, bijvoorbeeld de beslissing beslag te leggen, het gaat
erorn dat het continueren van her beslag, of de wijze waarop met de inbeslaggenomen
voorwerpen wordt omgegaan evident onrechtmatig is. Her is bijvoorbeeld overdnidelijk dat
iedere grond om het be slag re handhaven is vervallen of ontbreekt, of het is bijvoorbeeld
overduidelijk dat de wijze van bewaring van de inbeslaggenomen voorwerpen onherroepelijk
leidt tot het verloren gaan van die voorwerpen of het onherstelbaar beschadigen van die
voorwerpen.
In dergelijke evident onrechtmatige gevallen is het niveau van rechtsbescherming als gevolg
van de traagheid van de procedure niet toereikend, vooropgesteld dar de procedure van
toepassing is.

Of een procedure van toepassing is, is een kwestie van uideg. De vraag zou zich kunnen
voordoen met betrekking tot de bewaring van inbeslaggenomen goederen. Gedraagt de
bewaarder zichniet als een goed huisvader, dan zou de verdachte daar geen aerie tegenkunnen
ondernemen. Oat de wijze van be waren niet als aparte beklaggrond is vermeld, hoeft echter
geen onoverkomelijk bezwaar te zijn. Voorzover de wijze van bewaren niet onder de wel
genoemde beklaggrond 'gebruik' kan worden geschaard, kan een ondeugdelijke wijze van
bewaren in ieder geval aanleiding zijn voor de verdachte om opheffing van het beslag te
verzoeken.ln dit laatste geval doet zich evenwel een probleem voor indien de rechter het met
klager eens is dat de wijze van bewaren ondeugdelijk is maar hij desondanks voorzetring van
het beslag noodzakelijk acht. De beklagprocednre biedt hem geen mogelijkheid aan het

55

geding tot een beslissing kan komen. Bij welk verschil uiteindelijk her omslagpunt ligt - is de procedure van
art. 69 Sv in een concreer geval nog als een met voldoende waarborgen, meer specifiek, snelle rechtsgang aan
re merken welk bestaan leidt tot nier-onrvankelijkheid in korr geding - is niet duidelijk. Jurisprudenrie van de
Hoge Raad hieromrrent is mij nier bekend. Voor de hand ligr dar de vraag hoe snel op een verzoek zou moeten
worden beslist srerk afhankelijk is van de omsrandigheden in een concrete zaak.
Zie Rb 's-Gravenhage 12-02-1997, KG [997.80 (korr geding) voor een voorbeeld van een uitleveringszaak
waarin een gang naar de rechter in korr geding werd gerechtvaardigd door eiser - doch niet gevolgd door de
rechrer in kort geding - met de stelling dat de rechrsgang die in de uitIeveringswet openstond om zijn
invrijheidsrelling te bewerkstelligen nier met voldoende waarborgen was omkleed.
Rb Groningen 25-08-[989. KG 1989.389 (kort geding).
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openbaar rninisterie aanwijzingen omtrent de wijze van bewaren te geven. Indit geval is er in
het geheel geen rechtsbescherming, laat staan een procedure die niet snel genoeg is. De
verdachte is dan aangewezen op de civiele rechter.

Desiderata ten aanzien van de waarborgen. Wat zou nu wenselijk zijn? Ervan uitgaande
dat er een rechtsgang is gegeven, die echter onder omstandigheden niet snel genoeg is, ligt het
in de rede om op een of andere marrier te zorgen voor een versnelling.
Een versnelling zou kunnen worden bewerkstelligd door bij de verschillende procedures een
termijn te stellen waarbinnen moet zijn beslist, maar daar kleven grote bezwaren aan. Stel, een
bestaande procedure wordt versneld door daarin een bepaling op te nemen dat een beslissing
binnen vijf dagen moer worden genomen, vergelijk het systeem van de artt. 28 en 29 WED. Dit
laat onverlet dar altijd situaties denkbaar zijn waarbij ook deze termijn niet sne! genoeg is.
Soms kan bij wijze van spreken gisteren al te laat zijn. Bovendienheeft een dergelijke algemene
versnelling tot gevolg dat ook de minder urgente zaken op korte termijn moe ten worden
beslist. Dit leidt tot een onnodige verzwaring van de werklast van de rechterlijke macht.
Her ligt daarom in de rede te komen tot een generieke modus, geldend voor allerlei verschil-
lende procedures voorzover deze in een concrete situatie niet snel genoeg zijn, waarbij, in
afwachting vanhet oordee! van de rechter in de te langzame 'bodem'procedure, een voorlopige
voorziening kan worden getroffen. De voorziening zou bij voorkeur voorlopig moeten zijn
zodat de rechter in de bodemprocedure daar niet aan gebonden is. In concreto leidt dit ertoe
dat de rechter als voorlopige voorziening teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp kan
gelasten, of een voorlopige maatregel ex art. 28 of 29 WED kan opheffen. Her zijn evenwel
feitelijke beslissingen, juridisch gezien blijven het beslag en de voorlopige maatrege! op grond
van de Wet Econornische Delicten gehandhaafd. Vergelijk in dit verband de schorsing van de
voorlopige hechtenis.

Voorzover de procedure van art. 5S2aSv geen adequate rechtsbescherming zou kunnen bieden
met be trekking tot de wijze van bewaren van inbeslaggenomen goederen - hetgeen voor de
hand ligt in de situatie dat de rechter de wijze van bewaring afkeurt maar desalniettemin
voortduring van het beslag noodzakelijk acht daarbij in aanmerking nemend dat hij geen
aanwijzingen kan geven omtrent de wijze van bewaren - laten zich de volgende desiderata
onderscheiden. Wat wenselijk is, ligt voor de hand: een procedure waarbij de verdachte zich
kan beklagen over de wijze van bewaren met daaraan gekoppeld de mogelijkheid dat de rechter
desgewenst aanwijzingen kan geven aangaande de wijze van bewaren. De procedure van art.
552a Sv zou aan deze desiderata kunnen worden aangepast. Ook zou gedacht kunnen worden
aan een aparte procedure, dus los van de beklagprocedure ex art. 552a Sv. Het zou dan
overigens wenselijk zijn datvia deze procedure ook de mogelijkheid tot teruggave besraar, Zou
dat met kunnen dan leidt dit tot de situatie dat een rechter die gevraagd wordt een oordeel te
geven over de wijze van bewaring en die van mening is dat teruggave, om welke reden dan ook
- adequate bewaring kan niet worden verzorgd dan wel er is geen grond voor een voortduring
van het beslag - gemdiceerd is, deze teruggave niet kan bevelen. De verdachte zou dan een
nieuwe procedure moeten starten. Dit leidt tot een inefficient gebruik van de capaciteit van de
rechterlijke macht. Indit licht ligt aanpassing van art. 552a Sv meer voor de hand.
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Niveau van rechtsbeschenning in relatie tot de schorsende werking van een
rechtsmiddel. Zelfs al is er tijdig een beslissing ex bijvoorbeeld art. 552a Sv of art. 164 WVW
1994 voorhanden, dan nog is niet gezegd dar daarmee een einde komt aan de gewraakte
activiteit, ervan uitgaand dat de beslissing voor de verdachte gunstig is. Tekent het openbaar
ministerie namelijk hoger beroep dan wei beroep in cassatie aan tegen de beschikking - zie art.
552d Sv en art. 164 lid 8 WVW 1994 (voorheen art. 27 lid 7 WVW) - dan wordt de tenuitvoer-
legging van die beschikking uitgesteld. Een dergelijke beschikking is immers een beslissing in
de zin van art. 557 Sv, op grond waarvan geen tenuitvoerlegging plaatsvindt, uitzonderingen
daargelaten.v wanneer de beslissing nog niet onherroepeliik is. In concreto betekent dit, dat
het openbaar ministerie geen gevolg hoeft te geven aan bijvoorbeeld een last tot teruggave van
inbeslaggenomen voorwerpen, of een in beslaggenomen rijbewijs, dan wel een bevel om
bepaalde voorlopige maatregelen aan te passen of op te heffen. Oat dit reden kan zijn om, bij
gebreke aan een strafrechtelijke rechtsgang, een beroep te doen op de rechter in kort geding
blijkt onder meer uit het volgende voorbeeld."

Tegen eiser in kort geding is op 5 november 1988 proces-verbaal opgemaakr rerzake van overrredingvan arc. 26 lid en
33a lid 2 WVW (oud, rhans art. 8 WVW 1994 en art. 163 WVW 1994)· Mer gebruikmaking van de bevoegdheid ex art.
27 lid 1 WVW (oud, thans art. 164 WVW 1994) is wen revens het rijbewijs van eiser ingevorderd. Eiser heefr bij
verzoekschrifrexarr. 27 lid 5 WVW (oud, rhans arr.rfia Iid 8 WVW 1994) op ro januari 1989 aan de raadkamervan de
rechtbank teruggave van zijn rijbewijs verzochr, De raadkamer heefr op 19 januari 1989 zijn verzoek ingewilligd en
reruggave van her rijbewijs aan eiser gelast. De officier heefr regen deze beschikking beroep in cassarie aangerekend.
Hangende her beroep houdr hij her rijbewijs onder zich op grond van her bepaalde in arr. 557 SV.'9Eiser vorderr nu
in kort geding, door een eis regen de Staat, naleving door de officier van justirie van de beschikking van de rechrbank.
De president wijsr devordering roe, zo blijkruir hetverdere verloop van de procedure, mer alsargumenr dar de officier
niet in redelijkheid, geler op de bijzondere omsrandigheden van her geval, heefr kunnen besluiten her rijbewijs onder
zich re houden hangende her beroep in cassarie.?" De Sraar gaar van dir vonnis in hoger beroep.

Bij de behandeling in hoger beroep in de kort gedingprocedure blijkr dar her rijbewijs inmiddels aan eiser is
reruggegeven en dat her beroep in cassatie tegen de beschikking van de srrafkamer is ingerrokken. Beoordeling van
de feiren is verder slechts van belang voor de kosrenveroordeling. In hoger beroep oordeelr her hof op 16november
1989 dar de gevraagde voorziening terecht door de president is gegeven, zij her dar her hof op andere gronden rot dir
oordeel komr." Her hofis van oordeel dar een beschikking van de raadkamer zoals mer aan de orde inderdaad een
beschikking is zoals bedoeld in art. 557 Sv. Dir berekenr evenwel nier dat mer succes een beroep op de hoofdregel van
dar artikelkan worden gedaan. Her artikel beoogr namelijk, zo stelr het hof, 'revoorkomen dar door renuirvoerlegging

60

Zo'n uirzondering doer zich voor in art. 31WED. Daar is bepaald dar de bevelen en beschikkingen ex art. 29-
30a WED dadelijk uirvoerbaar zijn. Dir berekenr dar, als in hoger beroep bijvoorbeeld de beeindiging van de
stillegging wordt bevolen, deze beeindiging onmiddellijk uirvoerbaar is ongeacht een evenrueel beroep in
cassarie zijdens her openbaar ministerie. Her berekent echrer eveneens dar, indien er een bevel tor srillegging
wordr gegeven, dir bevel onmiddellijk uirvoerbaar is ongeacht een evenrueel daarregen aangewend
rechrsmiddel door de verdachte. Daar sraar tegenover dar te allen tijde een verzoek tor opheffing kan worden
gedaan waarop binnen vijf dagen moet worden beslist, art. 28 lid 3 en 29 lid 31aatste volzin WED.
HR 21-06-1991, NJ 1991,648 (kort geding) m.nt. ThWvV. Zie voor de beslissing in hoger beroep Hof
Amsterdam 16-11-1989, KG 1990,3 (kort geding).
Deze gegevens zijn te ontlenen aan zowel de uitspraak van her hofin deze procedure, Hof Amsterdam 16-11-
1989, KG 1990,3 (kort geding), als aan de uirspraak van de Hoge Raad, HR 21-06-1991, NJ 1991,648 (korr
geding).
Gegevens ontleend aan overweging 3.4 van her arrest van de Hoge Raad in deze: HR 21-06-1991, NJ 1991,648

[korr geding).
Hof Amsrerdam 16-1I-l989, KG 1990,3 (kort geding).
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van een beslissing, welke nadien door her insreUen van een gewoon reehrsrniddel wordr vemietigd, (onhersrelbare)
schade wordr roegebraehr aan degene regen wie of ten nadele van wie de executie plaars had'," Zou de srelling van de
Staat worden geaeeepreerd, zo vervolgr her hof dan zou dir tor onaanvaardbaar gevolg hebben dar de
eorreetiemogelijkheid die de wet biedr in arr. 27 lid 5 WVW (oud) op beslissingen van de officier van justine, door
diezelfde officier kan worden beperkt door her aanwenden van een rechtsmiddel. Her hof concludeerr derhalve dar
de president rerechr reruggave van her rijbewijs heeft bevolen. Tegen dir arrest rekenr de Staat beroep in cassarie aan.

De Hoge Raad gaar in de korr gedingproeedure uirvoerig in op her oordeel van her hof orntrenr de werking van art
557 Sv. Hij is van oordeel dar art. 557 Sv doorgaans bescherming biedr aan verdachren en ook is ingegeven door de
gedaehre zorg re dragen vocr de belangen van de verdachte. Desondanks staar dar niet aan de werking van dar arrikel
in de weg wanneer daardoor de executie van een in her voordeel van de verdachte werkende beslissing wordt
opgesehon. Noeh aan de wetsgeschiedenis noch aan de sysremariek van de wet zijn argumenren te onrlenen die tot
een andere slorsom zouden moeren leiden; met name heefr de wetgever er niet voor gekozen bij art. 27 WVW (oud)
een bepaling op re nemen, inhoudende dat aanwenden van een rechrsrniddel geen schorsende werking heeft ren
aanzien van voor de verdachre gunsrige beschikkingen. Op andere plaatsen in de wet heeft de wetgever wel
uirdrukkelijk voor een dergelijke mogelijkheid geopteerd, vergelijk art 86 lid 5 Sv. Korrom, her instellen van een
cassatieberoep regen de besehikking van de raadkamer schorsr de uirvoerbaarheid van deze beschikkingwaardcor de
officiervan justirie gerechtigd is het rijbewijs nog onder zich re houden. Her hofheeft derhalve in de ogen van de Hoge
Raad op dar pW1t een verkeerd oordeel gegeven.
De H oge Raad geeft verder re kennen, voorzover hier relevant, dar de srelling van de Staat, dar er alleen plaars is voor
russenkomsr van de reehrer in korr geding wanneer her aanwenden van een reehrsrniddel als rnisbruik van
bevoegdheid van her openbaar rninisrerie moet worden aangemerkr, onjuisr is."

Lerwel, aan de civiele reehterwordt een andere rechrsvraagvoorgelegd dan aan de srrafreehrer. De civiele rechter moer
oordelen of de beslissing van de officier onreehrrnatig is jegens eiser re1wijl de srrafteehrer moet beoordelen of de
besehikking van de raadkamer juridisch aanvaardbaar is.

Uit het arrest valt af te leiden dat in de ogen van de Hoge Raad in beginsel de schorsende
werking van art. 557 Sv voorop staat. Desondanks is er naar het oordeel van de Hoge Raad
ruimte voor ingrijpen door de civiele rechter bij een onrechtmatige beslissing zijdens het
openbaar ministerie. Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor i.e.
(verdere) onthoudingvan een rijbewijs niet meer inalle redelijkheid kan worden volgehouden.
Zou het openbaar ministerie niet overgaan tot teruggave dan handelt het onrechtmatig. De
verdachte rest dan slechts eenkort geding. Hetverzoek tot teruggave is een gepasseerd station,
zoals ook Van Veen zegt in zijn noot onder dit arrest. Een herhaald verzoek tot teruggave zal
bovendien geen effect sorteren. Waarom zou een officier van justitie nu wel gevolg geven aan
eenlast tot teruggave? Het ligt eerdervoor de hand dat hij ook tegen die volgende beschikking
beroep in cassatie aantekent. Kortom, ook al is op een gegeven moment, hangende het beroep
in cassatie, de weigering tot teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp een beslissing die
geen redelijk denkend en handelend officier van justitie meer zou nemen, dan nog kan daarover
niet binnen het strafrechtelijk systeem worden geklaagd.

6, Hof Amsterdam 16-[1-1989, KG [990,3 (korr geding) overweging 4.6.
Desalniettemin leidde het middel bij gebrek aan belang niet tOt eassatie. De Sraat heefr in hoger beroep
namelijk geen steekhoudende argumenten aangevoerd tegen het oordeel van de president, dat de officier van
justitie onder de gegeven omstandigheden niet in redelijkheid tot uitoefening van zijn bevoegdheid her
rijbewijs onder zich te houden heeft kunnen komen. Zou het arresr van her hof worden vemietigd dan kan na
verwijzing geen andere beslissing worden genomen dan dat het beroep van de Staar tegen het vonnis van de
president moet worden verworpen.
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Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de beschikkingen gegeven uit hoof de van de art. 28 en
29 WED, behoudens de al eerder genoemde mogelijkheid van een verzoek tot wijziging of
opheffing waarop binnen vijf dagen dient te worden beslist. 64

Laten we de discussie weer in de breedte trekken. Kan nu worden gesteid dar her niveau van
rechtsbescherming voor de verdachte niet adequaat is indien een voor de verdachte gunstige
beslissing wordt opgeschort door her instellen van een rechtsrniddel?
Dit is een niet eenvoudig re beanrwoorden vraag. Aan de ene kant kan het niet zo zijn dar er
steeds maar weer een beroep op een rechter kan worden gedaan, zelfs hangende een beroeps-
procedure (hoger beroep ofberoep in cassatie). Als die procedure kan worden doorkruist door
een andere procedure, war is dan nog het nut van die beroepsprocedure? Het is derhalve ook
logisch dat tenuitvoerlegging als regel nier plaatsvindt hangende een beroepsprocedure. Aan
de andere kant heeft deze stellingname tot gevolg dat aan een evident onrechtmatige weigering
van her openbaar ministerie om af te wijken van art. 55? Sv geen einde kan worden gemaakt
gedurende die periode. Hoe bezwaarlijk dit is zal mede afhangen van de aard van de in het
geding zijnde activiteit alsmede van de snelheid waarmee de hangende beroepsprocedure kan
worden afgerond. Her enkele feit dat wellicht enige dagen of weken, rnisschien zelfs weI
maanden, gewacht moet worden op een beslissing in de beroepsprocedure is naar mijn mening
niet op voorhand voidoende reden om tot de conclusie re komen dat dit onoverkomelijk
bezwaarlijk is.65 Waar de grenzen liggen zal echter van geval tot gev~ alle concrete
omstandigheden in aanmerking nemend, bekeken dienen te worden. Omdat echter, zoals
gezegd, niet valt uit te sluiten dat het openbaar ministerie onder omstandigheden wellicht
onrechtrnatig handelt indien het aan een bepaalde beschikking (nog) geen gevolg geeft,
rechtvaardigt dat de conclusie dat er in die gevallen een onvoidoende niveau van rechrs-
bescherming is. Het moet dan wel gaan om, alle omstandigheden in aanmerking genomen,
evident onrechtmatig handelen.

Desiderata ten aanzien van de schorsende werking. Wat zou nu wenselijk zijn? Waar
behoefte aan is, is een mogelijkheid om dergelijke evident onrechtrnatige beslissingen van het
openbaar rninisterie te Iaten corrigeren.
Verschillende mogelijkheden dienen zich aan.
VanVeen gaat in zijn noot onder het hiervoor besproken arrest nog een stapje verder en
oppert de mogelijkheid om alle beslissingen ex - thans - art. 164 WVW 1994 die gunstig zijn
voor de verdachte dadelijk uitvoerbaar te laren zijn als oplossing voor dit probleem. Deze
gedachte kan natuurlijk worden doorgetrokken naar andere beschikkingen, zoals die met
betrekking tot beslag en devoorlopige maatregelen uit de Wet Econornische Delicten. De idee
van uitvoerbaarheid bij voorraad van voor de verdachte gunstige beslissingen vinden we op
meerdere plaatsen temg binnen het stelsel. Een verdachte wiens voorlopige hechtenis niet
wordt bevolen of niet wordt gecontinueerd, wordt direct op vrije voeten gesteld ongeacht een

64 Vergelijk Hof's-Herrogenbosch 10-02-1982, NJ 1982,539 (korr geding).
6; Dir is bijvoorbeeld her geval indien her zeker nier onaannemelijk is dar de rechrer in de beroepsprocedure tor

een andere beslissing zal komen dan de rechrer wiens beslissing in beroep rer beoordeling voorligr. Her zou
kunnen zijn dar er duidelijk een onjuisre beslissing is genomen door de lagere rechrer.
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eventueel hoger beroep van het openbaar ministerie, art 73 Sv. De voorlopige hechtenis van
een verdachte die in de strafprocedure niet wordt veroordeeld (en geen vrijheidsbenemende
maatregel krijgt opgelegd), wordt in beginsel direct opgeheven, eventuele aanwending van een
rechtsrniddel ten spijt.66

Het probleem is echter dar niet altijd duidelijk is of een beslissing gunstig is of niet voor de
verdachte. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van de vervulling van bepaalde voorwaarden die zijn
opgenomen in de beslissing, hetgeen moge blijken uit het volgende voorbeeld.

Aan de orde is een zaak die betrekking heeft op her roedienen van verboden hormonen aan kalveren." Ten aanzien
van kalveren van de verdachre zijn door de officier van justitie voorlopige maatregelen genomen op grond van art. 28
WED. Bovendien is er beslag gelegd op de kalveren op grond van art. 94 Sv. Op een gegeven moment vorderr de
officier op grond van art. 117 lid 3 Sv bij de economische raadkamer machtiging tot vemietiging van de kalveren. Aan
de officier werd roesremrning verleend, voorzover hier van belang, kalveren van de verdachte te slachten en re
onderzoeken op toediening van een verboden hormoon. Bovendien werd de officier gemachtigd hervlees re destrueren
voorzover bij slacht her verboden hormoon nog in de urine aanwezig was. Wanneer nier kon worden vasrgesreld dat
een verboden hormoon was toegediend moesr her vlees onvoorwaardelijk worden vrijgegeven. Wanneer weliswaar
was vastgesteld dar een verboden hormoon was toegediend, maar bij slachr geen sporen meer in de urine werden
aangerroffen moest her vlees in overeenstemming met de richtlijnen van her Producrscbap voor vee en vlees worden
vrijgegeven voor verkoop op de binnenlandse markr, De opbrengst bleef in her laarste geval onder beslag.
Afhankelijk van de omsrandigheden kan de beschikking gunstig of ongunstig zijn voor de verdachre. Ongunstig is de
beschikking omdar toestemming werd gegeven tot slachr, Ongunstig is de beschikking voorzover machtiging tot
desrructie van hervlees wordtverleend. Gunstig is de beschikkingvoorzover wordt bepaald datvlees aan de verdachre
rer beschikking moer worden gesreld.

Los van de vraag wat een gunstige beslissing is en wat niet, is zo'n verstrekkende regeling als
Van Veen voorstelt niet noodzakelijk. Lang niet iedere niet-tenuitvoerlegging van een voor de
verdachte gunstige beslissing hoeftimmers een evident onrechtmatige daad op te leveren. Een
alternatief zou zijn dat de rechter zelf aangeeft of zijn beslissing, voorzover gunstig voor de
verdachte, uitvoerbaar is bij voorraad.

Een ander alternatief is een procedure waarbij een verdachte, hangende een beroeps-
procedure, de rechtmatigheid van het uitblijven van tenuitvoerlegging zou kunnen laten
roetsen. Omde rechter die op het beroep moet oordelen nietvoor de voeten te lopen, verdient
het de voorkeur de beslissing een voorlopig karakter te geven. Het is hiervoor ook al aan de
orde geweest. De rechter zou zich dientengevolge niet uit mogen laten over de 'hoofdvraag'
die in de beroepsprocedure centraal staat. Een voorbeeld ter verduidelijking. Bij A is een
voorwerp in beslaggenomen. Hij beklaagt zich over het uitblijven van teruggave van dar
voorwerp. De rechter gelast vervolgens de teruggave van het inbeslaggenomen goed. Tegen
deze beschikking tekent de officier van justitie beroep in cassatie aan, art. 552d Sv. Hangende
het cassatieberoep geeft hij op grond van art. 557 Sv geen uitvoering aan de last tot teruggave.
Als A nu vindt dat her bijvoorbeeld te lang duurt vooraleer er een beslissing in cassatie komt
en de officier naar zijn mening onrechtmatig handelt door zich te beroepen op art. 557 Sv, zou
hij via de bier bedoelde procedure een voorlopige beslissing van de rechter kunnen vragen
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Een uirzondering is gelegen in her bepaalde in art. 72 lid 6 Sv.
Hof's-Hertogenbosch 10-02-1982, NJ 1982,539 (kort geding).
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orntrent de teruggave. De rechter in die procedure beslist dan niets anders, indien hij zichkan
vinden in de stelling van A, dan dat er redenen zijn om in afwachting van de behandeling in
cassatie, de "bodemprocedure", alvast het vOOlwerp terug te geven.Juridisch gezien wordt
daarmee her beslag nier opgeheven. Dit laat derhalve onverlet de mogelijkheid dat de rechter
in cassatie tot het oordeel kan komen dat er toch redenen zijn om niet over te gaan tot
opheffing van het beslag. Gevolg is dar defeitelijke toe stand reruggedraaid rnoet worden. Her
is een consequentie die daadwerkelijk zou moeten worden geu·okken. Gebeurt dat niet dan
wordt de bodemprocedure tor een farce. Buiten dat zou de werenschap dat de feitelijke situatie
nier zal worden teruggedraaid, aanleiding kunnen zijn voor het openbaar ministerie om de
bodemprocedure niet door te zetten.
Leidt aan de andere kant ook het cassatieberoep tot het oordeel dat het beslag dient te worden
opgeheven, dan komt daardoor juridisch een einde aan het be slag terwijl dat feitelijk al was
opgeheven. Het spreekt voor zich dat een rechter in de bedoelde procedure alleen bij evident
onrechtmatig handelen tot een dergelijke voorlopige voorziening mag komen.

Een ander altematief is een versnelling van de beroepsprocedure. Inde kern genomen wil een
verdachte immers dat zo snel mogelijk gevolg wordt gegeven aan de voor hem gunstige
beschikking. Om voor tenuitvoerlegging vatbaar te zijn moet een beslissing doorgaans
onherroepelijk zijn. Versnelling van de beroepsprocedure is derhalve een reele optie. Gedacht
zou kunnen worden aan een regeling waarbij binnen een beperkt aantal dagen een beslissing
moet worden genomen. Hier doet zich evenwel hetzelfde probleem voor als reeds eerder
geschetst: een algemeen geformuleerde versnelling is lang nietvoor alle beslissingen noodzake-
lijk, en een beperking tot voor de verdachte gunstige beslissingen is problematisch omdat niet
altijd duidelijk is of een beslissing gunstig is of niet.

Conclusie: een procedure waarbij, in afwachting van de beslissing op het beroep, in uitzonder-
lijke gevallen een voorlopige beslissing kan worden gegeven met betrekking tot de feitelijke
uitvoerbaarheid geniet de voorkeur.

Niveau van rechtsbescherming ten aanzien van de rechterlijk controle achteraf. Met
betrekking tot dit derde knelpunt kan het volgende worden opgemerkt.

Hiervoor is al duidelijk geworden dar er behoefte kan bestaan om bepaalde activiteiten, zoals
aanhouding, onderzoek aan/in lichaam en kleding en her afnemen van celmateriaal ten
behoeve van DNA-onderzoek, die niet onder specifieke rechterlijke controle staan, te
voorkomen. Diezelfde behoefte doet zich voelen bij activiteiten die wel onder enige vorm van
rechterlijke controle sraan, zoals be slag en de voorlopige maatregelen uit de WED.

Dit ondanks het feit dat er bijvoorbeeld een mogelijkheid is tussenkornst van een rechter te
bewerkstelligen nadat de activiteitis ontplooid. Deze behoefte heeft met name met be trekking
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tot dreigend beslag geresulteerd in een aanta! procedures in kort geding.68 Veela! ging het
daarbij om een dreigende inbeslagneming bij Golden Ten casino's. In kort geding is
geprobeerd toe passing van dit dwangmiddel af te weren dan wei op te sehorten met de stelling
dat eerst in reehte moet vaststaan dat er daadwerkelijk sprake is van een strafbaar feit. ~ Zolang
daaromtrent geen duidelijkheid zou bestaan, zou het openbaar ministerie zelfs niet over
mogen gaan tot her ontplooien van enige opsporings- of vervolgingsactiviteit, zo luidt het
srandpunr van eisers. De reehter in kort geding verwerpt die stelling. Wanneer het vermoeden
bestaat dat er een strafbaar feit wordt gepleegd, mag het openbaar ministerie optreden. Bij de
beoordeling van het gevorderde wijst de reehter in kort geding keer op keer op de
beleidsvrijheid die aan het openbaar ministerie toekomr en voert doorgaans een margina!e
roersing uit.

Meer sueees had de kunstenaar Ophuis die in kort geding vorderde dat de officier van justitie
de tentoonstelling van zijn sehilderij 'Sweet violence', dat in de ogen van de officier als
kinderpornografie vie! aan te merken, zou gedogen." Daarbij spee!de een rol dar het bewuste
schilderij a! tentoon was geste!d maar uit de exposirie was verwijderd onder druk van het
openbaar ministerie. De offieier van justitie had aangekondigd her sehilderij in beslag te zullen
nemen indien het niet vrijwillig werd verwijderd. Op die manier was aan de kunstenaar - eiser
in kort geding - de weg naar de srrafrechrer afgesneden.
De reehter in kort geding betrekt dit in zijn overwegingen, verwijst daarbij ook naar art. 6
EVRM en veroordeelt - na een inhoudelijke beoordeling van de vraag ofhet schilderij en het
tentoonstellen daarvan een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit op kanleveren
- de Staat de tentoonstelling van her schilderij 'Sweet violence' van Ophuis te "gehengen en
gedogen" voor de duur van de tentoonstelling 'Alleen in het atelier'.

68 Zie onder meer Rb Breda 01-07-1994, KG 1994,295 (korr geding); Rb Zwolle 20-06-1991, KG 1991,265 (korr
geding); Rb Breda 23-10-1990, KG 1990,370 (kortgeding); RbHaarlem 19-05-1989 en 21-°7-1989, KG 1989,333
(korr geding); Rb Haarlem 18-07-1989, KG 1989,334 (korr geding); Rb Roermond 13-12-1983, KG 1984,7 (kort
geding); Rb Maasrricht 18-09-1984, KG 1984,296 (kort geding); Rb Arnhem 20-12-1983, KG 1984,10 (kort
geding); RbZurphen30-09-1983, KG 1983,310 (korrgeding); Hof's-Gravenhage IS-03-1984,NJ 1985,411 (korr
geding). De zojuisr aangehaalde beslissingen zagen allemaal op een verbod tor inbeslagneming van speeltafels
en spelarrributen, meestal bedoeld voor her spelen van Golden Ten dan wei een ander kans- e.q. behendig-
heidsspel. Zie voor een vordering rorverbod tor inbeslagname van een adminisrrarie Rb Alkmaar 03-05- 1989,
KG 1989,202 (korr geding) en voor een verbod tot inbeslagname buiten Nederland van vorderingen door de
rechter-commissaris door mid del van een rogatoire commissie Rb Amsterdam 10-°9-1987, KG 1987,418 (korr
geding).
Bij her Golden Ten spel is jarenJang onduidelijk geweesr of er sprake was van een behendigheidsspel dan wei
van een kansspel zoals bedoeld in de wet op de Kansspelen. Weliswaar had de Hoge Raad in her Sarurne-arresr
van 1965 al aangegeven dar beslissend is welke resulraren de grore meerderheid van de spelers in de prakrijk
behaalr, HR 21-12-1965 NI 1966,364 (srratkamer) m.nt. E., maar in de prakrijk ontstond vervolgens her
probleem hoe dar resultaar moesrworden vasrgesreld; aan welke bewijsvereisten rnoest worden voldaan. Eersr
in 1991 is daarin door de Hoge Raad duidelijkheid geschapen. Ter beoordeling van de vraag of Golden Ten een
kansspel is dan wei een behendigheidsspel kan gebruik worden gemaakr van verklaringen van geruigen en
deskundigen mer berrekking [Or her spel en de wijze waarop her doorgaans wordt gespeeld, HR 25-06-1991,
NJ 1991,808 (srratkamer) m.nt. Seh.
Rb Zwolle 15-10-1997, KG 1997,347 (kort geding).
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Deze zaak is zo boeiend omdar mer duidelijk naar voren komt dat het srrafrechr en de waarborgen soms - al dan niet
bewusr - ornzeild worden. De kunsrenaar (via degene die de expositie verzorgt) zou eersr inbeslagnerning van her
schilderij moeten "uitlokken" om toegang tot een srrafrechrer te kunnen krijgen. Dar is al weinig fraai. Buiren dar kun
je in de onderhavige zaak rwijfelen over her nut van een art. SS2a Sv procedure. Door de inbeslagnerning maakr her
schilderij uiteraard geen dee! meer uir van de expositie. Vooropgesteld dat de uitkomst van de beklagprocedure voor
de kunsrenaar gunstig zou zijn geweest, was hernieuwde renroonstelling in de exposirie 'AIleen in her atelier'
afhankelijk van de vtaag of die expositie nog we! voortduurde. Nier uitgesloten kan imrners worden dat de expositie
al voorbij was. De procedure had dan aileen nog maar nut voor toekomstige tentoonstellingsmogelijkheden.
Terug naar het korr geding. De overwegingen van de president luiden als voigt:
'2.2. Op de eersre plaars verdient bespreking her verweer van de Staat dar een verbod als gevorderd een ontoelaarbare
inbreuk zou maken op het recht van her OM een srrafvervolging in re stellen. Dit verweer rnoer worden verworpen,
in de eersre plaars omdar toewijzing van her gevtaagde verbod geen verdere strekking heeft dan her OM re verbieden
her betreffende werk in beslag te nemen, doch dit laat onverler deszelfs mogelijkheid Ophuis te vervolgen indien dit
opporruun voorkomt. Voorts omdarinbeslagnerningin een geval als dir niet of nauwelijks bewijsrechtelijke relevantie
heeft en het belang van de strafvervolging derhalve zal zijn gelegen in de mogelijkheid verbeurdverklaring of
onmekking aan her verkeer te vorderen alsmede omdat door her handelen van het OM gelijk merna te melden de
toegang tot de rechter voor Ophuis in feite is afgesneden.
2-3.De president heeft zich niet aan de indruk kunnen onnrekken dar het handelen van her OM in het onderhavige
geval gebaseerd is op de lerterlijke teksr van art. 240b Sr.
Lezing van slechts de reksr van dit artikel kan licht grond geven voor de veronderstelling dar in her onderhavig geval
duidelijk sprake was van overtreding van dit artikel. Zoals hierna zal worden overwogen blijkt echter bij nadere
beschouwing van de wetsgeschiedenis dar her artikel een veel beperkter srrekking heeft dan de lerterlijke teksr doer
veronderstellen.
2.4. De staar stelr dar Ophuis niet-onrvankelijk is in zijn vorderingen, voorzover deze erop zijn gericht te voorkomen
dar her OM gedurende de tenroonsrelling alsnog zalovergaan tot het roepassen van dwangmiddelen enjofher insrellen
van strafvervolging. Naar her oordeel van de Staat kan een dergelijke vordering niet in korr geding worden beslist, maar
dienr Ophuis de weg van art. 552a Sv te volgen.
De president kan de Staat daarin niet volgen. Art. 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamemele vrijheden (EVRM) bepaalt onder meer - kort samengevat - dar een ieder bij
hervaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen ofbij her bepalen van de gegrondheid van een tegen hem
ingesrelde strafvervolging toegang moet hebben tot een onpartijdige rechrer. De Staat heeft door de handelwijze van
her OM v~~r Ophuis de weg naar de strafrechter afgesneden. Het schilderij "Sweet Violence" is onder druk van het
OM van de rentoonstelling verwijderd, maar het is niet in beslag genomen. Een beroep op arr. 552a Sv behoort dan
ook niet tot de mogelijkheden. Niet rer discussie staar, dat het ingrijpen van het OM en de dreiging met inbeslagname
door het OM maakt dat "Sweer Violence" sinds 27 september jl. niet meer dee! uirrnaakt van de tentoonstelling. Deze
handelwijze van de Staar moet Ophuis ter beoordeling aan de rechter kunnen voorleggen, nu de vrijheid van
meningsuiting moet worden beschouwd als een "civil right" in de zin van art. 6 van genoemd verdrag. Nu de toegang
tot de strafrechter voor Ophuis niet openstaat, is de presidem in kort geding de enige reduer waartoe Ophuis op dit
moment toegang heeft.
Naar het oordeel van de president kan Ophuis derhalve in zijn vordering worden onrvangen. Daarbij doet zich, met
name ook gezien de resterende duur van de remoonsrelling, de siruatie voor dat geen sprake is van een voorlopig
oordee!, maar van een toets ten gronde.'

Vervolgens gaat de rechter in kort geding over tot een inhoudelijke toets met betrekking tot het evenrueel strafrechte-
lijk karakter van de afbeelding en overweegt in dat verband:
'2.5. Bij de beoordeling van de vordering de Staat te bevelen de temoonstelling van "Sweet Violence" voor de resterende
duur van "AIleen in het Atelier" te gedogen ligt de vraag voor, of sprake is van een rede!ijk vermoeden dat
temoonstelling van dit werk in de Bergkerk moet worden beschouwd als een strafbaar feit in de zin van art. 240 Sr.
Vooropgesteld dient te worden dat aan Ophuis door art. 10 EVRM een vergaande vtijheid van meningsuiting wordt
gegund, waarop art. 240 Sr slechts in duidelijke uitzonderingsgevallen een inbreuk kan maken. Dat betekem derhalve
dar onderzocht moer worden of in een geval als het onderhavige deze inbreuk daadwerkelijk kon worden gemaakt.
Daarbij moet worden uitgegaan van de tll3.IlS geldende omstandigheden, waarbij onder meer van belang is dat op de
deur die toegang geeft tot de expositieruimte van de Bergkerk een waarschuwing is aangebracht en dar die
waarschuwing wordt herhaald door een vel met diezelfde tekst bij de toegangskaartjes te voegen. De Stichting heeft
imrners verklaard deze waarschuwingen te zullen handhaven.

llS
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2.6. Of een afbeelcling aansrorelijk voor de eerbaarheid is, hangt af van de heersende sexuele moraal in de rechrs-
gemeenschap. Naar huitlige algemene opvarring is her verrichren van sexuele handelingen met kinderen en andere
berrekkelijk weerlozen, als een ontoelaarbare inbreuk op de inregrireir van deze bescherming behoevende en
beschermenswaartlige personen re beschouwen.ledere uiting waarin de aandacht in min of meer sexueel prikkelende
zin van de beschouwer wordr gevraagd, in de in art. 240 Sr aangegeven vorm, dienr onder de werking van dir arrikel
te worden gebracht. Dar geldr in her algemeen zeker voor her expliciet in beeld brengen van grof sexuee! gewe!d van
volwassenen tegen jonge kinderen. Of een dergelijke afbeelding in een concreet geval als aansrotelijk voor de
eerbaarheid moet worden beschouwd, kan echrer niet worden beoordeeld zonder de wijze waarop en de intenrie
waarrnee dit sexuele geweld door de kunsrenaar is afgebeeld in die beoordeling te berrekken.
De wijze waarop Ophuis zijn thema heefr uitgewerkt lijkr er geen misversrand over re kunnen laren bestaan dat Ophuis
nier de bedoeling heeft gehad sexueel geweld regen kinderen re verheerlijken of goed te keuren. Her werk is kennelijk
bedoeld als aanklachr tegen de afgebee!de prakrijken. Van enige inrenrie om een zinnenprikke!end effect na te screven
is geen sprake. Dar dir werk op de roeschouwer in her algemeen een zinnenprikke!end effect zou kunnen hebben is dan
ook nier aannemelijk, Darnier kanworden uirgesloten dar herwerk op een enkeling we! een dergelijk effect zou kunnen
hebben kan Ophuis nier worden tegengeworpen.
Naar het oordeel van de president is "Sweet Violence" hard en confronterend. Dar her werk weerstand en wellicht
walging oproept bij roeschouwers is begrijpelijk. Dar maakt her werk echrer nognier aansrorelijk voor de eerbaarheid
in de zin van art. 240 Sr.
Ais daarbij - wellicht ten overvloede - de delicrsbestanddelen sub I en 2 in de beoordeling worden berrokken, wordr
gezien de thans aanwezige waarschuwingen bij her binnengaan van de Bergkerk onwaarschijnlijk dar het weer
opnemen van "Sweet Violence" in de renroonsrelling moet worden beschouwd als een scrafbaar feit in de zin van art.
240 Sr omdat her aan gerede twijfel onderhevig is of nog sprake is van "een plaars voor her openbaar verkeer besternd".
Een ongewilde, onverwachre confronrarie met her werk van Ophuis is nier meer re verwachten.
2·7· Gezien hetvoorgaande is de president van oordeel dat de Staat dienr re gedogen dar "Sweet Violence" weer wordt
opgenomen in de tentoonstelling "AIleen in het atelier". Dit onderdeel van de vordering van Ophuis zal worden
toegewezen.
( ...)
2.8. Parrijen zijn her er - terechr - over eens dar art. 240b Sr naar aard en screkking beoogr de kinderen te beschermen
van wie pornografische afbeelclingen (foro's en andere beelddragers) worden gemaakt, doch niet beoogt de kunstenaar
aan scrafvervolging bloot te stellen aan wiens fumasie een afbeelding is ontsproten, welke afbeelcling evenrueel onder
de werking van dit arrikel te brengen zou zijn intlien bij de vervaardiging daarvan wei daadwerkelijk een kind was
berrokken. Bij "Sweet Violence" is art. 240b Sr dan ook niet van toepassing.'71

Het strafrechtelijk beslagkent meer knelptillten getuige het kort geding dat heeft geleid tot een
uitspraak van het hof te 's-Gravenhage van 18 januari 2001."

Een laarste facervan het geschil en daarmee een laatsre overweging uit hetvonnis van de president die ik u niet
wil onthouden. Deze wordt voorafgegaan door een feitelijke vaststelling in het begin van het vonnis: 'De
verkoop en verspreiding van de catalogus, waarin een afbeelding van "Sweet Violence" is opgenomen, is op
lasrvan het OM enige rijd gesraakr. De verkoop is hervat nadar de Srichting in overleg met het OM een inlegvel
bij de catalogus heeft gevoegd. De tekst op dit inJegvel is opgesteld door het OM en vermeldt onder meer
"Deze maacregel is genomen in verband met mogelijke scrijdigheid met arrikel 240b van het Werboek van
Scrafrecht". Naar aanleiding van de hervatring van de verkoop van de catalogus he eft het OM op 3 okrober jl.
een persberichtuitgebracht waarin onder meer wordtvermeld: "Naar de lener van de wet kan bij verkoop van
de caralogus we! sprake zijn van een scrafbaar feit ex art. 240b Sr. Het OM is echter van mening dat her niet
opporruun is om vervolging te laten plaatsvinden". ( ... ) De gevorderde recrificarie is roewijsbaar. Er is geen
discussie meer over dar het OM "Sweet Violence" ten onrechte heeft aangemerkt als in srrijd met art. 240b Sr.
Deze kwalificarie, waarmee het werk ren onrechte het stempel kinderporno opgedrukt kreeg, is door het OM
op verschillende manieren onder de aandacht van het publiek gebracht. Ter zitring heefr de Staat zich be reid
verklaard door rniddel van een nieuw persbericht tot recrificarie over te gaan.' Een fraaie illuscrarie dat
publiciteir een nier onbelangrijke aspect van een geschil kan Zijll.
Hof's-Gravenhage 18-01-2001, NJ 2001,396.
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Wat te doen namelijk wanneer de officier van justitie op grond van de hem in art. II? SV
toegekende bevoegdheid een machtiging verleenr torverkoop van een inbeslaggenomen goed.
Bekiag tegen een dergelijk verlof staat niet open binnen het strafrechtelijk stelsel, gelet op
onder meer een uitspraak van de Hoge Raad van 2 maart 1999.'3 Uitsluiting van een
rechterlijke toetsing verdraagt zich echter niet met art. 6 EVRM, aldus her Haagse Hof,
aangezien het gaat om de vaststelling van een civil right. Het kort geding biedt derhalve
uitkomst.

Her hof overweegr:
'3. Mer de eersre grief komr T. op regen het oordee! van de presidenr dar her onrbreken van een beklagprocedure
meebrengt, dar behoudens exceprionele gevallen geen ruimre besraat voor (prevenrieve) roetsing van de beslissing rot
machtiging ex an. II? lid 2 Sv aan de hand van de criteria van onrechrmatige daad.
3.I. Nu een srrafrechreliike rechtsgang regen her voomemen van de officier van justirie d.d. 8 mei 1998 om over re gaan
tor verkoop van de - aan T. in eigendom toebehorende - boot ontbreekr (inuners, pas achreraf zal in de srrafrechtelijke
procedure door de rechrer worden vasrgesreld of die eigendom alsdan aan T. moer worden onrnomen), komr T. uaar
her oordeel van her hofher recht roe de door de officier van jusritie re nemen (orde )maatregel mer betrekking rot zijn
eigendomsrecht in kort gecling rer roersing op (on )rechonarigheid voor re leggen aan de burgerlijke rechrer. Voorzover
de wergever bij de vastsrelling van arrikel II? lid 2 Sv bedoe!d heefr aan de vervreemcling van inbeslaggenomen
goederen voorafgaande roersing door de rechter uit te sluiten (zie in de parlememaire geschiedems her nadere rapport
van de Minister naar aanleiding van her advies van de Raad van State, TK 1993-1994, 23.692 A, pag. 3), verdraagr die
uitsluiring zich volgens het hof met met art. 6 Europees Verdrag ror bescherming van de rechren van de mens en de
fundamenrele vrijheden (EVRM), nu her vervreemden van een aan T. toekomend goed neerkomr op definirieve
onmeming daarvan en aldus op vasrsrelling van zijn burgerlijke rechten.
In zoverre slaagt deze grief.'

Het feit dat er een bepaalde behoefte aan rechterlijke tussenkomst be staat, rechtvaardigt nog
niet een conclusie dar er een onvoldoende niveau van rechtsbescherming zou zijn. Als er al
reden is om aan te nemen dat er een onvoldoende niveau van rechtsbescherming is, dan toch
aileen in die gevailen waarbij de activiteit eerst achteraf aan een rechterlijk oordeel kan worden
onderworpen en dan nog slechts voorzover er sprake is van evident onrechnnarig optreden.
Geschiedt de activiteit die de verdachte wenst te voorkomen door een rechter, bijvoorbeeld
beslag of schouw door de rechter-commissaris tijdens her gerechtelijk vooronderzoek, of
geschiedt de activiteit naar aanleiding van een rechterlijk bevel, bijvoorbeeld een onderzoek
aan of in het lichaam tijdens een gerechtelijk vooronderzoek ex art. 195 Sv, dan is er al een
rechterlijk oordeeL Niet gezegd kan dan worden dar er een onvoldoende niveau van rechts-
bescherming is, helemaal nier wanneer de verdachte omtrent de voorgenomen activiteit is
gehoord, althans opgeroepen. Dit wil overigens niet zeggen dat de rechter niet tot een onjuiste
beslissing kankomen, maar dar geldtvoor elke rechterlijke beslissing. Oat is echter onvoldoen-
de reden om altijd een rechtsrniddel open re stellen. Jekunt dan bij wijze van spreken tot in het
oneindige doorgaan met het geven van rechtsrniddelen. Waar het om gaat is of er in deze soms
nog prille fase van een onderzoek waarbij wellicht nog volop opgespoord wordt, een niveau
van rechtsbescherming wordt geboden dat, deze ornstandigheden in aanmerking nemend,
adequaat is.

-, HR 02-03-1999, NJ 1999,416 (srrafkamer).
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Desiderata ten aanzien van de rechterlijke controle achtera£ War is nu wenselijk bij de
zojuist aangegeven situaties? Aansluiting wordt gezocht bij hetgeen wenselijk werd geacht bij
het voorkomen van voor de verdachte kenbare activireiten waarbij niet was voorzien in enige
rechterlijke controle (zie eerder onderdeel 2.2.2. van dit hoofdstuk). Getoetst zou moeten
kunnen worden ofhet beoogde optreden evident onrechtmatig is. Zo er sprake is van evident
onrechtmatig optreden zou dit verboden moetenkunnen worden voorzover her optreden niet
reeds heeft plaatsgevonden. Een dergelijk verbod is definitief, maar is niet van invloed op de
eigen bevoegdheid van politie en jusririe om, bij gewijzigde omstandigheden, toch de
gewraakte activiteit te ontplooien. Het ligt in de rede dat het verbod ook niet van invloed is op
de bevoegdheid van een rechter, de rechter-commissaris, om hem toekomende bevoegdheden
vrijelijk uit te oefenen. Een voorbeeld ter verduidelijking. De officier van justitie wil overgaan
tot inbeslagneming van voorwerpen van A. A weet of vermoedt dat en wil beslag voorkomen.
Zou hij dat via de hier bedoelde strafrechtelijke modus weten te bewerkstelligen, dan laat dat
onverlet de mogelijkheid van de rechter-commissaris om tijdens een gerechtelijk vooronder-
zoek over te gaan tot beslag van diezelfde voorwerpen van A.

De bedoelde procedure zou bij voorkeur geen schorsende werking moeten hebben, enerzijds
ommisbruik zijdens de verdachte te voorkomen en anderzijds omeen slagvaardig opsporings-
onderzoek niet te frustreren. Is met de activiteit reeds aangevangen of is deze reeds voltooid
dan ligt het in de rede dat de rechter zich van een oordeel onthoudt indien aan de verdachte nu
wel een vorm van rechtsbescherming ter beschikking staat, zoals de procedure van art. 552a
Sv. Een onthouding van een oordeel ligt ook in de rede zolang niet duidelijk is of een
onderzoek ter terechtzitring zal volgen. De ratio van deze onthouding is daarin gelegen dat het
oorspronkelijk doel, voorkomen van de activiteit, niet meer kan worden bereikt (primaire
rechtsbescherming). G aat her om een voortdurende activiteit, zoals een beslag dat voortduurt
of een vrijheidsontneming, en is er een speciale rechtsgang die daar een einde aan kan maken
(ook een vorm van primaire rechtsbescherming) dan dient de speciale rechtsgang gevolgd te
worden. Is de activiteitvoltooid, bijvoorbeeld een onderzoek aan het lichaam ex art. 195 Sv, dan
kan de rechtsbescherming nog slechts worden geboden in de afwikkeling van de gevolgen
(secundaire rechtsbescherming): uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs bijvoorbeeld.
Zie voor de verdere uitwerking van de desiderata onderdeel z.z.z. van dit hoofdstuk.

2·3· De rechtsbeschenning van een onderzoek ter terechtzitting gerelativeerd

2.3.1• Het voorkomen van een onderzoek ter terechtzitting

Korte uiteenzetting. In het voorafgaande is er steeds vanuit gegaan dat een onderzoek ter
terechtzitting een vorm van rechtsbescherming kan bieden tegen optreden dat anders iedere
rechterlijke controle moest ontberen. Dat is natuurlijk ook zoo Aan de andere kant kan een
verdachte er nu juist ook behoefte aan hebben een onderzoek ter terechtzitting te voorkomen
ofbeschermd te worden tegen een al te voorrvarend optredend openbaar ministerie als dat
leidt tot, in de ogen van de verdachte, een lichtvaardige vervolging.
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Een middel om een onderzoek ter terechtzitting te voorkomen is tot op heden de transacrie,
art. 74 en verder Sr. Ten aanzien van een aantal srrafbare feiten zijn richtlijnen ontwikkeld met
betrekking tot de hoogte van het transactieaanbod dat zal worden gedaan. Bekend zijn
bijvoorbeeld de richtlijnen met betrekking tot het rijden onder invloed. Welke rechrsbescher-
ming valr nu evenwel de verdachte ten deel die een transactieaanbod krijgt dat niet in
overeenstemming is met de richrlijnen of die in het geheel geen aanbod tot transactie krijgt
terwijl op grond van richtlijnen een aanbod in de lijn der verwachtingen ligt?74Ook kan het zijn
dat een verdachte best wil transigeren maar dat hij zich niet kan vinden in de bijkomende
voorwaarden die het openbaar ministerie stelt. Heeft hij mogelijkheden om zich tegen te
bezwarende voorwaarden te weren, zonder direct her aanbod tot transactie te hoeven
weigeren?

Inde toekornst is daar (naar her zich laat aanzien) het derde spoor van het onderzoeksproject
Su·afvordering 2001. De onderzoeksgroep stelt zich een afdoening voor via drie sporen. Het
eerste en tweede spoor zijn vormen van gerechtelijke afdoening, waarbij gedifferentieerd
wordt naar de zwaarte van de zaak. Het derde spoor ziet op buitengerechtelijke afdoening.
Aanvankelijk had de onderzoeksgroep daarbij het oog op de oplegging van een boete door het
openbaar ministerie: de Olvl-boete." Bij de uitwerking van her derde spoor in het derde jaar
van het onderzoeksproject is echter duidelijk geworden dat de beperking tot vermogens-
sancties niet noodzakelijk, of zelfs niet wenselijk is. Besloten is daarom die beperking te laten
vallen. Dit in combinatie met de voorkeur van de onderzoeksgroep om naast het derde spoor
geen ruimte meer te bieden voor de transactie of het voorwaardelijk sepot. Deze vormen
zouden moeten worden gemtegreerd in her derde spoor." Voor vrijheidsbenemende straffen
en maatregelen is echter geen plaats in het derde spoor gelet op art. 113, derde lid Grondwet en
art. 5, eerste lid onder a EVRM.

De sanctie die het openbaar ministerie kan opleggen is een sanctie met een zelfstandig
karakter. Wordt niet tijdig een beroepsmogelijkheid waarin zal worden voorzien benut, dan
is de sanctie rechtens onaantastbaar geworden.771n zoverre is hetkarakter dus duidelijk anders
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Zie met berrekking tot deze vragen uirgebreid P. Osinga, Transactie in strajzaken, diss. Tilburg, Arnhem 1992.

A. Harnnann Buitengerechtelijke afdoenirIfJ in: Her onderzoek ter rerechrzirring, eerste inrerimrapporr onder-
zoeksprojecr Strafvordering 2001, Deventer Gouda Quint, 2000 P: 59-90.

Bij her leggen van de laarsre hand aan dir boek was her derde interimrapporr van de onderzoeksgroep nog nier
beschikbaar. De informarie is ontleend aan hergeen bij her Congres Srrafvordering 2001 in november 2001

daarover naarvoren is gebracbr alsmede aan de conceptversievan M.s. Groenbuijsen en G. Knigge, Algemeen
Deel in: Dwangrniddelen en rechrsmiddelen, derde inrerimrapporr onderzoeksprojecr Srrafvordering zoot.
De beroepsmogelijkbeid waarin de onderzoeksgroep voorzier is een beroep op de recbrer. Voorgesreld wordr
om dar een vol beroep re laren zijn waarbij de rechrer zelfsrandig een oordeel velr over de vragen van art. 348-
350 Sv. Dir volle beroep is een afwijking van her bestuursrechtelijke model van de vierde rranche van de Awb,
Deze afwijking is iller zonder reden, aldus Groenbuijsen en Knigge in AIBemeenDeel (concept) in: Dwang-
middelen en reehrsmiddelen, derde lnrerimrapport onderzoeksprojecr Strafvordering 2001, p. 21' 'Her
besruursrechtelijke model is nier geschreven voor de oplegging van punirieve saneries en kan daarom aileen
mer enige kunsr- en vliegwerk in overeensremming worden gebraeht met de eisen die art. 6 EVRM srelr.'
Jansen is Diet overtuigd van de noodzaak af re wijken van ber bestuursreehtelijke model. De introduerie van
de zelfstandige saneriebevoegdheid van het openbaar ministerie is nu juist bedoeld am af te wijken van het
model van arr. 348-350 Sv. Binnen de grenzen van arc. 6 EVRM wordt gebruik gemaakr van de mogelijkbeid
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dan van de transactie. Dar staat er evenwel niet aan in de weg dat de discussie die in het
verleden is gevoerd ten aanzien van de rechtspositie en rechtsbescherrning van een verdachte
in het kader van de transacrie zich nu verplaarsr richring de "OM -boete"." Bovendien is het de
vraag hoe uiteindelijk de wetgever de voorgestelde OM -boete zal vormgeven. Ineen brief van
20 juni 2001 aan de Voorzitter van de Tweede Karner gaat de minister uitvoerig in op de
resultaten van de eerste onderzoeksjaren van het onderzoeksproject strafvordering 200r. Hij
geeft aan dat op zijn tninisterie onderzocht wordt of onderdelen van die voorstellen nu al in
gevoerd kunnen worden. Meer inhet bijzonder over de transacrie en de OM-boete schrijft hij:

'De omwikkeling van voorsrellen voor het verbeteren van her juridisch kader, her verbreden van de wettelijke basis
voor de buirengereehrelijke afdoening van srrafzaken en her omvormen van het transactie-insrrument, Dir berrefr de
uirwerking van het zogenaamde derde spoor voor afdoening door het openbaar ministerie van lichre feiten zonder
russenkomsr van de reehter .'-9

De kanttekeningen met betrekking tot de rechtsbescherming bij transactie in her verleden,
lijken mij de aandachtspunten van nu bij de vormgeving van een Olvl-boete." Ze worden in
het navolgende dan ook weergegeven."

Bescherming tegen lichtvaardig vervolgen bieden het bezwaarschrift tegen de kennisgeving
van verdere vervolging en het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, art. 250 en 262 Sv.
Is de officier van justitie niet-ontvankelijk, het feit of de verdachte niet strafbaar of zijn er
onvoldoende aanwijzingen van schuld, dan stelr de raadkarner van de rechtbank de verdachte
buiten vervolging, art. 250 lid 5 Sv.
Voorgesteld is echter - door Valkenburg - om deze hele procedure af te schaffen." Hoe is het
dan gesteld met de rechtsbescherming van de verdachte?

Niveau van rechtsbeschenning. Osinga geeft aan dat er bij transactie drie situaties zijn te
onderscheiden waarbij behoefte kan bestaan aan rechterlijke tussenkomst. Allereerst de wijze
waarop de beslissing tot het doen van transactieaanbod tot stand komt. Ten tweede de
omstandigheden waaronder de verdachte aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan en ten
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de bevoegdheid tor sanerie oplegging aan een besruursorgaan te geven in plaats van de reehrer; O.JD.M.L.
Jansen De dynamiek van het publiekrechtelijke sanctiereeht in: Herziening van her sancriestelsel, Handelingen
Nederlandse Jurisren-Vereniging 2002-1, Kluwer 2002, p. 239-240.
Gemakshalve hanteer ik die term nu nog, ondanks her feir dar de onderzoeksgroep de beperking tor
vermogenssaneries heefr laren vervallen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 400 VI, or. 69, p. 6.
Bij her onderzoeksprojecr Srrafvordering 2001 wordr her voorstel voor her derde spoor onder meer mer de
volgende waarborgen omgeven: een hoorplichr bij hoge boetes en andere ingrijpende sancries; een beroep op
de reehter regen de besehikking van de officier en een omzerringsregeling op de voer van art. 14g Sr.
Mede geler op de hiervoor genoemde brief van de minister van [usririe waarin hij zijn voornemen kenbaar
rnaakt her voorsrel mer berrekking tor het derde spoor over re nemen, blijfr bespreking van de execurabele
rransaerie onbesproken. Zie daarover onder meer O.J.D.M.L. Jansen De dyMmiek van het publickrechtelijke
sanctierecht in: Herzieningvan her sancriesrelsel, Handelingen Nederla.ndse [urisren- Vereniging zooz-r, Kluwer
2002, p. 243-244.
W.E.CA. Valkenburg, Her be=waarschrift tCflcnde dagvaarding, diss. Tilburg, Arnhem 1993, P: 237.

So

S,

S,

120



OVERHEID-VERDACHTE

derde de inhoud van het transactieaanbod zelf.83Zelf ziet hij een oplossing in een strafvorder-
lijk kort geding.

Met Osinga ben ik van mening dat een verdachte inderdaad geen middelen ter beschikking
staan om (de wijze van totstandkoming van) een transactieaanbod en de omstandigheden
waaronder hij tot acceptatie is overgegaan, door een rechter te laten toetsen. Het is echter de
vraag of er nu sprake is van een dusdanige lacune dat niet meer kan worden gesproken van een
adequaat niveau van rechtsbescherming. Een verdachte is natuurlijk nier verplicht om op een
transactieaanbod in te gaan; hij kan ook weigeren en het op een onderzoek ter terechtzitting
Iaten aankomen." Ter zitting kan de verdachte zijn beweegredenen om het transactieaanbod
af te wijzen uiteen zetten. De rechter kan, gehoord de bezwaren van de verdachte, van het
openbaar ministerie een nadere motivering van het aanbod verlangen, zeker wanneer het gaat
om een aanbod dat niet strookt met daartoe opgestelde richtlijnen. Acht de rechter de nadere
motivering niet bevredigend dan staan verschillende mogelijkheden open. Hij kan zijn oordeel
laten doorwerken in de hoogte van de srraf maar hij zou zelfs een vervolgingsbeletsel aanwezig
kunnen achten voor het openbaar ministerie. Heeft her openbaar ministerie namelijk een
transactieaanbod gedaan dat afwijktvan geldende richtlijnen dan zou schending van algemene
beginselen van een behoorlijke procesorde, in het bijzonder het vertrouwensbeginsel, bij de
uitoefening van de bevoegdheid tot transactie kunnen worden aangenomen. Hetzelfde geldt
indien in het geheel geen aanbod tot transactie is gedaan alhoewel een dergelijk aanbod wel in
de lijn der verwachtingen lag, gezien daartoe opgestelde richrliinen.v

De grate vrijheid van het openbaar ministerie bij de vervolging in aanmerking nemend, is het
de vraag of ondanks transactieperikelen snel schending van algemene beginselen zal worden
aangenomen, maar uitgesloten is het niet. Zelfs al zouden er met be trekking tot het doen van
een aanbod tot transactie voor bepaalde strafbare feiten geen richtlijnen zijn, dan nog zou op
gelijke wijze als zojuist geschetst, een onderzoek ter terechtzitting uitkomst kunnen bieden.
Het ontbreken van een houvast als richtlijnen zal echter een geslaagd beroep op bijvoorbeeld
het vertrouwensbeginsel bemoeilijken, maar ook nu geldt: uitgesloten lijkt het niet.

Daar staat tegenover dat er ook bezwaren aan een onderzoek ter terechtzitting kleven. De
verdachte kan geconfronteerd worden met een verhoging van de eis met bijvoorbeeld 20%, of
met bijvoorbeeld een actie tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel indien hij
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P. Osinga, Transactie in straJzaken, diss. Tilburg, Arnhem 1992, p. 243·
Daaraan voorafgaand kan hij zelfs eersr een bezwaarschrifr tegen de kennisgeving verdere vervolging of
dagvaarding indienen. In hoeverre dir mer berrekking ror de rransacrieperikelen soelaas kan bieden, komr
hierna aan de orde.
Zie G .J.M. Corsrens, Het Nederlarulse straJprocesrecht, Arnhem 2002, P: 203 en 773-776. Corsrens spreekr over
de siruarie waarbij, in afwijking van richrlijnen, geen aanbod rot rransacrie is gedaan. Slaagr her beroep van de
verdachte op schending van her verrrouwensbeginsel dan vervalt her vervolgingsrecht van het openbaar
ministerie. Dar kan vervolgens alsnog een rransacrieaanbod doen aan de verdachte. Wijst deze her voorstel
af, dan is her vervolgingsbeletsel opgeheven. Deze lijn kan mijns inziens worden doorgerrokken naar de
siruarie waarbij weI een rransacrieaanbod is gedaan maar dir, onverdedigbaar, nier conform de richtlijnen is.
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veroordeeld wordt, art. 36e Sr.86 Bovendien heeft de verdachre, bij een veroordelend vonnis,
een strafblad, terwijl dar bij een transactie niet het geval zou zijn geweest." Daarnaast brengt
een proces ook een hoop onzekerheid mee: het duurt langer voordat de verdachte weer waar
hij aan toe is. Dit zijn belangrijke factoren in die zaken waar een verdachte een transactie-
aanbod zou hebben geaccepteerd indien her aanbod overeenstemde met eventuele richtlijnen
ofwel, bij gebreke daarvan, niet kennelijk onredelijk te noemen zou zijn geweest. Op de
verdachte wordt in deze gevallen een zware wissel getrokken.

Hoe laat dit zich nu vertalen naar de voorgestelde zelfstandige sanctie-oplegging van het
openbaar ministerie zoals hiervoor aangegeven? Dit hangt af van de vormgeving van die
sanctie-oplegging. Is een verdachte het niet eens met de sanctie van de officier van justitie dan
staat hem beroep op de rechter open, aldus her voorstel in het onderzoeksproject Strafvorde-
ring 2001. Dit is een vol beroep vergelijkbaar met hoger beroep in een strafzaak. De reehter
oordeelt zelf aan de hand van de vragen van de art. 348-350 Sv. Oat is niet anders bij de
transactie. Ook daar kan een zaak op zitting komen. De opmerkingen die gernaakt zijn ten
aanzien van de rransactie zijn ook te plaatsen bij de sanctie-oplegging door het openbaar
ministerie: de wijze van totstandkoming; de druk voor een verdaehte om tot voldoening over
te gaan; het proeesrisieo. Maakt een verdachte immers van zijn recht op beroep gebruik dan
heeft hij weliswaar een reehterlijke controle maar hij heeft tevens de nadelen van een openbare
behandeling die hij wellicht wenste te voorkomen. Een risieo op verzwaring van de sanctie is
evenmin uitgesloten bij het derde spoor.
Niet gezegd is overigens dat deze opmerkingen tot gevolg hebben dat her niveau van
reehtsbeseherming niet adequaat zou zijn.

Met betrekking tot het bezwaarschrift tegen de kennisgeving van verdere vervolging
respectievelijk de dagvaarding kan her volgende worden opgemerkt.

S6 Zie P. Osinga, Transactie in straf:aken, diss. Tilburg, Arnhem 1992, p. 206'225.
Voor de vraag wanneer er sprake is van een strafblad opgenomen in een srrafregisrer dient re rade re worden
gegaan bij an. 4 Wet op de justirieIe documentarie en op de verklaringen omrrenr her gedrag. Her
bovenbedoelde srrafblad mag nier worden verward met de gegevens die in zijn algemeenheid worden
geregistreerd. Onderscheiden moet worden in a) de ruime caregorie van gegevens die geregisrreerd worden
op grand van de Wet op de [usririele docurnenrarie en op de verklaringen omtrent her gedrag in samenhang
met her Besluit regisrrarie jusririele gegevens van 23 september 1958, Srb. 1958,467 en b) de meer beperkre
categorie gegevens die uireindelijk in een srrafregisrer wordr opgenomen. Nier aile geregistreerde gegevens
leiden rot een srrafblad, opgenomen in een strafregister. Onder de onder a) genoemde gegevens vallen
bijvoorbeeld de verschillende einduitspraken die kunnen worden gegeven naar aanleiding van een vervolging
terzake van een misdrijf of nader in her Besluit aangegeven overtredingen maar ook beslissingen rot sepot of
rransacrie, zie art. 2 Besluit regisrrarie jusririele gegevens. Blijkens art. 4 eersre lid onder a Wet op de iusririele
documentarie en op deverklatingen omrrenr her gedraggaat her bij her srrafregisrer, als hoofdregel, om de'( ...)
strafbladen van de tegen naruurlijk personen gewezen onherroepelijke veroordeling, waarbij, al dan met te
zamen met maarregelen, een of meerdere straffen zijn opgelegd door Nederlandse rechrers gewezen: I.wegens
misdrijven; 2. wegens overrreding van artikel 432 van her Werboek van Srrafrechr en wegens andere
overtredingen, indien daarbij vrijheidsstraf - anders dan vervangende - of verrichren van onberaalde arbeid
is opgelegd (...)'. In her vervolg van her arrikel wordr een en ander nader uirgewerkr.

s-
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Zou de door Valkenburg voorgestelde afschaffmg nu tot de condusie moe ten leiden dar er een
gebrek aan rechtsbescherming ontstaar voor de verdachte? Dit lijkt mij wat al te ver gaan.
Toegegeven, de verdachte zal een openbare zitting niet kunnen verhinderen, Aan de andere
kant kun je je afvragen, gelijk Valkenburg doet, of dit karakter van openbaarheid nu wel zo
belangrijk is dat dit het bestaan van de regeling heden ten dage noodzakelijk maakt." G aat her
om verdachten die uit anderen hoofde bekende personen zijn, of gaat het om geruchtmakende
zaken, dan zal er al veel publiciteit zijn geweest. Voorkomen van een openbare zitting neemt
dat niet weg. Gaat her daarentegen om onbekende personen en niet geruchtmakende zaken
dan zal er naar alle waarschijnlijkheid vanhet begin af aan weinig tot geen publicitaire belang-
stelling zijn geweest. Het ligt niet voor de hand dat een openbare zitting die belangstelling nu
ineens in het leven zal roe pen. Dat laat echter onverlet dat het voor een verdachte uiteraard
vervelend kan zijn om in het openbaar terecht te moeten staan maar ofhet ontbreken van een
mogelijkheid om dat te voorkomen nu als een lacune in de rechtsbescherming moet worden
geduid is uirerst twijfelachtig.

Desiderata. Wellicht dat in hetgeen ten aanzien van de transactie is opgemerkt een reden
gelegen zou zijn om toch te komen tot een procedure waarbij de beslissing tot het doen (of
nalaten) van een concreet transactieaanbod rer controle aan een rechter kan worden
voorgelegd/" De rechter zou dan bij voorkeur de mogelijkheid moeten hebben om het
uitblijven van een transactieaanbod - dat op grond van richtlijnen voor de hand ligt - aan te
merken als een vervolgingsbeletsel.9° Dit zou de zittingsrechter kunnen zijn wanneer de
officier van justitie inmiddels een dagvaarding heeft uitgebracht. Is daar nog geen sprake van
dan bestaat behoefte aan een afzonderlijke modus.
Het openbaar ministerie zou naar aanleiding van de beslissing van de rechter alsnog een
transactie moeten (kunnen) aanbieden waarbij de verdachte uiteraard weer de vrijheid heeft
om daar op in te gaan. Een vergelijkbare mogelijkheid zou hij moeten hebben bij een
transactieaanbod dar niet in overeenstemming is met de daarvoor geldende richtlijnen of
gedane toezeggingen alsmede bij een transactieaanbod dat onredelijke of ongeoorloofde
voorwaarden omvat. Een en ander voorzover dit leidt tot de condusie dat er sprake is van
evidente onrechtmatigheid. De toetsing zou marginaal moeten zijn gezien de beslissings-
vrijheid die het openbaar ministerie toekomt. Dit laatste impliceert ook dar de rechter niet de
mogelijkheid zou moeten hebben om zelfstandig het transactieaanbod vast te stellen.

Ik sluit niet uit dat bij de voorstellen voor een "derde spoor" een vergelijkbare behoefte aan
aanvulling zou kunnen bestaan namelijk in die gevallen dat her openbaar ministerie besluit een
zaak toch op zitting te brengen in plaars van zelf af te doen.

88 W.E.C.A Valkenburg, Het bezwaarschrift leeen de daevaardiTl{j,diss. Tilburg, Arnhem 1993, P: 147-171, in her
bijzonder P: 159-162.

So Of her door Osinga voorgesrelde korr geding bier een uirkomsr kan bieden, kan op dir moment in her midden
blijven. In deel drie worden de opties voor verschuiving besproken.

90 Zie ook W.E.C.A. Valkenburg, Het be:waarschrift leeen dedaevaardine, diss. Tilburg, Arnhem 1993, p. 104-107
en G./.M. Corstens, Het Nederlandsestrafpl"Ocesrecht, Arnhem 2002, p. 203.
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Zou nu de huidige regeling omtrent het bezwaarschrift tegen de verdere vervolging e.g. de
dagvaarding geschikt zijnin het licht van de hier ontwikkelde desiderata? Ja, theoretisch gezien
weI. De raadkamer kan immers bij geen of een onrechtmatig aanbod tot transactie tot het
oordeel komen dat er sprake is van een schending van de algemene beginselen van een goede
procesorde die leidt tot niet -onrvankelijkheid vanhet openbaar ministerie. Het gevolg van deze
constatering hoeft niet een buitenvervolgingstelling van de verdachte te zijn: de raadkamer kan
volstaan met een niet-onrvankelijkheid van de officier van justitie in de vervolging sec, nu deze
reparabel is. Her is dan aan de officier van justitie om deze niet-onrvankelijkheid voor een
eventuele toekomstige vervolging te repareren door het doen van een (nieuw) aanbod tot
rransacrie." Zolang maar niet geeist wordt dar de rechter een verdergaande dan marginale roets
moet uitvoeren waardoor hij een onderzoek naar de feiten zou moeten uitvoeren, is de
bezwaarschriftprocedure ook in praktijk geschikt in het licht van de ontwikkelde desiderata.

Tegengeworpen zou nog kunnen worden de idee dat de procedure in beginsel is bedoeld om
zogenaamde niet -haalbare vervolgingen te voorkomen." Door onenigheid over (het uitblijven
van) een aanbod tot transactie aan het bezwaarschrift ten grondslag te leggen, geeft de
verdachte - als regel, maar nier altijd - te kennen dar haalbaarheid van de vervolging juist niet
de inzet is van de bezwaarschriftprocedure. De wil tot transactie impliceert immers doorgaans
de erkenning van een dergelijke haalbaarheid. Anderzijds kan evenwel worden gesteld dat, als
een (uitblijven van een) transactieaanbod van invloed is op de vraag ofhet openbaar ministerie
ontvankelijk is, vervolging niet haalbaar is indien op voorhand duidelijk is dat het openbaar
ministerie niet-ontvankelijk is.93 Kortom, het onderzoek ter terechtzitring in combinatie met
de bezwaarschriftprocedure biedt voldoende bescherming aan de verdachte tegen een in zijn
ogen onrechtmatig transactieaanbod dan wel tegen het uitblijven van een transactieaanbod.

2·3·2. De duur van het onderzoek ter terechtzitting in relatie tot de
rechtsbeschenning

In her voorafgaande is bij herhaling gewezen op de rechtsbeschermende functie die een
onderzoek ter terechtzitting kan hebben, vooropgesteld dat een dergelijk onderzoek voIgt.
Desalniettemin kunnen er voor verdachten redenen zijn om een onderzoek ter terechtzitting
te voork6men. Indat licht zijn de transactie en het bezwaarschrift tegen de kennisgeving van
verdere vervolging en de dagvaarding te plaatsen.
In zoverre wordt de rechtsbescherming die van een onderzoek ter terechtzitring uitgaat nier
altijd door een verdachte geapprecieerd, om welke reden dan ook.

Ook een andere relativering met betrekking tot de rechtsbescherming kan worden
aangebracht. Zoals bekend kan een onderzoek ter terechtzitting veel tijd vergen. Schorsingen

9' Zie ook W.E.C.A. Valkenburg, Het bezwaarschrijt tegende daBvaarding. diss. Tilburg, Arnhem 1993, p. 104-107.
9' Zie ook de behandeling van her wersvoorstel vermogenssancries: Eersre Kamer, vergaderjaar 1982-1983,

15012, nr. 31a.
9) Zie wederom W.E.C.A. Valkenburg, Het be::waarschrift teBen de dagvaarding, diss. Tilburg, Arnhem 1993, p.

104-107.
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voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn niet uitgesloten. Indien het een zaak berreft met een
verdachte die zich in voorlopige hechtenis bevindt is, althans in theorie, een begrenzing
aangebracht aan de duur van de schorsing door art. 282 Sv.

Bevindt een verdachte zich niet (meer) in voorlopige hechtenis dan ontbreekt deze bescher-
mingo Uiteraard heeft een verdachte recht op berechting binnen een redelijke termijn als
bedoeld in art. 6, tweede lid, EVRM. De Hoge Raad heeft te dien aanzien in enkele srandaard-
arresten ook aangegeven welke termijn niet meer als redelijk is re beschouwen in even
bedoelde zin en welke consequenties aan her overschrijden van een redelijke term..ijn dienen
te worden verbonden.?"
Wat zijn echter de mogelijkheden voor een verdachte ten aanzien van wie het onderzoek rer
terechtzitting is aangevangen, welk onderzoek vervolgens voor onbepaalde tijd wordt ge-
schorst.
Voor deze vraag stond ook de verdachte in een zaak die uiteindelijk leidde tot een kort geding.95

De verdachte had de weg van art. 36 Sv kunnen beproeven. Aanvankelijk heeft hij daarvoor
ook gekozen maar hij is later op zijn schreden temggekeerd. Vervolgens heeft hij een kort
geding aangespannen waarin hij vordert dat op een bepaalde - door hem gestelde - termijn het
onderzoek ter terechtzitting wordr hervat.
Ondanks het bestaan van de weg van art. 36 Sv is hij niet niet-ontvankelijk verklaard in zijn
vordering. Sterker, de president in kort geding stelt hem inhet gelijk en wijst de vordering toe.
Het hoe en waarom staat - zoals gebruikelijk - hieronder weergegeven in kleinere letters. Mijn
kanttekeningen bij deze uitspraak volgen daarna,

War is er aan de hand' L, eiser in kort geding, wordr verdacht van een ernsrig zedendelict alsmede een levensdelicr
betreffende een meisje dar de leefujd van twaalfjaar nog niet had bereikt, In de mond van her slachtoffer is een geringe
hoeveelheid sperma aangetroffen. Het openbaar ministerie wil van dit mareriaal een DNA-analyse laten maken. Her
probleem is echter dat het om een zo geringe hoeveelbeid DNA-houdend materiaal gaat dar een dergelijk onderzoek
uitersr moeilijk uirvoerbaar is. Eersr zal het materiaal via speciale, nog experimentele, methoden vermenigvuldigd
moeten worden wileen DNA-profiel kunnen worden vasrgesreld, De zaak tegen L isinmiddels welop zitringgebrachr.
Tijdens her onderzoek ter terechrzitting, dar plaarsvindr op 9 november 1993, blijkt dat de onderzoeksmethode
waarmee de vennenigvuldiging zou moeten plaarsvinden nog steeds niet bruikbaar is en dat geen reeele inschatring
kan worden gegeven wanneer in die siruarie verandering komt. Het onderzoek ter rerechrzitring wordt daarom voor
onbepaalde rijd geschorst. Tevens wordr de voorlopige hechrenis van de verdachte geschorst. Later blijkt, uit een
rapport van her gerechtelijk laboratorium van 22 april 1994, dar her zeker nog een aanral jaren zal duren voordat met
deze methode berrouwbare vermeerderde producten uit sporenmareriaal kan worden verkregen. De conclusie van
her rapport luidt als volgr:
'( ...) Indien de rechtbank hiertoe opdrachr geeft zal her veiliggestelde spermabevartende mareriaal worden gebruikr
voor een DNA-vermeerderingsonderzoek met de huidige technieken. De kans dar hieruir bruikbaar bewijsrnateriaal
wordt verkregen wordt door DNA-topspedalisren minimaal tot nihil geachr. Hierbij zal al her rnateriaal moeren
worden gebruikr zodar larere analyses niet meer mogelijk zullen zijn. Her alternariefis dar het materiaal wordr bewaard
voor analyse in de toekomsr; een tijdsindicarie kanniet worden gegeven. Naar her zich nu laar aanzien moeter rekening

HR03-IO-2000, NJ 2000,721 (srrafkamer) m.nt. JdH. Dirisher algemene srandaardarresr. In her arrest HR 09-
01-2001, NJ 2001,307 (srrafkamer) m.nt.JdH heefr de Hoge Raad aanvullende regels gegeven met berrekking
tor onmerningszaken.
Rb Arnhem 17-11-1994, KG 1994,451 (kort geding).95
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worden gehouden met een rijdsbestek van meerdere jaren; de kans op een succesvolle analyse kan niet worden
gegarandeerd. (...)'96
De verdachre heefr vervolgens meerdere malen de officier van justitie verzochr, bij monde van zijn raadsman, re
bevorderen dar her onderzoek rer terechrzirting zaI worden hervar. Hierop is afwijzend gereageerd.
De verdachte heefr roen een verzoek ex art. 36 Sv - verklaring dar de zaak beeindigd is - ingediend, maar heefr dir
verzoek vervolgens weer ingerrokken. De volgende stap is een vordering in korr geding. Gevorderd wordt, kort
weergegeven, dat de Staatverplichr zaI worden een nieuwe zittingsdarum revragen aan de voorzitter van de rechrbank,
Deze zittingsdatum zal gelegen moeren zijn voor 1 februan 1995. De Staat doer een beroep op de weg van art. 36 Sv.
L brengt daar rwee hoofdbezwaren tegen in. Ten eersre dar een verklaring dar de zaak geeindigd is, geen definitief
oordeel inhoudr: ingeval van nieuwe bezwaren kan de vervolging opnieuw worden ingezet, art. 255 Sv. Concreer zier
L a1sgevaar dar over een aanral jaren de verrneerderingsprocedure wei operationeel is en dat a1snog een DNA-analyse
en vergelijking zal plaatsvinden. Zijn rweede bezwaar richr zich op de redelijke tertnijn van art. 6 EVRM. Hij srelr dar
bij een hernieuwde vervolging de russenliggende jaren nier voor die rermijn zullen worden meegerekend. De rechrer
in korr geding gaar vervolgens na of via deze srrafvorderlijke procedure de door L gevtaagde voorziening ook kan
worden verkregen. Hij komr rot een negarief oordeel; de vordering wordr roegewezen, zij her dar de rermijn
waarbinnen appointering zal moeren plaarsvinden wordr verruimd.f"

Bij deze zaak spelen meerdere vragen. Ten aanzien van het eerste door eiser aangevoerde
argument om de weg van art. 36 Sv niet te volgen - bij nieuwe bezwaren is vervolging weer
mogelijk - kan worden opgemerkt dat het voordeel van de verdachte om nu de zaak voort te
zetten in de kans op vrijspraak is gelegen. Vrijspraak is definitief. Een risico van vervolging bij
nieuwe bezwaren is uitgesloten. De procedure van art. 36 Sv biedt de verdachte aIleen (of zo
men wil: in ieder geval) de mogelijkheid om voor het moment zekerheid te hebben omtrent de
vervolging. Datdaar door dewetgever het algemeen belang tegenover is gesteld in devorm van
de uitzondering van art. 255 Sv is begrijpelijk.

Dit zijn echter geen vragen die de rechter in kort geding uiteindelijk heeft beantwoord, althans,
waarop hi; zijn oordeel he eft doen berusten. De president heeft bekeken of L via een
strafvorderlijke procedure kon bewerkstelligen dat het onderzoek ter terechtzitting zou
wordenhervat zodatdie rechters zichkonden uitlatenover de noodzaakde behandelinglanger
aan te houden of niet. Die mogelijkheid biedt het strafrechtelijk stelsel inderdaad niet. En als
zo de vraag wordt gesteld, dan kan het bestaan van art. 36 Sv niet leiden tot niet -onrvankelijk-
heid van eiser.

Dat neemt niet weg dat ik toch moeite heb met deze beslissing. Weliswaar biedt de procedure
van art. 36 Sv niet in concreto de mogelijkheid om een nieuwe zittingsdatum af te dwingen
maar aan de andere kant is her nu juist een procedure am, ingeval vaninactiviteit zijdens jusritie
- of het nu gaat om vragen omtrent al dan niet verder vervolgen ofwel om vragen als de
onderhavige - duidelijkheid te krijgen voor een verdachte. Namelijk: "is het gerechtvaardigd
dat ik, verdachte, nog langer in het ongewisse blijf of niet". Oat daar dan, ingeval van een voor
de verdachte gunstige beslissing, een escape- route zoals art. 255 Sv bij wordt ingebouwd is niet
onbegrijpelijk. Er staan immers meer belangen op her spel dan alleen die van de verdachte.

96
Ontleend aan her korr geding dar uireindelijk in deze zaak is gevoerd; Rb Arnhem 17-1I-1994, KG 1994,451
(kort geding).
Rb Arnhem 17-1I-I994, KG 1994,451 (korr geding).
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3. Het ontbreken van opsporings- en vervolgingsactiviteiten

Een verdachte heeft niet alleen behoefte aan rechtsbescherrning bij de ontplooiing van
opsporings- en vervolgingsactiviteiten; hij heeft sorns ook behoefte aan rechtsbescherrning
wanneer dergelijke activiteiten achterwege blijven. Is een verdachtevan mening dat naasthem,
of met uitsluiting van hem, anderen als verdachte van een strafbaar feit dienen te worden
aangemerkt, ofwel dat anderszins onvoldoende activiteiten worden ontplooid om ook
ontlastend materiaal te vergaren, dan staan er twee wegen voor hem open: de zogeheten mini-
instructie, art. 36a Sv, en in hetverlengde daarvan de mogelijkheid van art. 24I Sv (onderzoeks-
handelingen na sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek) en het uitlokken van een
gerechtelijk vooronderzoek, art. 328 jo 316 Sv, of een klacht over het nier vervolgen van een
ander die zijns inziens als verdachte is aan te merken, art. 12Sv.

Is er sprake van een 'slapend' onderzoek, een onderzoek waarin geen activiteiten meer worden
ontplooid maar waarin ook niet wordt geseponeerd dan kan de verdachte, mits er sprake was
van een vervolging, verzoeken om een verklaring dat de zaak is beeindigd, art. 36 Sv.

Kortom, bij het ontbreken van (voldoende) opsporings- en vervolgingsactiviteiten staan de
verdachte drie wegen ter beschikking:

het uitlokken van onderzoekshandelingen via de mini-insrructie, art. 36a Sv; via de weg van
art. 241 Sv en via art. 328 jo 316 Sv;

• beklag over niet-verder vervolgen, art. 12 Sv;
• verklaring dar de zaak is beeindigd, art 36 Sv.

Korte uiteenzetting. Sinds de inwerkingtreding op I februari 2000 van art. 36a Sv kan de
verdachte jegens wie door of vanwege de Staat enige handeling is verricht waaraan hij in
redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat jegens hem een vervolging zal worden ingesteld
de rechter-comrnissaris verzoeken enig onderzoek in te stellen: de mini-insrructie. Deze
regeling biedt de verdachte de mogelijkheid om zelfin een vroeg stadiuminvloed uit te oefenen
op het onderzoek. De rechter-comrnissaris dient de verdachte ook te horen, althans op te
roepen, naar aanleiding van zijn verzoek tenzij het verzoek kennelijk nier-onrvankelijk of
kennelijk ongegrond is, art. 36b Sv. De verdachte mag zich daarbij laten bijstaan door een
raadsman. Wijst de rechter-comrnissaris het verzoek af dan staat tegen die beslissing geen
rechtsmiddel open voor de verdachte.
Eveneens op I februari 2000 is het gewijzigde art. 241Sv in werking getreden, welke bepaling
de verdachte de mogelijkheid biedt om in de fase tussen het gerechtelijk vooronderzoek en het
onderzoek ter terechtzitting de rechter-comrnissaris te verzoeken nadere onderzoekshande-
lingen te verrichten.
Hoger beroep of cassatie staat niet open tegen de beslissing van de rechter-commissaris, art.
241,vierde lid, Sv.

V66r I februari 2000 kon de verdachte alleen zolang hem nog geen dagvaarding of
kennisgeving van verdere vervolging was betekend en ook alleen in de situatie dat hij voorlopig
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gehecht was, de rechter-commissaris verzoeken een gerechtelijk vooronderzoek te openen, art.
184, tweede lid (oud) Sv. Tegen een afwijzende beslissing stond voor hem geen rechtsmiddel
open. Was hij niet gedetineerd of was hem reeds een dagvaarding of kennisgeving verdere
vervolging uitgereikt dan kon hij tijdens her onderzoek ter terechtzitting een beslissing ex art.
316 Sv proberen uit re lokken.

De mogelijkheid een gerechrelijk vooronderzoek uir re lokken ex an. 316 Sv was voor de rechrer in korr geding, die re
maken kreeg mer een eis van de verdachre in de Zaanse paskamermoordzaak, aanleiding om eiser nier-onrvankelijk
re verklaren. De procedure van arr. 316 Sv voorzier zijns inziens 'in adequate en roereikende mogelijkheden ror
behartiging van her belang van een verdachre bij een voUedig onderzoek van her srrafbare feit waarvoor hij rerechr
staar, in die zin dar ook de (voor hem) ontlasrende aanlmopingspwlten in her dossier op hun berekenis kunnen worden
onderzochr.v"

Deze laatste mogelijkheden bestaan ook thans nog v~~r de voorlopig gehechte verdachte, zij
het ten aanzien van oude art. 184Sv in gewijzigde vorm. Sinds 1februari 2000 kan deverdachte
een poging ondernemen de rechter-comrnissaris op ambtshalve titel onderzoek te laten
verrichten, art. 36e Sv.
Op grond van dat 316 Sv kan de zittingsrechter - nog steeds - een nader onderzoek door de
rechtercommissaris laten uitvoeren. Weliswaar ishier geen sprake van eenrechtsgang die voor
de verdachte open staat, maar dat doet niets af aan het feit dat op deze manier wei adequaat
rechtsbescherming kan worden geboden.99

Stranden de pogingen van een verdachte om een nader onderzoek uit te lokken, dan kan hij bij
het onderzoek ter terechtzitting de bezwaren die hij heeft tegen het door politie en justitie
uitgevoerde c.q. nagelaten onderzoek altijd nog in de vorrn van exceptieve verweren gieten.
Verwerpt de rechter de verweren dan zal hij dit, voorzover het de strafuitsluitingsverweren
betreft gemotiveerd moeten doen. Bewijsverweren hoeven in beginsel niet gemotiveerd
verworpen te worden.'?"

Rb Haarlem 24-07-1987, KG 1987,376 (korr geding). Op 24 juli 2002 heefr her openbaar minisrerie een
persberichr doen uirgaan mer de volgende inhoud. Begin 2001 is her rechercheonderzoek in de zaak van de
Zaanse paskamermoord heropend. Mer behulp van nieuwe DNA-technieken kon de berrokkenheid van een
persoon - die eerder al als verdachre werd gezien - bij de moord worden vasrgesteld. De man bleek echter in
1993 al te zijn overJeden. Nader onderzoek naar mogelijke berrokkenheid van een rweede verdachre heefr geen
nieuwe aanwijzingen opgeleverd. Overigens is ookdeze man al overleden. Hij is in 1992 slachtoffer geworden
van een verkeersongeval in Macedonie, De berrokkenheid van de hoofdverdachte srond allang vast. De zaak
wordr als opgelosr besehouwd en her dossier wordr gesloren, aldus nog steeds her persberichr. Dit persbericht
is (destijds) gepubliceerd op de internetsite van her openbaar minisrerie: www.openbaarministerie.nl.
Uireraard is nier gezegd dar een verzoek tor nadere opsporingshandelingen ook gehonoreerd wordt. Dit moge
blijken uir een zaak die leidde tor HR I2-06-1991, NJ 1991,170 (strafkamer) m.nr. C. In die zaak had deverdaehre
verzochr re worden onderworpen aan een DNA-analyse welk verzoek door her hof werd afgewezen mer als
morivering dar naar 's-hofs oordeel her renlasregelegde reeds wertig en overtuigend bewezen was (sid). De
Hoge Raad achrre die onvoldoende grond om tor afwijzing van her verzoek re komen en vernierigde de
bestreden uitspraak met verwijzing van de zaak naar een aangrenzend hof.
Bewijsverweren hoeven nier gemoriveerd verworpen re worden, tenzij her gaar om zogenaamde meer en vaart
verweren, dakdekkersverweren, onrechanarig verkregen bewijs verweren en bepaalde berrouwbaarheids-
verweren.
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V66r 1 februari 2000 was het nog zo dat indien a) naar de mening van de verdachte nader
onderzoek geboden was en b) her onderzoek ter terechtzitting nog niet was aangevangen
terwijl c) de weg van art. 184 (oud) Sv niet openstond, de verdachte niets anders restte dan een
beklag over niet-vervolgen ex art. 12 Sv van een derde. Die moet er dan wel zijn.'?' De verdachte
kon hooguit, informeel, een verzoek om nader onderzoek naar ontlastend materiaal richten
aan politie en openbaar ministerie.

Mer een min of meer vergelijkbaar probleem worsrelde ook de eiser in een korr geding dar leidde tot een vormis van
de rechrbank Breda van 7 januari 1988.'°' Eiser was berrokken bij een verkeersongeval waarbij ookeen slachroffer was
re berreuren. In verband mer zijn eigen srrafbaarheid achtte eiser her van belang dar her alcoholpromiUage in her bloed
van her slachroffer zou worden bepaald. Een daartoe srrekkend verzoek aan de officier van jusririe was afgewezen.
Omda r snelheid geboden was - her lichaarn van het slachroffer was reeds vrijgegeven en zou op korre rermijn rer aarde
worden besreld of worden gecremeerd - en hem voorafgaand aan de zirring geen mer art. 316 Sv vergelijkbare
sruringsmogelijkheden ter beschikking sronden, vorderde hij in korr geding een gerechrelijk vooronderzoek om her
alcoholpromillage vast re laten srellen.
In casu wijsr president de vordering af, overwegende dar eiser er ten onrechre vanuir gaat dat het onder invloed
verkeren van het slachroffer van invloed zou kunnen zijn op zijn eigen srrafbaarheid. Dit lijkr een roersing die.
voorzichrig uirgedrukr, op her randje ligt van een marginale toersing. De rechrer kan echrer nauwelijks anders. Om re
kunnen oordelen of een redelijk denkend en handelend officier van justitie tot de omsrreden beslissing had kunnen
komen, is her van belang te weren of her al dan niet onder invloed van alcohol verkeren van her slachroffer, van invloed
zou kunnen zijn op de srrafbaarheid van de verdachre.

Sinds 1 februari 2000 zijn de mogelijkheden voor de verdachte om invloed uit te oefenen op
hetonderzoekdusverruimd.H.ijheefteigenmiddeleninhandengekregen.Eengevolghiervan
is bijvoorbeeld ook dar de verdachte de rechter-cornmissaris kan verzoeken een doelgroep-
gericht DNA-onderzoek te bevelen. Sinds de op I november 2001 in werking geu'eden
wijziging van her DNA-onderzoek biedt de wet voor een dergelijk onderzoek immers een
expliciete grondslag, art. ISla, lid I Sv en art. 19Sa,lid ISV.'03Geeft de rechter-commissaris een
dergelijk bevel dan is de verdachte er echter nog niet. Het onderzoek onder niet-verdachten
kan namelijk alleen op basis van vrijwilligheid van die derden plaatsvinden. Een bevels-
bevoegdheid aan derden om celmateriaal af te staan heeft de wetgever niet gewild.104 De leden
van de doelgroep die worden verzocht hun medewerking te verlenen, dienen schriftelijk
toestemming te geven tether afnemen van celmateriaal ten behoeve van dat DNA -onderzoek.
Teneinde de vrijwilligheid te waarborgen is in een AMVB nader geregeld op welke wijze de
toe stemming moet worden gevraagd en vastgelegd.

Op zich is een art. 12Sv procedure ook mogelijk wanneer er niet een concreer aanwijsbare andere verdachre
is. Voorwaarde is dan wei, aldus Corsrens, voorzover uit her achterwege blijven van opsporingsacriviteiten
kan en mag worden afgeleid dar nader onderzoek is gesraakt. G. , .M. Carstens, Het Nederlandse strafprocesrecht,
Arnhem 2002, p. 505. In de siruarie waar we hier over spreken, komen we dan in de sfeer van de slapende
onderzoeken waar art. 36 Sv voor de verdachre opensraar.
Rb Breda 07-01-1988, KG 1988,77 (korr geding) .

.oJ Wet van 5 juli 2001, Srb. 2001,335.
'04 Zie bijvoorbeeld in de rotstandkomingsgeschiedenis Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999,26271, nr. 3,
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Is er een derde die in de ogen van de verdachte als verdachte zou moe ten worden aangemerkt
dan bestaat de mogelijkheid om via de weg van an. 12 Sv bij her gerechtshofbeklag te doen
over het niet (verder) vervolgen van die derde.?" Deze procedure biedt aan iedere
belanghebbende de mogelijkheid om zich met een klacht tot het hof te wenden.
De beschikking van het hof is nagenoeg onaantastbaar. Er staat geen enkel gewoon rechts-
middel open, art 445 Sv, en cassatie in het belang der wet brengt geen nadeel toe aan de rechten
der partijen, art. 456 Sv jo art. 98 RO. Heeft het Hof geen bevel tot vervolging gegeven dan
staat de verdachre weliswaar geen rechtsmiddel ter beschikking maar niets belet hem -
juridisch althans - om later opnieuw beklag te doen. Zeker als er nieuwe feiten en omsrandig-
heden zijn, kan daartoe aanleiding bestaan. Of er nu nieuwe feiten en ornstandigheden zijn
aangevoerd of niet, het hof zal zich opnieuw over zijn beklag moeten buigen. Een herhaald
beklag is geen grond voor nier-onrvankelijkheid, het heeft aileen tot gevolg dat daarin een
reden kan zijn gelegen de verdachte als belanghebbende niet meer te horen.'??

Zie in dit verband ook Rb Amsterdam 28-1H9 91, KG 1992,5 (korr geding). Eiser wordr verdachr van her medeplegen
van moord. Zelf onrkenr hij dar, In korr geding vorderr hij, dar aan her openbaar min.isrerie zal worden bevolen een
opsporings- en vervolgingsonderzoek in re srellen naar de mogelijkheid dar een ander als verdachte dienr te worden
aangemerkt. De eis wordt afgewezen. De rechrer overweegt dar eiser zich via de procedure van art. l2 Sv tot her hof
re Amsterdam had kunnen wenden voorzover hij als belanghebbende in de zin van art. !2 Sv is aan te merken. Voor
her geval zou rnoeten worden aangenornen dar er roch plaars zou zijn voor een kort geding wordr her volgende
overwogen. De rechrer in de srrafzaak heefr reeds voordat her korr geding plaatsvond nader onderzoek door de
rechter-commissaris bevolen. Daarbij werd [uisr ook rekening gehouden met de door verdachte, eiser in korr geding,
geopperde mogelijkheid dar een ander medepleger was van de rnoord. Een en ander heeft tor gevolg dar de beiangen
die eiser inkort geding beoogd te beschermen reeds worden beschermd inde strafprocedure, Eiser heefr derhalve geen
belang bij zijn aerie.

Doet zich de siruatie voor dat er sprake is van een 'slapend' onderzoek en de verdachte er geen
behoefte aan heeft om viarnini-instructies ontlastendmateriaal tela ten vergaren of omde weg
van art. 12 Sv te bewandelen -wellicht zijn beide ook geen reele opties en weet de verdachte dat
beter dan wie dan ook - dan kan hij een verzoek indienen om de zaak beeindigd te laten
verklaren, art. 36 Sv. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een vervolging.

Zelfs her sluiren van een slapend onderzoek is ondanks her besraan van art. 36 Sv aan de rechrer in korr geding
voorgelegd. Dirmaal was de eis dar de Staat binnen vieremwintig uur een kennisgeving va.n niet verdere vervolging
aan verdachte zou doen betekenen. '0- De feiten waarvan de rechrer inkorr geding, die op 4 maart 1998 uitspraak heeft
gedaan, in deze zaak uir ging, lagen als voIgt.
'Eiser is, als verdaehre van medeplegen van doodslag op 13sepr. 1997 re Leeuwarden, in verzekering gesteld, voorts is
de bewaring bevolen en is een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) geopend.
Bij beschikkingvan 30 sept. 1997Yan her Hof re Leeuwarden is eiser onmiddellijk in vrijheid gesteld, aangezien er geen
emstige bezwaren besronden rer zake van de feiten waarop de vordering gevangenhouding betrekking had. Op 2dec.
1997 heeft de rechter-commissaris her gvo gesloten nadat de officier van justitie (Ov/) hem had medegedeeld
voomemens te zijn eiser niet te vervolgen. De sluiting van het gvo is op 8 dec. 1997 aan eiser betekend. Op verzoek van

00, Vergelijk de eerder aangehaalde uitspraak Rb Haarlem 24-07-1987, KG 1987,376 (kort geding). Afgezien van
de mogelijkheid van een gerechrelijk vooronderzoek kwarn bij deze zaak de mogelijk van art. 12Sv als reele
optie naar voren. Her bestaan van die procedure srond aan een kort geding in de weg.

006 A.L. Melai c.s., Wetboek van strafvorderinlJ, aanrek. 3 bij art. 12e Sv (supp!. 60/1987).
Rb 's-Gravenhage 04-03-1998, KG 1998,113 (kon geding).
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de raadsman van eiser is door de Ov] een kennisgeving van nier verdere vervolging, gedareerd 22 dec. 1997, getekend.
Een afschrifthiervan isverzonden aan de raadsman van eiser. Op 30 dec. 1997 is een beklag ex art. 12Svingediend door
een belanghebbende. Dit beklag zal op II maart 1998 door her Hof te Leeuwarden worden behandeld. De OvJ heefr,
nadat hem door eisers raadsman meerdere malen was verzocht de kennisgeving van nier verdere vervolging aan eiser
te betekenen, de raadsman op 28 jan. 1998 medegedeeld nier tot berekening re zullen overgaan.'
De president overweegt vervolgens:
'3·1. ( ... )
3.2. In her onderhavige geval kan eiser ten eersre ex art. 36 Sv de rechtbank verzoeken te verklaren dat de zaak is
geeindigd. Nier duidelijk geworden is, op grond waarvan eiser meenr dar dir voor hem geen adequate rechtsgang is.
Immers, eiserwil zekerheid verkrijgen omrrenr zijn rechrsposirie. Eisers zaak eindigr ex art. 246 lid 1Sv na berekening
van de kennisgeving van nier verdere vervolging. Herzelfde resultaar - een verklaring dar de zaak is geeindigd - kan
echter worden bereikt via de procedure ex art. 36 Sv.
3.3. Daamaasr zal her hof tijdelijk [tijdens? EvdG] de behandeling van her beklag ex art. 12Sv zich ook moeren buigen
over de vraag ofzichevenruelevervolgingsbeletselen voordoen. Her hof zal eisers stelling dar her achterwege laren van
een onverwijlde berekening van de kennisgeving van met verdere vervolging zodanig belersel opleverr in volle omvang
bij zijn oordeelsvorming kunnen berrekken. Het hof is voor die oordeelsvorrning ook veel meer dan de kort
gedingrechrer de geeigende instantie.
3+ Nu gebleken is dar voor eiser rwee met voldoende waarborgen omklede rechtsgangen opensraan die hem een
adequare bescherming bieden, is voor een ingrijpen in korr geding geen plaats. Eiser is derhalve niet onrvankelijk in
zijn vordering."?"

Niveau van rechtsbescherming, Inaanmerking genomen de verschillende wegen die een
verdachte rer beschikkllig staan, kan de conclusie niet anders luiden dan dat er een adequaat
niveau van rechrsbescherming is. De verdachte heeft zowel de mogelijkheid om nader
onderzoek te initieren, ofditnu via de mini-instructie gaat ofviadewegvaneen vervolgingvan
een derde, als de mogelijkheid om een onderzoek beeindigd te laten verklaren. Inaile gevallen
gaat het om primaire rechtsbescherming waarbij een rechter minimaal een marginale toets
uitvoert.
Stel dus bijvoorbeeld dat de verdachte getuigen willaten horen, ofbepaald materiaal willaten
onderzoeken. Op grond van deze getuigenverklari.ng of op grond van het onderzoek aan het
materiaal zou zijn onschuld vast kunnen worden gesteld, ofwel bijvoorbeeld een strafuit-
sluitingsgrond aannemelijkkunnen wordengemaakt. Het staat vast dar, zo het tot een verdere
vervolging van de verdachte komt, de getuigen niet meer gehoord kunnen worden omdat ze
bijvoorbeeld geringe levensverwachtingen hebben, ofwel dat het rnateriaal niet meer kan
worden onderzocht omdat het niet meer voorhanden zal zijn. Daargelaten dat het niet erg
aannemelijk is dat een officier van justirie in zo'n geval elk onderzoek zal weigeren, ervan
uitgaande dat de stellingen van de verdachte niet volstrekt irreeel zijn, kan de verdachte de
rechter-commissaris dus verzoeken deze getuigen te horen. Art. 36a Svvereistniet dat er reeds
sprake is van een vervolging; voldoende is dat de verdachte aan een door of vanwege de Staat

,oS Maar zelfs als de offider van justirie wel zelf aerie ondemeemr en de verdachre op de hoogte srelt van het feit
dat hij niet tot verdere vervolging overgaat, blijken er nog redenen te kunnen besraan om je als verdachte tot
een rechrer te wenden: de seporcode. In een zaak die heeft geleid tot HR 18-02-1994, NT1994,406 (kort geding)
m.nt Th WvV was dit hervoorwerp van geschil. Geseponeerd was op de code 02 (onvoldoende bewijs) terwijl
de verdachre meende aanspraak te kunnen maken op deseporcode 01 (ren onrechre a1sverdachte aangemerkr).
Her Hofheeft de eis (van verdachre) - op uireenlopende gronden waaronder de grond dar een dergelijke eis
zich niet leent voor een onderzoek in kort geding aangezien die procedure niet geeigend is om re onderzoeken
of iedere grond tor verdenking was komen te vervallen - afgewezen en de Hoge Raad heeft het daarregen
ingesrelde beroep in cassarie verworpen.
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verrichtte handeling in redelijkheid de verwachtingkan ondenen dat tegen hem een vervolging
zal worden ingesteld.

Los daarvan kan de verdachte ook nu weer purten uit de andere mogelijkheden. Ik hoef niet in
herhaling te vallen.

Desiderata. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zijn er geen wensen om tot een
adequaat niveau van rechtsbescherming te komen. Dat niveau is er al.

Een heel andere vraag is of voor de verdachte tegen een eventuele afwijzende beslissing van
de rechter-commissaris een rechtsrniddel open moet staan. Er zijn zeker redenen om daar
terughoudend in te zijn. Een rechtsrniddel was ook niet gegeven in de situatie van art. 184 lid
2 (oud) Sv. Bovendien is het op een gegeven moment genoeg. Er kan niet continu een beroep
op eenrechteropenstaan; een strafprocedure moet eindig zijn. Dit is de ratio achter de regeling
van rechtsrniddelen. Kijken we naar de rechtsrniddelenregeling ten aanzien van beschikkingen
dan geldt als hoofdregel dat er in het geheel geen rechtsrniddelen 0penstaan, art. 445 Sv, tenzij
de wet anders aangeeft. Kijken we naar de rechtsrniddelen tegen eindbeslissingen dan zien we
dat als hoofdregel is voorzien in hoger beroep en cassatie maar dat zelfs daar beperkingen zijn
aangebracht.

4. Van en naar het buitenland

De titel van dit onderdeel doet wellicht wat cryptisch aan. Het is een vlag die de volgende
lading moet dekken:

overdracht van vervolging;
• overdracht van tenuitvoerlegging;
• ovemame van vervolging door Nederland blijft achterwege;

ovemame van tenuitvoerlegging door Nederland blijft achterwege;
uidevering.

Her behoeft geen nadere uideg dat vervolging van verdachten ook in het buitenland kan
plaatsvinden. Er kan een verdachte dan meer of minder aan gelegen zijn om ofwel in
Nederland re worden vervolgd ofin ieder geval een eventueel opgelegde strafin Nederland te
mogen ondergaan. Aan de andere kant behoeft het evenrnin nadere uideg dat andere staten een
verzoek aan Nederland kunnen doen om de hier gestarte vervolging over te mogen nemen.
Idem voor de executie van een straf.
En dan kennen we nog de uidevering ter vervolging of executie.

De verdachte kan er alle belang bij hebben om juist in Nederland te worden berecht en om die
reden dus belang hebben bij ovemame van de vervolging door Nederland. Zo kan hij er ook
belang bij hebben dat Nederland niet ingaat op een verzoek van een vreemde staat om een in
Nederland gestarte vervolging over te nemen. Deze en andere belangen van de verdachten die
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een rol kunnen spelen bij de bovengenoemde onderwerpen passeren in het navolgende de
revue_

Overdraeht of overname van de tenuitvoerlegging - waarbij her gaat om een veroordeelde - is
een onderwerp dat eigenlijk niet thuis hoort in dit hoofdstuk dat gaat over de verhouding
tussen de overheid en de verdaehte. Gezien echter de nauwe samenhang in de problemen bij
overdracht van de vervolging en van de tenuitvoerlegging is er voor gekozen deze beide
onderwerpen samen te behandelen. Hetzelfde geldt voor de uitlevering ter executie, Gelet op
de nauwe samenhang met de vervolgingsuitlevering is ervoor gekozen ook deze onderwerpen
samen te behandelen.

4.1. Aetiviteiten om overdraeht van vervolging oftenuitvoerlegging aan Nederland
te bewerkstelligen blijven aehterwege

Korte sehets. Wat nu wanneer een vervolging van een verdaehte in het buitenland
plaatsvindr?"? Ten aanzien van bepaalde feiten wordt in sommige andere landen zwaarder
gestraft, denk bijvoorbeeld aan delieten inzake verdovende rniddelen. Ook de omstandig-
heden waaronder een eventuele vrijheidsbenemende straf moet worden uitgezeten kunnen in
somrnige andere landen zwaarder zijn dan in Nederland. Op zieh kunnen verdaehten geen
aanspraak maken op een vervolging in Nederland noch op een executie van een sanetie in
Nederland. Uiteraard is het wel de taak van de Nederlandse Staat om zieh her lot aan te trekken
van onderdanen, die in het buitenland in moeilijkheden zijn geraakt, maar een plieht voor de
Nederlandse Staat omaetiviteiten te ontplooien teneinde vervolging of executie in Nederland
te bewerkstelligen bestaat niet. Er kunnen zieh eehter omstandigheden voordoen op grond
waarvan er aanleiding kan bestaan hier anders over te denken. Het gaat dan om situaties
waarbij de verdaehte, mede ten gevolge vanhandelen van Nederlandse politie en justitie, in een
vreemde Staat is aangehouden en wordt vervolgd. Ter illustratie kan worden gewezen op het
optreden van under-coveragenten als gevolg waarvan een Nederlander zieh buiten de
landsgrenzen begeeft, vervolgens in die vreemde Staat wordt aangehouden en vervolgd.:"
Voorzover een en ander kan worden geduid als een evident onreehtrnatige daad - Wijnholt
spreekt in zijn hoedanigheid als president in kort geding over een flagrante rechtsschennis'" -
zijdens de Nederlandse Staat, leidt dit tot de eonclusie dat een verdaehte onvoldoende
reehtsbeseherrning geniet indien hij ofwel niet kan bevorderen dat de Staat aetiviteiten zal

009 Zie y.G .M. Baaijens - van Geloven, Overdracht en overname van strafvervolointJ diss. Tilburg, Arnhem Gouda
Quint, 1996.
Dar dergelijke situaties voorkomen blijkr onder meer uit HR 09-10-1990, NJ 1991,98 (strafkamer); Rb 's-
Gravenhage 19-01-1984, KG 1984,57 (kort geding) en Rb 's-Gravenbage 29-06- 1984, KG 1984,197/NJ 1985,815
(kort geding).
Rb 's-Gravenhage 29-06-1984, KG 1984,197/NJ 1985,815 (kort geding).ln deze zaak was het zelfs zo dar her
aannemelijk is dar de Nederlandse politie heefr meegewerkt aan een plan om een Nederlands onderdaan naar
Duirsland te lokken. Dit leverr een onrechtrnatige daad op (een flagrante rechtsschending, aldus Wijnholr in
zijn vonnis). Hij gelast de Staat zelfs om onverwijld een verraling van zijn vonnis in korr geding re vertalen en
aan de minister van justitie in de Duitse deelscaar Hessen te zenden.
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ontplooien teneinde overname van de vervolging of de executie door Nederland te
bewerkstelligen ofwel de wijze waarop de beslissing om dergelijke activiteiten niet te
ontplooien tot stand is gekomen, niet kan laten toetsen op rechtmatigheid.
Wat zijn nu de mogelijkheden voor een verdachte om een verzoek tot overname van de
vervolging of eventueel de executie zijdens de Nederlandse Staat aan de vreemde Staat uit te
lokken? Met betrekking tot de overname van vervolging is in het wetboek van strafvordering
een regeling gegeven, art. 552X-552hh Sv, maar deze biedt geen aanknopingspunten voor een
verdachte omeen verzoek tot overnarne door Nederland te bewerkstelligen. De wet ziet op dat
punt meer op situaties waarbij het initiatief tot overnarne van de vervolging door Nederland
bij de vreemde Staat ligt.m Ook andere mogelijkheden ontbreken. Hetzelfde geldt voor de
tenuitvoerlegging van een buitenlandse sanctie in Nederland. De Wet Overdracht
Tenuitvoeriegging Strafvonnissen biedt geen uitkomst. Die wet ziet in het bijzonder op de
procedure die in Nederland moet worden gevoIgd na bewilliging van een verzoek tot
overdracht van tenuitvoerlegging.I13 Ook de Algemene Wet Bestuursrecht biedt geen uitkomst.
Voorzover een weigering van de Minister om een bedoeld verzoek te doen, gezien kan worden
als een beschikking in de zin van die wet, valr die beschikking niet onder het bereik van de wet
gezien de uitzondering in art. 1:6 AWB.f14Zou de Minister een verzoek van een verdachte om
de hier bedoelde activiteiten te ontplooien negeren, dan geldt hetzelfde. Er is derhalve niet
voorzien in rechterlijke controle, zelfs niet een marginale, op de beslissing ofhet ontbreken
daarvan noch op de totstandkoming van de beslissing.
Bedenk overigens wel dat zelfs indien de Staat over zou gaan tot het ontplooien van bedoelde
activiteiten daarmee nog niet is gezegd dat overdracht van vervolging of executie aan
Nederland zal plaatsvinden. Daartoe is de medewerking van de vreemde Staat noodzakelijk.

Voor aIle voornoemde gevaIlen geldt dat de verdachte nog zou kunnen proberen een
vervolging tegen zichzelf te bewerkstelligen, maar de procedure van art. I2Sv biedt nauwelijks
soelaas."> Iemand wordt niet geacht een eigen belang te hebben bij zijn vervolging: de
beslissing niet revervolgen wordt geacht een voor de verdachte gunstige beslissing te zijn. Een
uitzondering wordt slechts aangenomen voorzover het onderzoek ter terechtzitting inmiddels
is aangevangen: de verdachte geldt dan als belanghebbende en heeft recht op een
onherroepelijke einduitspraak." Toch kan een verdachte buiten deze uitzonderingssituatie
heel wel belang hebben bij een vervolging hier te landc:" Niet aIleen vanwege de eerder

De Nederlandse Staat zou dan, via diplomarieke kanaJen, moeten proberen een verzoek zijdens de vreemde
Staat uit te lokken, ror overname door Nederland van de vervolging.

"J De Nederlandse Staat zou nu, via diplomarieke kanalen, moe ten proberen een verzoek zijdens de vreemde
Staat uit re lokken, tor overname door Nederland van de executie.

"4 De beslissing van de Minister om geen activiteiten re ontplooien teneinde overname van de srrafvervolging
of de execurie re bewerkstelligen, is een beslissing die berrekking heefr op de vervolging of de renuirvoer-
legging.

"5 Vergelijk onder meer A.L. Melai c.s., Her wetboek van strojvordering, aanrekening 9 en verder, in her bijzonder
aanrekening 15,op art. 12Sv (suppl. 73/1990).

,,6 HR 28-02-1984, NT 1984,490 (srrafkamer) m.nt, ThWvV.
n- In kort geding procedures in uirleveringszaken wordr ook wei gevorderd dar de Staat [Or vervolging in

Nederland moer overgaan.Zie bijvoorbeeld Rb 's-Gravenhage 23-07-1997, KG 1997,244 (korr geding).
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genoemde strafmaat en omstandigheden waaronder een eventuele vrijheidsbenemende straf
wordt ondergaan, maar zeker en in het bijzonder vanwege zijn verdediging. Zijn er getuigen
die zieh in Nederland bevinden, dan zal het voor de verdediging makkelijker zijn wanneer de
vervolging in Nederland plaatsvindt. Her horen van getuigen is dan, praktisch, simpeler dan
wanneer vervolging in een vreemde Staat plaatsvindt. Een verdaehte kan ook belang hebben
bij een vervolging hier te lande wanneer bepaalde onderzoeksfaciliteiten, bijvoorbeeld
laboratoria, hier beter uitgerust zijn dan in de vreemde Staat. Het idee dat een beslissing niet
te vervolgen, een voor de verdaehte gunstige beslissing is, die aan een procedure ex art. I2 Sv
in de weg staat, gaat dus niet altijd op.
Wat verder rest is een kort geding.1l8 Een en ander stuit eehter al snel af op de beleidsvrijheid
van zowel de Staat als het openbaar ministerie, art. I67 Sv."9 Het is dan niet aan de reehter om
de beleidsvrijheid te doorkruisen met allerlei bevelen, bijvoorbeeld tot vervolging. Wel is
mogelijk dat de reehter aangeeft dat een bepaalde beslissing jegens eiser onreehtmatig is welke
onreehtmatigheid kan resulteren in bijvoorbeeld een sehadevergoedingsplieht zijdens de Staat.

Niveau van rechtsbescherming. Is Iller nu sprake van een niet-adequaat niveau van
reehtsbeseherming? Inaanmerking nemend de beleidsvrijheid vanhet openbaar ministerie om
al dan niet te vervolgen en de beleidsvrijheid van de Minister om al dan niet aetiviteiten te
ontplooien teneinde overname van vervolging of tenuitvoerlegging door Nederland na te
streven, is er sleehts bij een evident onreehtmatig nalaten, sprake van een niet -adequaat niveau
van rechrsbescherming.?" De wijze waarop de beslissing tot stand is gekomen, daaronder
begrepen de wijze waarop rekening is gehouden met alle feiten en omstandigheden, moet
evident onreehtrnatig ziin. Zijn er mensenreehtelijke vragen in het geding dan komt er nog een
extra probleem bij. Het Europees Verdrag tot beseherming van de Reehten van de Mens
garandeert immers, ingeval van sehending, een "effective remedy" voor een nationale reehter
in art. I3. Zou zieh nu de situatie voordoen waarbij de beslissing tot het niet ontplooien van

,,8 Zie bijvoorbeeld de hiervoor al aangehaalde uirspraak Rb 's-Gravenhage 23-07-1997, KG 1997,244 (kort
geding). Zie voor pogingen van verdachten, die in her buirenland zijn gedetineerd, srrafVervolging door
Nederland (al dan niet via uitlevering) af re dwingen onder meer Rb 's-Gravenhage 19-01-l984, KG 1984,57
(kort geding); Rb 's-Gravenhage 29-06-1984, KG 1984,197/NJ 1985,815 (korr geding); Rb Amsterdam 09-08-
1984, KG 1984,253/NJ 1985,261 (korr geding) en Rb 's-Gravenhage 23-12-1985, KG 1986,50 (kerr geding) /
Heineken ontvoering.

"9 Nier alrijd echrer. Zie voor een uitlevering die met succes werd regengehouden onder meer op de grand dar
eiser, had hi] in Nederland kunnen worden vervolgd, zijn zaak naar alle waarschijnlijkheid zou zijn
geseponeerd, Rb 's-Gravenhage 10-05-1991, KG 1991, 244 (kort geding). De president oordeelde dar de
beslissing van de minister zelfs de marginale roets der kririek nier kon doorstaan. Zie voor uirspraken waarbi j
de beleidsvrijheid wordt onderstreepr onder meer de hiervoor aangehaalde beslissingen Rb 's-Gravenhage
29 juni 1984, KG 1984,197/NJ 1985,815 (kort geding). Duidelijk wordt aangegeven dar de beleidsvrijheid
voorop staar. Slechts bij evident onrechrrnarige beslissingen is er reden tot rechterlijke russenkomst, i.c. een
bevel aan de Sraar om een verraling van de beslissing van de rechter aan de Duirse rechrer toe re sruren. De
beleidsvrijheid zal echrer rninder zijn indien er rechten gegarandeerd in verdragen in her geding zijn.
Vergelijk in die verband de eerder aangehaalde uirspraak Rb 's-Gravenhage 29-06-1984, KG 1984,197/NJ
1985,815 (kort geding). Waar her ging om een verkapre uitlevering (uirlevering anders dan bij verdrag) door
Nederland aan Duirsland nu de Nederlandse polirie heefr meegewerkt aan een plan eiser naar Duirsland te
lokken. De president zag echter geen mogelijkheid de Nederlandse Staat te bevelen een uirleveringsverzoek
of verzoek tot ovemarne srrafVervolging re doen aan Duirsland,
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bedoelde activiteiten door de Nederlandse Staat vragen van mensenrechtelijke aard mee-
brengt, dan ontbreekt dus een "effective remedy"?"

Desiderata. Wat zou wenselijk zijn? Enerzijds een ruimere interpretatie van het begrip
belanghebbende in de zin van art. 12 Sv, zodat ook verdachten tegen wie nog geen onderzoek
ter terechtzitting loopt als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt. Anderzijds een
modus via welke de wijze van totstandkoming van beslissing van de Staat, de verantwoorde-
lijke Minister, met betrekking tot het doen van een verzoek tot overdracht van vervolging of
executie marginaal getoetst kan worden en wel aan de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, inhet bijzonder het vertrouwensbeginsel enhetverbod van willekeur. De inhoud van
de beslissing blijft nadrukkelijk buiten het bereik van de toetsing. Het gaat er slechts om ofhij
in redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen. De Minister is wat de inhoud aangaat
immers alleen verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging. Is er behoefte aan
een "effective remedy" zoals bedoeld in art. 13 EVRM dan zal, voorzover dit uit het Europees
Verdrag voortvloeit, de toetsing minder terughoudend moeten zijn.
De beslissing die in de bedoelde procedure wordt genomen - de totstandkoming was al dan
niet in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur - is uiteraard een definitieve.
Er is immers geen andere rechtsgang waarbij tot een ander oordeel kan worden gekomen. Her
feit dat de beslissing definitief is betekent echter niet dat de rechter nu de uiteindelijke
beslissing neemt. De consequentie van de beslissing van de rechter zou moeten zijn dat de
Minister, nu met in achtneming van de algemene beginselen, opnieuw een beslissing neemt.
Niet is uitgesloten dat de inhoud van de beslissing uiteindelijk gelijk is aan de eerdere beslissing,
maar de wijze van totstandkorning is anders.

4.2. Uitlevering

Korte schets. Hoe is nu de rechtsbescherming van een verdachte in de omgekeerde situatie:
een vreemde Staat zou bij voorkeur de vervolging of executie ovememen of zou graag
uitlevering van de verdachte willen.
Bij uitlevering - die niet geschiedt dan krachtens verdrag, art 2 UW - is voorzien in een vorm
van proces, met daarbij de mogelijkheid van cassatie, art. 31 UW.Ill Indat proces oordeelt de
rechter over de vraag of uitlevering toelaatbaar is. Hij brengt daaromtrent advies uit aan de
Minister. Uidevering is bijvoorbeeld niet toegesraan indien er niet is voldaan aan de eis van
dubbele strafbaarheid, "3 Verder zijn er bepaalde situaties waarin uitlevering niet mogelijk is,
artt. 4 en 8-12 UW. Zo worden Nederlanders niet uitgeleverd. Ook zal bijvoorbeeld geen

'" Ook al bevindt een verdachre zich in een vreemde Staat, dar laat onverlet dar hi] aanspraak kan maken op
eerbiedigingvan de rechren door Nederland, zoals vastgelegd inhetverdrag, art. 1 EVRM. Hij valr immers nog
steeds onder de rechrsmachr van Nederland. Niet vereist is dar de vreemde Staat her verdrag ook heefr
ondertekend.
Zie uitgebreid Noyon-Langemeijer-Remrnelink, Het wetboek van strafrecht, bijlage I.Uidevering.

"0 Zie voor de uitleg van 'dubbele srrafbaarheid' Noyon-Langemeijer-Remmelink, He! wetboek van strafrecht,
Bijlage I. Uidevering, P: 77-86 (suppl, 70/1990).
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uitlevering plaatsvinden voor eenfeitwaarop in de verzoekende Staat de doodstraf staat, tenzij
voldoende is gewaarborgd dat die straf, in geval van een veroordeling daarroe, niet zal worden
voltrokken. Acht de rechter de uitlevering niet toelaatbaar dan moet de Minister van Justitie
afwijzend op het verzoek tot uitlevering beschikken, art. 33lid 2 UW, tenzij de ontoelaatbaar-
heid alleen berust op ongenoegzaamheid van de overgelegde stukken, art. 33 lid 3 UW. De
Minister kan in dat geval zijn beslissing aanhouden en onder omstandigheden uiteindelijk tach
het verzoek tot uitlevering inwilligen. Acht de rechter uitlevering toelaatbaar, dan kan de
Minister overgaan tot inwilliging van het verzoek, hij hoeft dat niet te doen. Het is dus aan de
Minister om de uiteindelijke beslissing re nemen: uitleveren of niet. De rechter adviseert
slechts. De Minister dient bij zijn besluitvorming uiteraard alle omstandigheden van het geval
in ogenschouw te nemen en alle betrokken belangen zorgvuldig afwegen. Het kort geding is
het rechtsmiddel dat ter beschikking staat aan hen wier uitlevering is toegestaan door de
minister. 124

Ook als straks is voorzien in een Europees Aanhoudingsbevel (EAB) zal het kort geding
functioneren als rechtsbeschermingsinstrument, aldus Reijntjes, wanneer de wetgever geen
aparte procedure regelt."5 Blekxtoon schriift daarover het volgende. Op grond van het
Kaderbesluit moeten de Lidsraten een of meer rechterlijke instanties aanwijzen die exciusief
belast zijn met de behandeling van de EAB's. De minister van justitie verdwijnt als
(mede )beslissende instantie. Ook her cassatieberoep enhet beroep op de rechter inkort geding
zal verdwijnen, aldus Blekxtoon.i"

Niveau van rechtsbeschenning. Op zich ligt het niet voor de hand om bij uitlevering aan te
nemen dat het niveau van rechtsbescherming niet adequaat zou zijn. Er komt een rechterlijk
oordeel omtrent de toelaatbaarheid en al acht de rechter uidevering toelaatbaar, dan is niet
gezegd dat de Minister dientengevolge het verzoek tot uitlevering zal inwilligen. Er zit echter
een addertje onder het gras. Het is de vraag wie bevoegd is om een oordeel te geven over

''4 Vaste jurisprudenrie. Zie bijvoorbeeld Rb 's-Gravenhage 26-02-2002, KG 2002,91 (korr geding) in welke zaak
de vordering - de aanvullende roesremming tot vervolging na de uitlevering moet worden ingerrokken - is
toegewezen onder verwijzing naar art. [4 EUV. Zie ook Rb 's-Gravenhage 19-02-2002, KG 2002,81 (kort
geding) waarbij een beroep op de hardheidsclausule werd afgewezen. Zie verder onder meer Rb 's-
Gravenhage 16-07-[999, KG [999,200 (korr geding) waarbij de rechter in kort geding oordeelde dareisers hun
aanvankelijke instemming mer de verkorte uirleveringsprocedure mochten inrrekken v66r de feitelijke
uitlevering. Zie voor een oudereuitspraak Hof's-Gravenhage zo-og-ro Sx, KG 1988,296 (korr geding) waarin
de president overweegt - in een zaak waarin de officier van jusririe het uitleveringsverzoek van Duitsland had
uirgelokt - dar een beslissing tot uitlevering ter - marginale - toersing in kort geding kan worden voorgelegd.

"5 Zie J.M. Reijntjes Europees aanhoudinqsbevel. Nederlands Juristenblad 2002, p. 712, rubriek O&M. Reijmjes
geeft daar aan dar, gelet op bet Kaderbesluit van de Europese Raad, her Europees aanhoudingsbevel
aanstaande is. In zijn bijdrage geeft hij een schets van her Kaderbesluit en de consequenties voor Nederland
en de re volgen procedure.

,,6 R. Blekxtoon Europees arrestatiebevel, Nederlands Juristenblad 2002, P: IOS8-1061. In deze bijdrage geefr de
schrijver aan grote problem en te zien bij de invoering van her EA. Hij stelr voorts zelfhet enthousiasme van
Reijntjes niet re delen. Op grond van zijn ervaring srelt Blekxroon dar de roe passing van her EVRM in de
verschillende EU-landen nog lang nier her niveau heefr dar een dergelijke vereenvoudiging van her
uitleveringsrecht veranrwoord maakt.
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vragen van mensenrechtelijke aard. Is dat de rechter in de uicleveringsprocedure of de Minister
van Justitie? Dit is van belang in verband met art. 13EVRM: het recht op een "effective remedy"
voor een nationale instantie.": Dit is ook in onderdeel a.r, van dit hoofdstuk al aan de or de
gekomen. Zou de Minister de aangewezen persoon zijn om overvragen van mensenrechtelijke
aard te oordelen dan is er een probleem.:" Er is dan geen "effective remedy", althans niet in het
bijzonder. In de praktijk fungeen het kort geding als zodanig."?
Daarnaast moer de beslissing van de Minister de toets del' kritiek van algemene beginselen van
behoorlijk bestuur kunnen doorstaan. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van willekeur. Een
controlemogelijkheid door eenrechter ontbreekt echter: de Algemene wet bestuursrecht heeft
geen verandering gebracht in de praktijk die bestond onder de werking van de Wet Admini-
stratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen. Toen die wet nog gelding had, viel de
beslissing omttent uidevering, niet zijnde een strafprocedure, onder de uitzondering van art.
5 onder e - de uitzonderingen met be trekking tot opsporing, vervolging en executie was
vastgelegd in art. 5 onder g - en in de nieuwe wet, de Algemene wet bestuursrecht, wordt de
beslissing omtrent uidevering genoemd in de bijlage horende bij art. 8:5Awb. De uitzondering
van art. 5 sub g AROB is opgenomen in art. 1:6 Awb. Nu de beslissing omtrent uiclevering niet
onderhevig is aan rechterlijke controle, kan zich hier een gebrek aan rechtsbescherming
voordoen.
Uiteraard kan ook nu de verdachte eenkort geding aanspannen tegen de Staat, maar wederom
doen zich dezelfde problemen voor als reeds eerder geschetst. De rechter zal, gezien de
beslissingsvrijheid die aan de minister toekomt, geen verbod tot uidevering kunnen uitspreken.
Wel kan hij desnoods aangeven dat een uidevering een onrechttnatige daad jegens eiser
oplevert op grond waarvan de Staat wellicht schadeplichtig is jegens eiser.

Dir rechr hebben ook degenen die in een land verblijven dar her Europees Verdrag heefr ondertekend, ook al
heeft her land waarvan zij de narionalireir hebben her Europees Verdrag niet onderrekend. Dit vloeir voorr uir
arr. I EVRM. De aangesloren landen verplichren zich de gewaarborgde rechren uir ritel een van her verdrag
re respecteren ten aanzien van een ieder die zich in hun rechrsmachr bevindt.

"s Zie ook HR 05-03-1991, Nj1991,680 (srrafkamer) m.m. AHjS. Annotators voorlopige indruk is, dat 'de
uideveringsrechter diem te beslissen op verweren die berrekkinghebben op schending van een eerlijk proces,
rerwijl hij zicb met hoort te begeven in de merires van verweren die nier zijn gebaseerd op arc. 6 EVRM, maar
op andere verdragsbepalingen zoaJs art. 3. Met name klachren over de tenuirvoerlegging van san cries lijken
nier ter beoordelingvan de uirleveringsrechrer re sraan.' Zie ookHR 08-07-1992, Nj1993,IS (srrafkamer). De
Hoge Raad srelr explicier dar her aannemen van een uitzondering op art. 4 UW met tot de bevoegdheid van
de rechrer hoorr maar rot die van de Minister. Ook de beoordeling van verweren die in verband sraan met
andere verdragen, zie art. 3 UW, komr met roe aan de rechrer maar aan de Minister.

"9 ZieS.M.j. van DijkenA.E. Mos-Versrraren, Uitlevering en hctEVRM: eenkwestievan verplichtingen, Nederlands
[uristenblad 1993, P-304-312. Zie voor pogingen uitlevering ofwel overlevering of overdrachr van
srrafvervolging tevoorkomen de hiervoor aangehaaJde vaste jurisprudentie. Zie voor meervoorbeelden onder
meer HR30-03-1990,NjI991,249 (korrgeding) m.nt. AHjS; Hof's-Gravenhage 07-05-1981,NjI982,273 [korr
geding); Rb Amsterdam 27-0l-l983, KG 1983,63 (korr geding); Rb 's-Gravenhage 02-12-1986, KG 1986,547
(korr geding); Rb 's-Gravenhage 19-09-1990, KG 1990,323 (kort geding) m.nr. Y. Buruma in NJCM-Bullerin
1991, p. 121en verder en Rb 's-Gravenhage 1O-05-1991 en 27-06-1991, KG 1991,244 (kon geding).
Zie voor pogingen van verdachren om een door Nederland gedaan uitleveringsverzoek re bemvloeden Rb 16-
03-1984, KG [984,173 (korr geding); Rb 's-Gravenhage 01-05-1984, KG 1984,[48 (korr geding).
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Desiderata. Yoor wat wenselijk is om de beslissing van de Minister te laten toetsen wordt
verwezen naar de desiderata die hiervoor bij zijn aangegeven onder 4.1.van dit hoofdstuk. De
toets die wordt uitgevoerd zal bij voorkeur terughoudend, marginaal, zijn, behoudens
voorzover het gaat om vragen van mensenrechtelijke aard waarvoor art. 13EVRM een effective
remedy voorschrijft. In die gevallen kan de toetsing verstrekkender zijn indien dit voortvloeit
uit her Europees Yerdrag. Een en ander slechts voorzover de beoordeling van de mensen-
rechtelijke vragen aan de Minister was voorbehouden.

4.3. Overdracht van vervolging enJoftenuitvoerlegging aan een vreemde Staat

Korte schets. Het kan zo zijn dat in Nederland een onderzoek loopt tegen een verdachte en
dat allengs blijkt dat een goede strafrechtsbedeling vervolging door een vreemde staar
wenselijk maakr.?" In zo'n geval kan de officier van justitie aan de Minister van Justitie een
voorstel doen om de vervolging door die vreemde staat uit te lokken.
Bij beoogde ovemame door een vreemde Staat van de vervolging, overdracht door Nederland,
kan de verdachte onder bepaalde omstandigheden, art. 552t lid 5 jo lid 2 Sv, beklag doen bij het
gerechtshof. De art. rzb, l2C, 12e tweede lid, izf en rzh-l zijn van overeenkomstige toe passing.
Indien het gerechtshof vervolging in Nederland beveelt, wordt het verzoek aan de vreemde
Staat ingetrokken, art. 552Ulid 4 Sv. Beveelt het hof niet de vervolging in Nederland dan staat
het de Minister vrij om het verzoek aan de vreemde Staat te doen, of in stand te laten.

Met betrekking tot de overdracht van de tenuitvoerlegging aan een vreemde Staat regelt art.
52 WOTS dat de verdachte, voorzover het gaat om overdracht van een vrijheidsbenemende
straf, een bezwaarschrift kan indienen bij het gerecht dat in hoogste feitelijke instantie de
sanctie heeft opgelegd, indien de Minister van Justitie voomemens is overdracht toe te staan.
Onder omstandigheden staat, ingeval van een veroordeling bij verstek, ook nog de mogelijk-
heid van verzet tegen de oorspronkelijke beslissing in de strafzaak open, art. 54 WOTS. De
uiteindelijke beslissing blijft echter in handen van de Minister.

Niveau van rechtsbescherming. Voorzover de mogelijkheid van beklag bij het hof heeft
opengestaan, is er een vorrn van rechtsbescherrning geweest, anders niet. In geen van de
gevallen staat echter de beslissing die de Minister neemt, de wijze van totstandkorning, onder
rechterlijke controle. De behoefte aan controle zal zich niet doen voelen in die gevallen waarbij
de Minister zijn verzoek aan de vreemde Staat intrekt, al dan niet op grond van art. 552Ulid 4
Sv, maar in de andere gevallen kan wel behoefte bestaan aan controle. '3'

'30 Zie Y.G .M. Baaijens - van Geloven Overdracht en overname van strafvervoltJiTl£ldiss. Tilburg, Arnhem Gouda
Quint, 1996.

'3' Zie over de rol die de burgerlijke rechrer, in het bijzonder de rechrer in kort geding, hier vervult Y.G.M.
Baaijens - van Geloven Overdracht en overname van strafvervoltJiTl£ldiss. Tilburg 1996, Arnhem Gouda Quint,
1996, P: 294-295 (aant. 10 en II bij art. 552U Sv). Onder verwijzing naar de wetsgesehiedenis vermeldt zij dar
de wetgever blijkens die srukken de rechter in kart geding "officieel" als beroepsgang is aangewezen.
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Is er sprake van een samenloop van twee procedures, uitlevering en overdracht strafvervol-
ging aan een vreemde Staat, dan mag de Staat volstaan met de toepassing van de regels
omtrent uitlevering, aldus het hof te 's-Gravenhage in een kort geding van 1988.'31 Er is geen
grond voor een cumulatieve toepassing van de regels die voor de verschillende procedures
gelden. Dar in casu door Nederland een verzoek tot uitlevering door een vreemde Staat was
uitgelokt, maakte in de ogen van het hof geen verschil.

Desiderata. De desiderata zijn, voor wat betreft een modus om de totstandkoming van de
beslissing van de Minister te roetsen, gelijk aan die welke zojuist zijn aangegeven: voor de
evident onrechtmatige gevallen zou rechterlijke toetsing mogelijk moeten zijn. Deze toetsing
is bij voorkeur marginaal tenzij er mensenrechtelijke vragen in het geding zijn en het Europees
Verdrag op grond van art. 13 een verderstrekkende toetsing verlangt. Een en ander voorzover
de beoordeling van die vragen aan de Minister was voorbehouden, vergelijk hetgeen hierover
bij de uitlevering is opgemerkt.

5. Preventieve detentie

5.1. Inleiding

Is hiervoor steeds het niveau van rechtsbescherming voor de verdachte in het algemeen aan de
orde geweest, in het navolgende gaat het omhet niveau van de rechtsbescherming dat specifiek
samenhangt met de preventieve detentie: de inverzekeringstelling en de voorlopige hechte-

• 133
0lS.

Vande aangehouden verdachten wordt een deel na verhoor heengezonden, een deel wordt
echter langer vastgehouden. Zij worden in verzekering gesteld en wellicht aansluitend
voorlopig gehecht.'34 De eisen voor vrijheidsbeneming zijn nu zwaarder. Was bij de
inverzekeringstelling het aanwezig zijn van de gevallen - en het belang van het onderzoek -
voldoende, nu moeten er tevens met name genoemde gronden voor verdere vrijheids-
ontneming aanwezig zijn, art. 67 en 67a Sv. Het belang vanhet onderzoek wordt nu niet meer
als concrete eis in de wet genoemd. Dat de voorlopige hechtenis echter niet als een soort
'voorstraf mag worden toegepast, is af te leiden uit jurisprudentie van het Europese hof.'35

'J' Hof's-Gravenhage 26-05-1988. KG 1988,296 (korr geding).
''-' Zie ook J. nit Beijerse en J.B.H.M. Simmelink v oorarrest in: Het vooronderzoek in srrafzaken, rweede

imerimrapporr onderzoeksproject Strafvordering 2001, Kluwer 2001, P: 589-670 alsmede J. de Hullu en
W.E.C.A. Valkenburg Door Straatsbul'g gefnspireel'de grondnormen voor het Nederlandsestratproces, Devemer,
Tjeenk Willink 2000. Zie tevens J. uit Beijerse Op verdenkintJ gevantJentJc::et.Hct voorarrest tussen bcginselenen
praktische behoeften, diss. Rorrerdam, Nijmegen AAe Libri 1998.

'H Overigens is her nier werrelijk verplichr dar voorafgaand aan de bewaring een inverzekeringsrelling heefr
plaatsgevonden.

'35 EHRM 26-06-1991 NJ 1995, 575 / Lerellier m.nt. EAA onder EHRM 27-1I-I991, NJ 1995,576/Kemmache. Her
Hof overweegr in de zaak Lerellier in paragraaf 35: '( ...) TIle persisrance of reasonable suspicion rhat rhe person
arrested has committed an offence is a condition sine qua non for rhe validity of rhe continued deremion (...)
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Opmerking verdient nog her volgende. Gebreken in eerdere bevelen tot vrijheidsbeneming
staan in beginselniet aan verlenging van de vrijheidsbeneming in de weg: er wordt een abstract
stelsel gehanteerd. Gebreken in bevelen maken die bevelen bovendien nier van onwaarde: zij
hebben rechtskracht tenzij die door een hogere rechter teniet wordt gedaan.'l6

Globaal gesproken zijn er rwee pumen waar de rechtsbescherming problemen zou kunnen
opleveren. Allereerst de rechtrnatigheid van devrijheidsbeneming en de voortduring daarvan.
Ten tweede de tenuitvoerlegging. Bij dit laatstgenoemde potentiele knelpunt kan een onder-
scheid worden gemaakt in de externe rechtsposirie en de interne rechtspositie.

but after a certain lapse of time, it no longer suffices; the Court must then establish whether the other grounds
cited by the judicial authorities continue ro jusrify the deprivation ofliberry (...) the Court must also ascertain
whether the competent national aurhoririe rlisplayed "special dilligence" in the conduct of the proceedings (...)'
en in paragraaf 51: '( ...) The Court accepts that, by reason of their particular gravity and public reaction ro
them, certain offences may give rise ro a social disturbance capable of [usrifying pre-rrial detention, at least for
a time. (...) In addition detention will continue ro be legitimate only if public order remains actually threatened:
its continuation cannot be used ro anticipate acusrodial sentence (...),. Zie over deze beslissing ook E. Myjer,
De Bchechte wedulVe en artikels lid 3 EVRM, NJCM-Bulletin 1992, p. 178-183. Myjer stelr dar Nederland de
opmerking van her Hof dar her voorarresr geen voorsrraf mag zijn rer harte moet nemen. Zijns inziens ligt
namelijk aan prevenrieve derenrie regelmatig (revens) een idee van - om in Myjers bjewoordingeu te spreken-
'dar-heb-je-alvasr-binnen-straf ten grondslag, p. 180. Zie ook I.A. den HarrogArtikel6 EVRM: Bren:enaanhel
strevendestraj ecrder op dedaad te docn vo4Jen, Anrwerpen 1992, diss. Groningen, p. 318-319. Op deaangehaalde
pagina's geefr ook zij aan dat her punirieve gebruik van de voorlopige hechtenis, her anriciperen bij de
voorlopige hechrenis op een evenruele srraf, srrijrlig is met art. 6 EVRM.

'3. Vergelijk HR 07-10-1988, NJ 1989,510 (srrafkamer) m.nr. C. '( ...) Gelet op her bepaalde in art. 63 Sv kunnen
gebreken van een aan de vordering tor inbewaringstelling voorafgaa.nde inverzekeringstelling geen
zelfstandige grond vormen rot afwijzing van deze vordering. Nierremin zijn omsrandigheden denkbaar welke
erroe kunnen leiden, dar her tijdsverloop russen aanhouding en beslissing op de vordering tot inbewaringsrel-
ling zodanig onredelijk lang is dar zulks afwijzing van die vordering rechrvaardigr. (...),.
Hier wordt revens aangegeven onder welke omsrandigheden een uitzondering kan worden aangenomen op
deze regel.
Zie verder HR 04-03-1975, NJ 1975,241 (srrafkamer) m.nt. Th WvV waar her ging om tegelijkertijd gegeven
bevel rot voorlopige hechrenis en verlenging daarvan. De Hoge Raad overweegr '( ...) dar een rechterlijke
beslissing in her a1gemeen aileen door vernietiging door een hogere rechter haar krachr kan verliezen en een
beslissingwaartegen door de wet geen hogere voorziening is roegelaren daarom in her a1gemeen niet op grond
van daaraan mogelijk klevende gebreken van formele of materiele aard als van onwaarde mag worden
beschouwd; dar een beschikking van de R.-C., waarbij een bevel tot bewaringisverleend of verlengd, ingevolge
art. 445 Sv. niet varbaar is voor enige hogere voorziening; dat her Hof mirsdien ten onrechte het door de Rb
gegeven bevel totgevangenhouding heeftvernietigd op grond van een naar 's Hofs oordeelaan de beschikking,
waarbij het bevel tot bewaring werd verlengd, klevend gebrek (...y.
Naar aanleiding van de Brogan-case is wei verderligd dat, wanneer de vrijheidsbeneming rijdens de
inverzekeringstelling een bepaalde tijd duurt zondervoorgeleiding aan een rechter, de vrijheidsbenemingniet
meer rechtsgeldig kan worden gecontinueerd. Zie bijvoorbeeld Rb Arnhem 14-07-1989, KG 1989,304 (kort
geding).
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5.2. Rechtmatigheid vrijheidsbeneming

5.2.1. Inverzekeringstelling

Korte uiteenzetting. Indien het belang van het onderzoek dit verlangt, kan een verdachte
door een (hulp )officier van justitie in verzekering worden gesteld - met mogelijkheid van
verlenging - mits zich een van de gevallen voordoet waarvoor voorlopige hechtenis is
toegelaten, art. 58 lid I jo art. 67 Sv. De gronden voor voorlopige hechtenis, art. 67a Sv, hoeven
nog niet aanwezig te zijn. Acht de officier van justitie na inverzekeringstelling verdere
vrijheidsontneming noodzakelijk dan zal hij tijdens de inverzekeringstelling een vordering tot
bewaring moeten indienen. De verdachte, die zich gedurende de inverzekeringstelling in een
eel op het politiebureau bevindt, heeft het recht zich bij dit alles door een raadsman te laten
bijstaan. Dit recht op bijstand strekt zich uit tot het verhoor voorafgaand aan de beslissing tot
inverzekeringstelling zoals bedoeld in art. 57 lid I Sv .'37 Doorgaans vindt bijstand evenwel eerst
plaars nadat het bevel tot inverzekeringstelling is gegeven.
De eisen waaraan een bevel tot (verlenging van de) inverzekeringstelling moet voldoen, zijn
opgenomen in art. 59 Sv. De verdachte zelfkrijgt onverwijld een afschrift van het bevel, art.
59, vierde lid Sv.

Uiterlijk binnen drie dagen en vijftien uur na de aanhouding wordt de verdachte voor de
rechrer-commissaris geleid, art. 59a Sv.'38De rechter-commissaris beoordeelt uitsluitend de
rechtmatigheid van de inverzekeringstelling, de doelmatigheid onttrekt zich aan zijn oordeel.
Achr de rechrer-cornmissaris de inverzekeringstelling onrechtmatig dan beveelt hij de
onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachte (primaire rechtsbescherming). Tegen deze
beslissing kan de officier van justitie binnen veertien dagen hoger beroep aantekenen bij de
rechtbank, art. 59C Sv. Het aanwenden van het rechtsmiddel betekent niet dat de effectuering
van het bevel tot onmiddellijke invrijheidstelling wordt uitgesteld. Weliswaar is niet expliciet
in de wet aangegeven dat het bevel uitvoerbaar is bij voorraad, maar dit is wel de strekking. De
regeling beoogt tegemoet te komen aan de rechten van een verdachte ex art. 5 lid 3 (primaire
passieve rechtsbescherming) en lid 4 (primaire actieve rechtsbescherming) EVRM:'39 de
verdachte moet enerzijds binnen redelijke terrnijn aan een rechterlijke autoriteit worden
voorgeleid en heeft anderzijds het recht zijn vrijheidsontneming ter controle aan een rechter
voor te leggen, een habeas corpus procedure. Deswege is in lid 4 van art. 59a Sv aan de
verdachte nadrukkelijk de bevoegdheid gegeven bij zijn voorgeleiding zijn invrijheidstelling

'r Dar dir ook wei eens mis kan gaan, toonr de gang van zaken aan die heeft geleid tor Hof 's-Gravenhage 18-05-
1995. NJ 1996,226 (kort geding).ln die zaak werd de advocaar die zich rijdig relefonisch had gesreld voor de
verdachre met bij her verhoor roegelaren. Her Hof oordeelde dar daardoor een dermare ernsrige inbreuk op
de rechten van de verdachre was gemaakt dar dieruengevolge her bevel tot inverzekeringsrelling onrechrmarig
was.

'.IS Ten overvloede: de vijfrien uur is ingegeven door de zes uur voor verhoor plus de negen nachtelijke uren.
Explicier is hier nog eens aangegeven dar de verdachre zich door een raadsman kan laren bijsraan,

'39 Aanleiding tor deze regelingvormdede beslissingvan het EuropeseHofin de Brogan-zaak, EHRM 29-11-1988,
NJ 1989,815 m.nr. EAA.
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re verzoeken. Zou nu de tenuirvoerlegging van het bevel tot onmiddellijke invrijheidstelling
kunnen worden gefrustreerd door het aanwenden van een rechtsmiddel, dan is de
rechtrnatigheidstoetsing als rechtsbescherming voor de verdachre inhoudsloos. Tegen de tijd
dat op het rechtsmiddel wordt beslist - bedenk dar de appeltermijn aileen al veertien dagen
bedraagt - is de titel van de vrijheidsontneming niet meer inverzekeringstelling maar bewaring
of gevangenhouding.

De onderzoeksgroep Strafvordering 2001 stelt voor de rechtmatigheidstoers zoals die thans
is vorm gegeven in art. 59a Sv af te schaffen. Deze toets past niet in het systeem terwijl her
autornatisme ervan de toets maakt tot een formaliteit die nauwelijks extra waarborgen oplevert
voor de verdachte.
Zij pleiten voor een regeling waarbij de verdachte zelf actief een beroep kan doen op de
rechter-commissaris als hij een oordeel wil over de rechtmatigheid van de inverzekering-
stelling.'40

10deel i, hoofdstuk 4, is al aangegeven dat de jurisprudentie in kort geding de funcrie vervult
van knipperlicht. Bloeit zo gezegd het kort geding op een bepaald terrein dan is dat een signaal
dar er wellicht een gebrek in de strafvorderlijke rechtsbescherming is. Tevens is daar
aangegeven dat ingrijpen van bijvoorbeeld de wetgever ertoe kan leiden dat een opgebloeid
kort geding weer uitsterft. De kort gedingen bij de inverzekeringstelling zijn daarvan een
voorbeeld.
Een toelichting.

Tot de wijziging in 1994 van de regeling omrrent inverzekeringstelling, kon de verdachte,
zonder dat het wettelijk systeem in enige rechterlijke controle voorzag, passief noch aerief,
gedurende vier dagen en vijftien uur van zijn vrijheid worden beroofd: zes uur verhoor plus
negen nachtelijke uren en twee maal twee dagen inverzekeringstelling. Aan de rechter-
commissaris die, voorzover voortzetting van de vrijheidsbeneming gemdiceerd was, de
bewaring beval, kwam (en komt) geen oordeel toe over de rechtrnatigheid van de voor-
afgegane inverzekeringstelling. Eventuele fouten vorm( d)en geen zelfstandige grond om tot
afwijzing van de vordering tot bewaring te komen.r" De verdachte kon wel onmiddellijk in

'.0 J. uir Beijerse en J.B.H.M. Simmelink Voorarrest in: Hervooronderzoek in srrafzaken, rweede inrerimrapporr
onderzoeksprojecr Srrafvordering 2001, Kluwer 2001, p. 652.

'.' Vergelijk de jurisprudentie aangehaald in noor 136. Niettemin zijn er omsrandigheden denkbaar waarbij her
tijdsverloop russen aanhouding en voorgeleiding aan de rechrer-commissaris dusdanig lang was dar afwijzing
van de bewaring gerechtvaardigd was; HR 07-10-1988, NJ 1989.510 (srrafkamer) m.nt, C. Zie revens de
annorarie door F.H. Koster in her Advocarenblad 1989. p. 242. De beslissing van de Hoge Raad volgr de lijn
die al is tezien in HRo4-03-1975. NJ 1975,241 (srrafkamer) m.nr. ThWvV. Ookwashermogelijkdatderechrer-
commissaris geen bevel tor bewaring gaf omdar er geen sprake was van een geval als bedoeld in art. 67 Sv,
daarmee implicier aangevend dar inverzekeringsreUing nier had mogen plaatsvinden. Voor een rechonatige
inverzekeringsreUing is irnmers onder meer vereisr dar zich een van de gevaUen voor voorlopige hechrenis
voordoer. Zie redelijk recent Rb 's-Hertogenbosch 14-02-1995, NJ 1995,267 (srrafkamer) waar herging om de
vordering ror inbewaringsrelling na opeenvolgende voorafgaande inverzekeringsrellingen. Ook hier werd weer
overwogen dar gebreken aan de inverzekeringsrelling niet in de weg sraan aan een bevel ror bewaring. Onder
verwijzing naar HR 07-10-1988 werd vervolgens overwogen dar er desondanks rekening kan worden
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vrijheid worden gesteld door de rechrer-commissaris, zelfs als het bevel tot inverzeke-
rings telling nog van kracht was aangezien de rechter-commissaris, oordelend over een
vordering tot bewaring, rechtstreeks art. IS lid 2 Gw kan toepassen.'?'

War echrer re doen in de siruatie dar een officier van justitie nog voor de afloop van de eersre rermijn van de
inverzekeringsrelling een vordering ror bewaring doer, deze vordering wordr afgewezen - zonder een bevel ror
onmiddellijke invrijheidsrelling - en de officier vervolgens overgaar tor verlenging van de inverzekeringsrelling? Dir
was onderwerp van geschil in een korr geding procedure die diende voor de president van de rechrbank re Zwolle op
4 mei 1994, KG 1994,205 (korr geding). In casu was de verdachre aan de rechrer-commissaris voorgeleid vier UUT

voordar de eersre termijn van de inverzekeringsrelling afliep. De rechter-commissaris wees de vordering rot bewaring
af. De verdachre heefr bij de voorgeleiding aan de rechter-cornmissaris geen verzoek tot onmiddellijke invrijheid-
srelling gedaan. Opgemerkt moer worden dar de nieuwe regeling omrrenr de inverzekeringstelling roen nog mer van
roepassing was, deze rrad pas enkele maanden larer in werking. Her feit dat de rechter-cornmissaris de vordering tor
bewaring had afgewezen, was voor de officier geen belenunering om verdachre's inverzekeringstelling re verlengen.
De verdachte echrer srelde zich op her srandpunr dar de verdere vrijheidsonrneming een onrechrrnatige daad jegens
hem opleverde en spaude een kort geding aan teneinde invrijheidstelling te bewerksrelligen. In korr geding srelde de
Sraar zich onder meer op her srandpunr dar de verlenging van de inverzekeringsrelling een eigen bevoegdheid is van
de officier van justirie. Bovendien zou de verdachre zijn rechren hebben verspeeld door mer aan de rechter-conunissaris
zijn onmiddellijke invrijheidsrelling re verzoeken en subsidiair zou de rechtrnatigheid van de vrijheidsbeneming
vasrsraan doordar de rechrer-conunissaris Iller ambrshalve de invrijheidstelling heefr bevolen. De rechrer in kort geding
denkr hier evenwel anders over. Hij is van oordeel dar van een rechrsverwerking geen sprake kan zijn. Op het moment
dar de rechrer-cornmissaris over de vordering tor bewaring moesr oordelen, stond noggeenszins vast of de officier van
zijn bevoegdheid tor verlengen gebruik zou maken. Ook kan mer worden gesreld, aldus de presidenr, dar de rechr-
matigheid van de verlengde vrijheidsbeneming vasrstaar nu de rechrer-commissaris mer arnbrshalve de onmiddellijke
invrijheidsrelling heefr bevolen. Vervolgens gaar de president in korr geding over tot een inhoudelijke beoordeling van
de vraag of er voor de officier van justirie voldoende redenen waren de voorrzerring van de vrijheidsbeneming te
gelasren. Deze redenen achr de president mer aanwezig. Hij beveelt derhalve de onmiddellijke invrijheidsrelling van
eiser.

Ook her onderzoek ter terechtzitting kon (en kan) nauwelijks soelaas bieden: eventuele
onregelmarigheden uit het voorbereidend onderzoek worden als gedekt beschouwd, art. 2S6
lid 2 Sv. Slechts bij schending van de algemene beginselen van behoorlijke procesorde zou
eventueel niet -ontvankelijkheid van het openbaar ministerie tot de mogelijkheden behoren.
Een en ander slechts voorzover er iiberhaupt een onderzoek ter terechtzitting voigt.
Het ontbreken van enige specifieke rechtsbescherming bracht verdachten ertoe andere wegen
te bewandelen.w Aangezien pogingen rnislukten om, buiten de voorgeleiding in het kader van

'.3

gehouden met een even rue Ie schending van verdachtes belangen in de fase voorafgaand aan de bewaring.
HR 22-10-1991, NJ 1992,232 (srrafkamer) m.nt. ThWvV. De Hoge Raad heefrin dir arresr geoordeeld dar de
rerrnijn van bewaring eersr ingaarop her moment dar een voorafgaand bevel rot vriiheidsbenerning haar krachr
verliesr. De rechrer-commissaris onrbeerr de bevoegdheid aan te geven op welk moment de bewaring ingaat.
Hij kan echrer, indien hij verdere vrijheidsbeneming onrechtmatig achr, op grond van art. 15 lid 2 Gw de
onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachre bevelen.
Z ie voor een kort geding waarbij eiser zijn herhaalde inverzekeringstelling inzet van geding maakte Rb Zwolle
21-05-1981, KG 1981,69 (kort geding). Eiser was in her kader van een srrafrechrelijk onderzaek in verzekering-
gesreld en vervolgens in be waring. De vordering rot gevangenhouding werd door de raadkarner afgewezen
mer een bevel roronmiddellijke invrijheidsrelling. Direcr na zijn invrijheidsrelling werd deverdachre wederom
in verzekering gesreld. Reden voor hem in korr geding zijn onmiddellijke invrijheidstelling re vorderen. De
Sraar voert aan dar er regen eiser nog een groor aanral verdenkingen besraan, waarbij onder meer gerefereerd
wordr aan een relexberichruir her buirenland, maar dar die verdenkingen om onderzoeksracrische redenen nu
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een vordering tot bewaring, de rechter-commissaris op grond van art. 1slid 2 Gw een bevel tot
invrijheidstelling te do en geven, was de weg naar de rechter in kort geding snel gevonden.44

Punt van onzekerheid en discussie is een tijd geweest de vraag of de maximale termijn van
voorgeleiding wel in overeenstemming was met de 'prompte voorgeleiding' die art. 5 lid 3
EVRM eist. Duidelijk was wel dat termijnen van zes, zeven of elf dagen volgens het Europese
Hof niet meer volded en aanhet onmiddellijkheidscriterium. Het Hoflaat zich niet uit over een
terrnijn welke wei voldoer aan het vereiste van "promptuess' overwegende dat 'the issue of
promptness must be assessed in each case according to its special features'i'<
Dan, op 29 november 1988, doethet Europese Hof een uitspraakmet be trekking tot de termijn
van voorgeleiding zoals bedoeld in art. 5 lid 3 EVRM, waarbij zelfs een gevangenhouding
zonder rechterlijke tussenkomst van vier dagen en zes uur niet overeenkomstig het bepaalde
in het verdrag werd geoordeeld: de Brogan-case+" De casus van deze geruchtmakende zaak
is als voIgt. Vier van terroristische activiteiten verdachte personen zijn in Noord-Ierland
aangehouden. Allen worden na verloopvan enige dagen weer in vrijheid gesteld zonder in staat
van beschuldiging te worden gesteld of zelfs maar voor een rechterlijke autoriteit te zijn geleid.
De gevangenhoudingen varieerden van vier dagen en zes uur tot zes dagen en zestien en een

nier nader kunnen worden geconcretiseerd. De rechter meent dar dit erroe leidt dar er onvoldoende feiren zijn
om rot een inverzekeringstelling over re gaan. De Staat had, zo srelr de rechrer, bij haar afweging omrrent de
nieuwe inverzekeringstelling bovendien de overwegingen van de raadkarner met berrekking tot de eerdere
verdenking moeten berrekken.

,+< Beschrijft Anker een procedure waarbij de raadkamervan de rechtbank Leeuwarden zichin 1984 klaarblijkelijk
bevoegd achtte over een verzoek tot onmiddellijke invrijheidstelling te oordelen - H. Anker, Art. IS lid 2

Grondwet en de inverz.ek.eri'"Bstellino,Advocatenblad 1985, p. 29 en verder - in rwee larere beslissingen is
nadrukkelijk gesreld dar een dergelijk verzoek bij de rechter in kort geding moest worden gedaan; zie Rb
Leeuwarden 13 mei 1987, NJ 1987,956 (rechter-commissaris) en Rb Groningen 18 mei 1988, NJ 1989,522

(srrafkamer). De verwijzing naar de civiele rechterwint aan krachr doordat een beroep door de Staat, gedaagd
in kort geding, op de nier-onrvankelijkheid van eiser onder verwijzing naar srrafrechrelijke wegen faalr. Zo ook
in een zaak die in 1983 diende voor de president van de rechrbank Zutphen; Rb Zurphen 14-07-1983 KG
1983,236 (kort geding). Zijdens de Sraat is de stelling naar voren gebrachr dar eisers zich met hun bezwaren
regen de inverzekeringstelling hadden moeten vervoegen bij de behandelend officier van justirie dan wei de
procureur-generaal van her berreffende ressort dan wei de minister van justitie. De rechter in korr geding kan
zich daarmee niet verenigen: 'daargelaren, dat de door gedaagde aangeduide beklagmogelijkheden niet in enige
wettelijke bepaling zijn neergelegd, daarvan kan in ieder geval nier gezegd worden, dat zij een zodanig
deugdelijke, onafhankelijke, sne! re effecrueren rechterlijke toetsingsmogelijkheid inhouden dar daardoor voor
een voorziening in k.g. geen plaars zou zijn.'

'45 EHRM 22-05-1984, NI 1986, 507/ De long, Baljet en Van den Brink m.m. EAA. Deze onzekerheid leidt erroe
dar de narionale rechter, geconfronteerd met een vordering in kort geding tor invrijheidsrelling, voorzichrig
rastend zijn weg zoekt. Zo overweegr her Hof Amsterdam in mei 1988 dar her Europese Hof een
vrijheidsbeneming van vier etmalen krachrens inverzekeringsrelling zonder rechrerlijke russenkomst (nog)
niet in strijd met her Europese Verdrag heefr geoordeeld. Wanneer deze vrijheidsonrneming echrer direcr
wordt gevolgd door wederom een inverzekeringsrelling en er nog steeds geen sprake is van enige rechrerlijke
russenkomst dan is deze rweede inverzekeringsrelling onrechrmarig, zo meenr her Amsrerdamse hof, namelijk
srrijdig mer art. 5 lid 3 EVRM en de sysremariek van her werboek van srrafvordering; Hof Amsrerdam 26-05-
1988 KGK 1988,lI50. Her hof maakr nog we! een algemene resrrictie voor her geval de verdachte zelf
roepassing van de geldende rege!s en beginselen frustreerr. De burgerlijke rechrer volgr hier de lijn die in
srrafrecht gemeen goed is, namelijk dar dubbele roepassing van een dwangrniddel nier in de sysremariek van
de wet pasr.

'46 EHRM 29-II-1988, NJ 1989,815/ Brogan m.nr EAA.
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half uur. Rekeninghoudend met de bijzondere problemen bij onderzoek naar terrorisme is her
Hof niettemin van mening dar zelfs bij de kortste periode van detentie geen sprake is geweest
van onmiddellijk voorgeleiden.v'
In Nederland veroorzaakt deze uitspraak nogal wat commotie. De Commissie Moons wordt
gevraagd advies uit te brengen en daarnaast komen de procureurs-generaal binnen enkele
maanden met een gedragslijn. Volgens deze gedragslijn moet een vordering tot bewaring op
een zodanig tijdstip plaatsvinden dar de voorgeleiding voor de rechrer-commissaris op de
derde dag van de inverzekeringstellingkan geschieden. Valt de derde dag van de inverzekering-
stelling op een vrije dag of in het weekend, dan zal men een keuze moeten maken; ofwel de
voorgeieiding vindt eerder plaats ofwel de voorgeleiding vindt op die vrije dag plaats. Een
vordering tot een gerechtelijk vooronderzoek kanlater volgen. Vindt geen voorgeleiding plaats
dan moet een verdachte voor het einde van de derde dag van de inverzekeringstelling in
vrijheid worden gesreld.r" Met deze gedragslijn is duidelijk gekozen voor een, om twee
redenen, vooralsnog zeerveilige weg. Ten eerste is de termijn van voorgeleiding aanmerkelijk
korter dan de termijn van het Europese Hof en ten tweede is geaccepteerd dar in de visie van
het Europese Hof een (hulp) officier van justitie, zoals wij die kennen, geen rechterlijke
autoriteit zal zijn.'49Aan de veronderstelde eisen van het Europese Hof wordt dus tegemoet
gekomen.'so
Tot de inwerkingtreding van deze gedragslijn werden presidenten in kort geding en straf-
rechters regelmatig geconfronteerd met een beroep op de Brogan-case ter ondersteuning van
een eisjverzoek tot invrijheidstelling. De gezichtspunten aangaande de consequenties van de
Europese uitspraak liepen sterk uiteen. Enerzijds heeft dit te maken met het feit dar het
Europese Hof nadrukkelijk geen algemene uitspraak heeft gedaan over de compatibiliteit van
willekeurige andere periodes, bijvoorbeeld vier dagen, met art. Slid 3 EVRM.'Sl Anderzijds zijn
de meningen binnen de rechterlijke macht verdeeid over de vraag of een (hulp) officier van
justitie wei of geen rechterlijke autoriteit is.'S' De rechterlijke beslissingen vormen bijgevolg

"- Overigens was her Hof wel ernsrig verdeeld over de vraag of er al dan nier sprake was een sehending van an.
5 lid 3 EVRM: rwaalf stemrnen regen zeven.

,,8 Gedragslijn voor her openbaar ministerie, vasrgesreld door de vergadering van procureurs-generaal op 22
rnaart 1989; Sterr. 1989,99. Uiterlijk per 16 mei 1989 moest her openbaar ministerie overeenkomsrig deze
gedragsli]n handelen.

"9 Zie EHRMo4-12-1979, NJ 1980,547 m.nt. EAA / Schiesser.
'50 Voor aile duidelijkheid; slechrs de termijn van voorgeleiding kan bij een tijdsverloopvan vier dagen en zes uur,

srrijd opleveren met her bepaalde in her Europese verdrag waar door die ene inverzekeringstelling
onrechtmatig kan zijn. Niet kan de regeling omrrent de inverzekeringsrelling in her algemeen a1s srrijdig met
dat verdrag worden aangemerkt.
Overigens is Nederland niet lang na de Brogan-uitspraak zelf ook nog op de vingers getikt door her Europese
Hofvoor de Reehren van de Mens. Her gaat om de zaak Koster waarin klager - waarop rnilitair srrafrecht werd
roegepasc - pas na vijf dagen na de aanhouding aan een rechrer werd voorgeleid. Deze terrnijn yond geen
genade in de ogen van her Europese Hof; EHRM 28-11-1991, NJ 1995,526 m.nt. EAA. Nederland had ten tijde
van de uirspraak van her Hof allang stappen ondernomen om de terrnijn van voorgeleiding re bekorren.

'5' Vergelijk ook EHRM 22-05-1984, NJ 1986,507 / De Jong, Baljet en Van den Brink m.nt. EAA.
'5' Zie bijvoorbeeld Rb Leeuwarden 25-01-1989 Advocarenblad 1989, p. 193 (rechter-comrnissaris). De rechrer-

commissaris is van mening dar de officier van justitie, gezien zijn deels magisrratelijke rol, de 'other officer
authorized by law to exercise judicial power' kan zijn. Zelfs al zou de Brogan-case op de Nederlandse siruatie
van toepassing zijn dan nog leidt dit alles tot maar een conclusie; her Nederlandse srelsel van inverzekering-
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een bonte verzameling. Een enkele wordt eruit gelicht om deze verscheidenheid aan
problemen en inzichten te illustreren.

Zo geefr de president in Zwolle wei een bee! interessanre uitleg aan her sysreern van inverzekeringsrelling en
voorlopige hechrenis. Hij meenr dar aileen aan de inrenrie van art. 60 Sv en vall bet verdrag kan zijn voldaan indien
regelijkerrijd mer her bevel tor verlenging van de inverzekeringsrelling een verzoek ror bewaring wordr gedaan. Zijns
inziens acht een officiervan justirie oruniskenba.a.r een bewaringnodig op her moment dar hij de inverzekeringstelling
verlengr en moer hi] overeenkomsrig de wet de verdachre dan letterlijk onverwijld aan de rechrer-cornmissaris
voorgeleiden. Doet hij dat nier dan isverdere detenrie onrechrmarig.'" Deze uitspraakhoudr echrer geen stand in hoger
beroep. Her Hofre Arnhem staar op her stand punt dar aan de regelingin her werboekvan srrafvorderingnietdeze regel
kan worden ontleend. Volgens her hof ZQU op die wijze aan de woorden . in her belang van her onderzoek', art. 57 en
art. 58 Sv, een re beperkre berekenis toekomen. Voor her overige vindr her hof dar bij een derentie van achtenzevenrig
uur, zoals in casu her geval, art. 5,3 EVRM nier is geschonden.'"
Ook rermijnen van drie dagen en zesrien uur - achrenrachrig uur - en van drie dagen en eenenrwinrig uur - drieen-
negentig uur - alvorens voorgeleiding aan de rechrer-commissaris plaarsvindr, zijn nog acceprabel.?'

Gaat her om de duur van de vrijheidsonmerning en de consequenries die daaraan verbonden kunnen worden bij een
onderzoek rer rerechrzirring in de srrafzaak, dan is de volgende uirspraak interessant. Her berrefr een uitspraak van de
Hoge Raad in een Antilliaanse zaak.!" Namens de verdachte is gesteld dar her openbaar ministerie nier-onrvankelijk
is nu deverdachte eersr na tien dagenaan een rechrer-cornmissaris is voorgeleid mervoorbijgaan aan de uirspraak van
her Europese hofinzake Brogan." De verdediging baseerr zich daarbij op uirspraken van de Hoge Raad wa.a.rbij zelfs
ambrshalve de nier-onrvankelijkheid van her openbaar minisrerie werd uitgesproken bij zeer ernstige terrnijnover-
schrijdingen in her algemeen. De verdediging wi! deze lijn doorrrekken naar de periode van her derde lid van art, 5
EVRM. De Hoge Raad gaar hier niet in mee.
'Her primaire onderdeel van her middel berust op de onjuiste opvarting dar een tijdsverloop van ro dagen russen de
inverzekeringsrelling en de voorgeJeiding voor de Rechter-Commissaris onder aile ornsrandigheden moet leiden rot
verval van her rechr rot srrafvervolging van her Openbaar Ministerie. (...) Her Hofis kennelijk van oordeel geweest dat
de feitelijke omstandigheden VaIl het onderhavige geval., waarbij het Hof zal hebben laten wegen dar de
inverzekeringsrelling niet op lichrvaardige gronden heen plaatsgevonden en berrekking had op een ernstig feir dar het
Hof aanleiding heen gegeven rot het opleggen van een gevangenissrraf voor de duur van vijfjaren, niet VaJIdien aard
waren dar de schending van het door het mid del bedoelde verdragsbepalingen moesr leiden tor de niet-

stellingen is niet in srrijd met het derde lid van art. 5 EVRM.
De raadkamer van de rechtbank Groningen gaar nog een stapje verder; zij beschouwt zelfs de hulpofficier van
justitie als een 'orher officer'; Rb Groningen 19-0I-l989 Advocatenblad 1989, p. 194.
Rb Zwolle 08-03-1989, KG 1989,136 (kot[ geding).
Hof Arnhem 13-04-1989, KG 1989,179 (kot[ geding).

'55 Respecrievelijk Rb Arnhem 14-07-1989, KG 1989,304 (kot[ geding) en Rb 's-Gravenhage 10-03-1989, KG
1989,161 (kot[ geding). In de eerstgenoemde zaak stelt eiser onder meer dat de duur van zijn vrijheids-
beneming voorafgaaIld aan de bewaring - ruim 88 uur - op gesp=en voer staar met de uirspraak VaIl her
Europese Hofinzake Brogan en dar dienrengevolge her bevel tor bewaring onrechnnarigis. Bovendien heeft
voorgeleiding pas plaatsgevonden op een later rijdsrip dan de gedragslijn van de P-G'svoorschrijfr. De rechrer
kan zich hiermee niet verenigen. Het Europese Hof been zich niet in zijn aIgemeenheid uirgeJaren over een
tennijn van voorgeleiding en de meningen binnen het Europese Hof in de Brogan-case waren ook zeer
verdeeld. Da.a.r komr bij dat de duur VaIl de vrijheidsbeneming voorafgaand a.an de voorgeJeiding ruimschoors
binnen de werrelijk toegestane terrnijn van inverzekeringsrelling valt. Bovendien kan her niet aaIlhet openba.a.r
miIllsrerie worden regengeworpen dar voorgeleiding aan de rechter-commissaris re laar zou zijn geschied: de
verdacbre was rijdig aaJlwezig maar door de planning van de rechter-commissaris - die nier aan de gedragslijn
gebonden is - yond voorgeleiding pas op een later tijdsrip plaars.

'56 HR 06-1I-l990 NJ 1991,256 (srra.fkamer).
'5" Voor de goede orde; een inverzekeringsrelling gedurende rien dagen was nietin srrijd met het desrijds geldende

art. 39 SvNA.
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ontvankelijkheid van her Openbaar Minisrerie, (...) Dir oordeel is nier onbegrijpelijk, gaat niet uit van een onjuiste
rechtsopvatting en kan, als van overwegend feitelijke aard, in cassatie nier verder worden onderzocht. '158

De grenzen worden afgetast. De rechterlijke macht wikt en weegt, zich afvragend of het
Europese Hof een verdragsschending zou aannemen. Zij neemt daarbij onder meer in
overweging dar het Europese Hof over de termijn van vier dagen en zes uur reeds emstig was
verdeeld.v?
Inl992iseennaderhouvastgekomenindevormvaneenoordeeivandeEuropeseCommissie
voor de Rechten van de Mens. De verdachte die dit oordeel uitlokte was na zo'n 91 uur, dus na
de termijn die is neergelegd in de gedragslijn, aan de rechter-commissaris voorgeleid. Deze zag
daarin geen aanleiding de bewaring niet te bevelen. De overschrijding van de termijn uit de
gedragslijn vormde naderhand ook geen beletsel de gevangenhouding te bevelen. Ook een
beroep op de Europese Commissie biedt de verdachte vooraIsnog geensoelaas. De Commissie
is van oordeel dat deze termijn van voorgeleiding geen 'violation' van artikel g lid 3 EVRM
oplevert."?

Het merendeel van deze beslissingen stamt uit de eerste maanden na de Brogan uitspraak. Het
is niet uit te sluiten dat de reden hiervoor het in werking treden - en uitvoeren -van de a!eerder
genoemde gedragslijn voor het openbaar ministerie zal zijn. Het aantal (gepubliceerde)
uitspraken van de burgerlijke rechter of de strafrechter omrrent de tennijn van voorgeleiding
is sindsdien drastisch teruggelopen.

Een andere aanleiding om de rechtmatigheid van de vrijheidsontneming ter toetsing aan een
rechtervoor re leggen, waren de in acht te nemen vormen, Veelal uitte zich dat inklachten over
het ontbreken van een noodzakelijk geachte handtekening, 161 het ontbreken van een datum,"?
ofwel het onvoldoende gespecifi.ceerd zijn van de verdenking.""
In het strafrecht wordt bij een beroep op schending van vormvoorschriften meer en meer het
criterium gehanteerd of een verdachte in zijn verdediging is geschaad door de schending. De
gevolgen van de schending moeten worden vastgesteld met het oog op de belangen ter
bescherming waarvan het voorschrift strekt. De burgerlijke rechter neemt een soortgelijk

'5
8 HR 06-11-199° NJ 1991,256 (srrafkamer) m.nr. ThWvV; overwegingen 4.1.2. tor en met 4.1+

'59 De sremverhouding was twaalf sremmen voor schending van art. 5 lid 3 EVRM en zeven sremmen tegen;
EHRM 29-11-1988, NJ 1989,815 m.nt. EAA 1 Brogan.

,60 ECRM 3°-°3-1992 zaak 19139/91 J.C tegen Nederland. Informatie ontleend aan E. Myjer, MaB he! een uurtje
meer zijn? artikelslid J en de onverwiilde voorpeleidino voor een reenter, NJCM-bulletin 1992, p. 560-562.

,6, Zie bijvoorbeeld Rb Middelburg 21-01-1988, KG 1988,91 (korr geding); Rb Amsterdam 10-°3-1988 KGK
1988,1020 (korr geding). Zie verder Hof Amsterdam 23-11-1989 KG 1990,21 (kort geding) en HR 1O-1l-1989
NJ 1990,132 m.nr. Th.W. van Veen .

r 6, Zie Rb Haarlern 10-08-1988, KG 1988,380.
,6, Zie bijvoorbeeld HR 27-10-1995, NJ 1996,638 (korr geding) m.nr. MSG. Zie voor de eerste aanleg van deze

zaak Rb Dordrecht 18-1O-1993,KG 1993,395 (kortgeding). Zie voorts Rb Groningen 18-os-1988,KG 1988,252
(kort geding); Rb Rotterdam °5-10-1983, KG 1983,3°9 (korr geding) en Rb Rotterdam or-09-1983, KG
1983,3°8 1 NJ 1984,68 (kort geding) m.nt. ThWvV. Deze k1acht gaar vaak gepaard met de stelling dar er
kennelijk geen siruatie is waarbij inverzekeringstelling mag plaatsvinden, wegens her onrbreken van een
redelijk vermoeden van schuld.
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standpunt in. Als bijvoorbeeld ter terechtzitting aan de president blijkt dat een verdachte weI
degelijk wist van welke sttafbare feiten hij werd verdacht, dan leidt een eventueel te surnrniere
omschrijving in het bevel tot inverzekeringstelling niet tot nietigheid van dar bevel.,64

Bovendien wordt niet snel aangenomen dat een omschrijving van het srrafbare feit re summier
is. Heel goed realiseert de beoordelende rechter zich dar een sttafrechtelijk onderzoek zich op
het moment van een inverzekeringstelling nog in een pril stadium bevindt. Omschrijvingen als
'oplichting en verduistering van clienten' zijn als voldoende nauwkeurig geaccepteerd.'6s
Ineen zaak die aan de Hoge Raad is voorgelegd stond telefonische verlenging van de inverze-
keringstelling ter discussie.l'"

War was her probleem? Her bevel werd pas na de aanvang van de rerrnijn van verlenging ondertekend. In de visie van
de Hoge Raad is de rario van art. 59 Sv bescherming van de verdachre; een verdachre en diens raadsman moeren
kunnen nagaan ofhet bevel is gegeven door een bevoegd ambtenaar voordar her bevel tot inverzekeringstelling zijn
kracht verloor. Dit leidr auromarisch tor de vraag of de in her geding zijnde handelwijze mer deze rario srrookt. Her
anrwoord is bevesrigend: de conrrolemogelijkheden van de verdachre zijn niergeschaad nu de datum waarop her bevel
relefonisch is gegeven alsmede de naam van de berrokken officier van iustirie zijn vemleld.'6j

Inhoudelijk bezien wijkt de door de Hoge Raad in deze gevolgde lijn niet af van de redenering
die men in het strafrecht aanhangt; bij het bepalen van de gevolgen van eventuele vormfouten
is maarstaf of een verdachte in zijn belangen is geschaad. Op het eerste gezicht is het enige
verschilderhalve de hoedanigheid van derechter; een burgerlijke -of een strafrechter. De vraag
die dan rijst is of dat enkele feit verdere gevolgen heeft. Stel nu eens dar de burgerlijke rechter
in een bepaalde zaak tot her oordeelkomt dar een verdachte door een zekere schending van een
vormvoorschrift van art. 59 Sv wel degelijk in zijn belangen is geschaad. War kunnen of
moe ten dan de consequenties van die constatering zijn? Een invrijheidstelling ligt niet voor de
hand, her abstracte stelsel van rechrskracht van elkaar opvolgende bevelenindachtig, aangezien

,6, Rb Rotterdam 05-10-1983 KG 1983,309 (kart geding). Ter zitting in korr geding heefteisers raadsman erkend
dar wei is medegedeeld welke verdenkingen regen eiserworden gekoesrerd. Er moer derhalve, naar de mening
van de president, van worden uirgegaan dar die grond voor de vordering rot onmiddellijke invrijheidstelling
nier wordt gehandhaafd. Zie ook Rb Roermond 18-02-1987, KG 1987,146 (kort geding) .

r 6, Rb Groningen 18-05-1988, KG 1988,252 (kort geding). Wei rnoet de omschrijving zich duidelijk onderscheiden
van een feit waarvoor de verdachre reeds terechr heefr gestaan, Rb Breda 10-07-1987, KG 1987,337 (korr
geding). Een lourer kwalificatieve omschrijving 'valsheid in geschrifr' daarenregen yond geen genade in de
ogen van de rechrer in kort geding zeker nier nu eisers in korr geding niet nader zijn gemformeerd bij hun
aanhouding en voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie, Rb Zurphen 14-07-1983, KG 1983,236 (kort
geding).

,66 HR 10-11-1989, NJ 1990,132 m.nr. ThWvV,
.6- Overigens zijn dergelijke problemen met berrekking tot relefonisch verlengen van de inverzekeringsrelling

rnijns inziens gemakkelijk re ondervangen door gebruik re maken van de mogelijkheid rot telefonisch
vergaderen. Op her moment dar verlenging van de inverzekeringsrelling aan de orde is hoefr men de verdachre
alleen maar via een (draadloze) celefoon bij de besluirvorming re berrekken. Her is zeer zeker niet nodig dar
hij persoonlijk voor de officier van justitie wordt geleid. Her is voor de verdachre op deze wijze rnereen
kenbaar wie de inverzekeringsrelling veriengr en op welk moment, De schriftelijke bevestiging kan larer
plaarsvinden.
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in de meeste gevallen de titel van vrijheidsbeneming inmiddels weI een andere zal zijn.'68Wat
over blijft is de mogelijkheid van een schadevergoeding op grond van onrechtmatig
overheidshandelen.

Niveau van rechtsbescherming. Met de nieuwe regeling van 1994 is nu voorzien in een
snelle rechterlijke controle. Natuurlijk blijven er situaties over die niet onder deze regeling zijn
gevangen. Zo kan bijvoorbeeld de inverzekeringstelling niet door rechterlijk ingrijpen worden
voorkomen. Ook de verlenging van de inverzekeringstelling kan, voorzover deze plaatsvindt
na de voorgeleiding aan de rechter-commissaris, niet worden gecontroleerd. Dat betekent dat
eventuele vorrnfouten gemaakt bij de verlenging zonder rechterlijke tussenkomst kunnen
passeren.

Moet dit nu tot de conclusie leiden dar er geen adequaat niveau van rechtsbescherming is?Nee,
mijns inziens niet, vooropgesteld uiteraard dat zich geen evident onrechtrnatige daad
voordoet. Binnen enkele dagen is er een rechterlijke toetsing met betrekking tot de recht-
matigheid van de vrijheidsontneming. Enkele dagenlater is erwederom een toetsingsmoment
en wel bij de beoordeling van de vordering tot bewaring. W ordt die vordering niet gedaan of
wordt die afgewezen dan vindt in ieder geval op korte termijn invrijheidstelling plaats.

De beantwoording van de vraag naar het niveau van rechtsbescherming wordt anders wanneer
- zoals in de praktijk gebeurt - de rechtmatigheidstoets door de rechter-commissaris tegelijk
met de behandeling van de vordering tot bewaring plaatsvindt. De rechter-commissaris kan
inuners een bevel tot bewaring geven ook al zou de inverzekeringstelling onrechtmatig zijn
geweest. Dit incombinatie met de omstandigheid dat de Hoge Raad van oordeelis dat klachten
over de aanhouding en inverzekeringstelling bij de rechter-commissaris dienen te worden
gedeponeerd en dat het onderzoek ter terechtzitting niet her geeigende forum is om daarover
nog verweer te voeren''? -waardoor de mogelijkheden van art. 359a Sv wegvallen -leidt tot een
mindel' positief oordeel over het niveau van rechtsbescherming. Dar heeft echter minder met
de toetsing door de rechter-commissaris te maken als wel met de (on)mogelijkheid voor de
zittingsrechter om rekening te houden met onregelmatigheden bij de aanhouding en de
inverzekeringstelling.

Los daarvan zijn er nog eventuele vormfouten bij de verlenging van de inverzekeringstelling.
Uit het systeem vioeit voort dat, indien de verlenging wordt gevorderd na de rechtmatig-
heidstoets, aan eventuele fouten bij de verlenging geen consequenties kunnen worden

,68 Bij de hiervoor gememoreerde procedure Rb Zutphen 14-07-1983, KG 1983,236 (kort geding) yond her korr
geding op de tweede dag van de inverzekeringstelling plaats. Het oordeel dar de vrijheidsonmeming
onrechtmatig was wegens een onvoldoende gespecificeerde verdenking kon derhalve wei lei den tOt een
onmiddellijke invrijheidstelling. De rirel tOt vrijheidsonmeming was immers nog dezelfde. In her algemeen
geldt even wei ook hier hergeen eerder reeds is opgemerkt. Her is nog maar de vraag in hoeverre de verdachte
daadwerkelijk is gebaat bij een invrijheidstelling indien hij later tot een vrijheidsbenemende srraf wordt
veroordeeld.

'69 Zie hiervoor deel r.hoofdsruk 2 onderdeel over interne geslotenheid van her srelsel van rechrsmiddelen en de
daar aangehaalde jurisprudentie waaronder HR 08-05-2001, N[ 2001, 587 (srrafkarner) m.nt. [R.
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verbonden. Naar mijn mening is dat evenwel onvoldoende om re concluderen dat er geen
adequaat niveau van rechtsbescherming is. Bovendien is het zo dar, mocht er een onderzoek
ter terechtzitting volgen, er toch, ondanks de werking van art. 256 Sv, consequenties aan
dergelijke vormfoutenkunnen worden verbonden en wel ingeval van schending van algemene
beginselen van behoorlijke procesorde.

Een ander problema tisch punt is dat evident onrechtrnatige vrijheidsbeneming niet voor-
komen kan worden. Her enkele feit dat ook in die gevallen binnen enkele dagen rechterlijke
controle mogelijk is, is onvoldoende. Nu laat het zich natuurlijk vragen hoe vaak een verdachte
op voorhand weet dat zijn inverzekeringstelling ophanden is, maar aan de andere kant kan
worden gesteld dat het in bepaalde zaken zeker niet is uit te sluiten dat een verdachte wel
degelijk een bepaald vermoeden in die richting kan hebben.

Of ze!fs meer dan een vennoeden, getuige een zaak die zieh in 1991 afspeelde.':" Indeze zaakhad de officiervan justitie
zelfs aan de verdaehte medegedeeld dar hij op een bepaalde dag zieh 'diende re melden en dar hij alsdan zou worden
aangehouden en in verzekering gesre!d'. De rechter oordeelr dar de mededeling 'minsr genomen premaruur' was
aangezien een beslissing wrinverzekeringsrellinggenomen wordmadat de verdachte isverhoord. De rechter oordeelt
voorts dar ook de vordering van eiser - een verbod tot inverzekeringstelling - premaruur is: '( ...) Of de officier van
[ustirie van zijn bevoegdheid rot inverzekeringstelling van Kole gebruik zal (mogen) maken is - mede - afhankelijk van
her resulraar van her verhoor dar Kole na zijn aanhouding zal worden afgenomen. De door beide partijen bedoelde
be!angenafweging kan, althans in volle omvang, eerst na afloop van dar verhoor plaarsvinden. Een - marginale -
roersing van die belangenafweging kan dus mans nog nier worden uirgevoerd, Er is onvoldoende gesteld om reeds
rhans op die roersing vooruit re grijpen (...),.In deze zaak baatte her de verdachte dus Iller dar hij bekend was met zijn
op handen zijnde inverzekeringstelling.

Desiderata Wenselijk zou zijn een modus waarbij dreigend srrafvorderlijk optreden zoals in
casu een dreigende inverzekeringstelling ter beoordeling aan een rechrer kan worden
voorgeleid. Aangeknoopt kan worden bij de desiderata die in dit hoofdstuk zijn ontwikkeld in
het kader van activiteiten, kenbaar voor de verdachte, die onder rechterlijke controle staan,
onderdeel z.z.j. onderdelen waarborgen (snelheid) en het voorkomen van optreden.

5.2.2. Voorlopige hechtenis

5.2•2•1• Algemeen

Indien na de inverzekeringstelling verdere vrijheidsbeneming gemdiceerd is, kan de voorlopige
hechtenis van de verdachte worden bevolen met inachmeming van het bepaalde in de artt. 67
en 67a Sv. De eerste fase van de voorlopige hechtenis is de bewaring. Het bevel tot bewaring
kan door een rechter-commissaris worden gegeven op vordering van de officier van justitie,
art. 63 Sv.'7' Na de bewaring kan de rechtbank op vordering van de officier van justitie de

Rb Middelburg 28-10-1991, KG 1991,384 (korr geding).
Is een verdachre reeds van zijn vrijheid beroofd, dan vangr een bevolen bewaring aan op her momenr dar de
tire! van de lopende vrijheidsbeneming haar kraeht verliest, Gaat het om een inverzekeringsrelling dan
berekenr die, dar de bewaring aanvangr ofwel op her momenr waarop de maximale rermijn van
inverzekeringstelling, verlenging incluis, is benur ofwel op een eerder moment, namelijk op her moment dar
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gevangenhouding bevelen, art. 65 Sv. Voorzover de verdachte zich niet reeds in preventieve
hechtenis bevindt, kan een bevel tot gevangenneming worden gevorderd.

Anders dan bij de inverzekeringstelling kan de verdachte die zich in voorlopige hechtenis
bevindt te allen tijde een verzoek tot onrniddellijke invrijheidstelling indienen bij de rechtbank,
art. 69 Sv (actieve prirnaire rechtsbescherming). Aan deze mogelijkheid zijn geen beperkingen
verbonden: een verdachte kan bij wijze van spreken elke dag een dergelijk verzoek doen. Het
bij herhaling gebruikmaken van de mogelijkheid van art. 69 Sv heefr alleen consequenties voor
her recht om gehoord te worden.
Voorts heeft de verdachte te allen tijde de mogelijkheid de rechter te verzoeken de voorlopige
hechtenis te schorsen, art. 80 Sv (actieve primaire rechtsbescherming).
Wordt op her verzoek van de verdachte afwijzend beschikt dan staat voor hem hoger beroep
open, maar alleen voorzover her de eerste keer is dat hij om opheffing heeftverzocht enhij niet
eerder van een eventuele afwijzende beschikking naar aanleidingvan een verzoek tot schorsing
in hoger beroep is gekomen, art. 87 Sv. Kortom, de voorlopig gehechte verdachte kan zich re
allen tijde tot een rechter wenden.

Naast deze algemene regeling is er voor de gevangenhouding - en gevangenneming - alsmede
de bevelen tot verlenging daarvan een speciale rechtsmiddelenregeling in de wet opgenomen,
art. 71 Sv. Een verdachte kan binnen drie dagen van een bevel tot (verlenging van de)
gevangenhouding e.q. -neming in hoger beroep komen. Er zijn wel restricties: hoger beroep
tegen een verlengingsbevel is alleen toegestaan indien niet eerder hoger beroep is ingesteld
tegen het bevel tot gevangenhouding e.q. -neming dan wel een voorafgaand verlengingsbevel,
art. 71 lid 2 SV.'70

Ook wanneer ex art. 72 Sv is bepaald dar de voorlopige hechtenis van kracht blijft, staat hoger
beroep open voor de verdachte, art. 72a Sv.

Er is dus volop gelegenheid voor een verdachte om de rechtmatigheid van de voorlopige
hechtenis ter toetsing aan een rechter voor te leggen, waarbij zelfs in beperkte mate voorzien

de officier van justitie ex art. 57 lid 5 Sv deinverzekeringstelling beeindigc. Gaar her om een verdachre die reeds
een vrijheidssrraf ondergaat, dan vangt de bevolen bewaring aan op her moment waarop de gedetineerde
verdaehte, op last van de officier van jusririe, wordr aangehouden ter tenuirvoerlegging. De tenuirvoerlegging
van de vrijheidssrraf wordr dan geschorsr op grond van art. 68 Sv, De rechter-cornmissaris heefr nier de
bevoegdheid om zelf her rijdsrip re be palen waarop de bewaring ingaat. Vergelijk HR 22-10-1991, NJ 1992,232
(srrafkamer) m.nt. ThWvV. De Hoge Raad merkr in dir verband ook nog her volgende op. Wijst de rechrer-
commissaris de vordering tot bewaring af dan leidt dar nier auromarisch tot onmiddellijke invrijheidstelling.
Invrijheidsrelling hoeft pas plaars te vinden na ornmekomsr van de geldigheid van her (verlengde) bevel tot
inverzekeringstelling. Achr de reehter-commissaris onmiddellijke invrijheidstelling gemdiceerd dan kan hij
op grond van art. [Slid 2 Gw wei de onmiddellijke invrijheidstelling bevelen.
De resrrieries met berrekking tot her hoger beroep geld en alleen voorzover een eerder hoger beroep
daadwerkelijk tot een behandeling heefr geleid. Is dar nier her geval omdar bijvoorbeeld her door of namens
de verdachre ingesrelde hoger beroepweer is ingerrokken, dan heefr de verdachte nog steeds her rechr in hoger
beroep re komen aldus HR 23-03-1982, NJ 1982,548 (srrafkamer) m.nr. ThWvV. Aan her arrikelligt len
grondslag de gedachte dar de verdaehte renminsre eenmaal de mogelijkheid heefr zijn bezwaren tegen de
gevangenhouding e.g. -neming aan een rechrer voor te leggen aldus de Hoge Raad.
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is in een rechtsmiddelenregeling.'73 Desalniertemin is toch met regelmaat een beroep gedaan
op de rechrer in kort geding'74: reden om het niveau van rechrsbescherming aan een nader
onderzoek te onderwerpen.

In her onderzoeksproject Sttafvordering 2001 wordt voorgeste1d de rechrer in een veel
actievere ro1 te geven bij de voorlopige hechtenis en de periodiek voorgeschreven
toetsingsmomenten zoals die thans bestaan te vervangen door een veel flexibe1er, op maar
gesneden, toetsingsrraject. Dit wordt gekoppeld aan een flexibeler manier van verlengen van
de voorlopige hechrenis."> Behouden blijfr in hun voorstellen de mogelijkheid voor een
verdachte om te allen tijde de opheffmg van de voorlopige hechtenis (al dan niet in
voorwaardelijke vorm) te verzoeken. Nu de primaire, actieve rechtsbescherming intakt blijft,
zal in het navo1gende niet verder worden ingegaan op deze voorstellen.

De aandacht zal worden verdeeld over de vo1gende drie onderwerpen:
• is er een srrafrechtelijke rechtsgang: de strafrechtelijke procedure is wellicht niet van

roepassing.?"
de procedure biedt wellicht onvo1doende waarborgen met berrekking tot de onbevangen-
heid van de rechter ofwe1 de strafrechter heeft in de ogen van de verdachte al een evident
onjuiste beslissing genomen;'ii
de procedure is wellicht te langzaam.

5.2•2•2• Is er een andere rechtsgang

Korte uiteenzetting. Het gaat hier om de vraag Of er een andere rechtsgang is en niet over
de waarborgen waarmee die rechtsgang eventueel is ornkleed.
Het kan voorkomen dar een bevel totvoorlopige hechtenis wordt verlengd op een moment dat
het eerdere bevel zijn geldigheid reeds (beweerdelijk) heeft verloren. Dit kan zijn omdat er
daadwerkelijk een terrnijn is overschreden maar het is ook mogelijk dar nietduidelijk is hoelang

,-, Zo overweegt bijvoorbeeldookhof's-Gravenhage; Hof's-Gravenhage IO-Il-1988, KG 1989,23 (kort geding).
'-4 Zie ondermeer HR 15-06-199°, NJ 1990, 678 (korr geding) m.nt. ThWvV; HR 16-03-199°, NJ 1990,500 (kort

geding) m.nt. ThWvV; Hof's-Gravenhage 07-03-1991, KG 1991,127 (korr geding); Hof Arnhem 15-05-1990,
KG 1990,175 (kort geding); Hofs-Gravenhage IO-II-I988, KG 1989,23 (korr geding); Hof's-Gravenhage 02-
06-1988, KG 1988,363 (kerr geding); Rb Roermond [7-02-1993, KG 1993,124 (korr geding); Rb Breda 13-08-
1992, KG 1992,303 (kort geding); Rb Groningen 18-01-1991, KG 1991,60 (kortgeding); RbArnhem 14-°7-1989,
KG 1989,3°4 (kort geding); Rb Roermond 16-06-1988, KG 1988,288 (korr geding); Rb 's-Gravenhage 29-03-
1988, KG 1988,175 (kortgeding); Rb Haarlem 18-11-1987, KG 1988,06 (korr geding): Rb Rotterdam 21-°9-1987,
KG 1987.444 (korr geding); Rb 's-Gravenhage 15-°9-1987, KG [987,437 (korr geding); Rb Amsterdam 13-11-

1986, KG 1986,526 (korr geding); Rb Groningen 08-11-1986, KG [986,535 (korr geding); Rb Zurphen 28-08-
1986, KG 1986,415 (kort geding); Rb Amsrerdam oa-ro-re Sa, KG 1984,3°2 (korr geding); Rb Amsterdam zS>
06-1984,KG 1984,206 (kortgeding); Rb Haarlem 13-04-1983, KG 1983,159 (kort geding) en Rb Arnhem Il-06-
1981, KG 1981,82 (korr geding).

,-, J.uir Beijerse en J.B.H.M. Simmelink Voorcrresr in: Her vooronderzoek in srrafzaken, tweede inrerirnrapporr
onderzoeksproject Sttafvordering 2001, K1uwer 2001, P: 654-655.

,-6 HR 28-°5-1982, NJ 1982.490 (korr geding); HR 15-06-199°, NJ 1990,678 (korr geding).
HR 16-°3-199°, NJ 1990,500 (korr geding) en HR 24-05-1991, NJ 1991,646 (korr geding).
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een bepaald bevel geldig is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een politierechter tel' zitting
een bevel tot gevangenneming geeft en vervolgens de zaak verwijst naar de meervoudige
kamer. Niet duidelijk is geweest ofhet oude art. 277a Sv, thans art. 282 Sv, op deze situatie van
toepassing was of niet.?"
De verdachte kon zich op her stand punt stellen dat de vrijheidsonmeming onrechtmatig is
omdat er geen rechtsgeldig bevel tot voorlopige hechtenis meer is, een en ander los van de
vraag ofhet inmiddels verlopen bevel zelf aan aile eisen voldeed of niet. Ook kan een verdachte
zich op het standpunr stellen dat het bevel tot voorlopige hechtenis zelf ofwel de verlenging
daarvan onrechtmatig is - en dienrengevolge de vrijheidsontneming - omdat bijvoorbeeld
bepaalde formaliteiten niet in acht zijn genomen ofwel niet (meer) aan de vereisten VOOl'

toepassing van voorlopige hechtenis is voldaan."?
In beide gevallen kan de vraag worden opgeworpen of de weg van art. 69 Sv nog wel kan
worden bewandeld.

De gedachtegang, dat de procedure van art. 69 Sv aileen zier op situaties waarin sprake is van
een bevel tot voorlopige hechtenis en niet op situaties waarbij de kracht van het bevel van
rechtswege is geexpireerd, is niet onderschreven door de Hoge Raad blijkens onder meer twee
arresten in kort geding uit 1990.[80

,-8 In het arrest HR 17-01-1992, NJ 1992,317 (kort geding) m.ntThWvV, oordeelde de HR dat aansluiting diende
re worden gezochr bij roen nog geldende art. 277a Sv. Het gebruik van het korr geding heefr Nivard in zijn
hoedanigheid als president in korr geding eens de volgende overweging onrlokr: 'Her k.g. is nier een soorr vrije
herkansing voor eerder in een procedure geleden echecs.' Rb Rotterdam 21-09-1987, KG 1987,444 (korr
geding). Her ging in dir geval om een eiser die reeds via de weg van art. 69 Sv tevergeefs invrijheidstelling
wegens schending van her toenmalige an. 277a Sv had gepoogd re bewerkstelligen.

'-9 Zie voor een overzicht van verschillende vormfouten W.M.C. van den Berg GevoltJen van seherulino van
vormvoorschrijten voor de cxecutie van de voorloplqe hechtenis, in: In zijn verdediging geschaad, Arnhem [989,
p. [97-2[4. Zie verder de in her begin van onderdeels van dit hoofdsruk aangehaalde lireraruur,

,SO HR [6-03-[990, NT [990,500 (korr geding) m.nr. Th WvV en HR 15-06-1990, NJ [990,678 (korr geding). De
Hoge Raad verwijsr in her arrest van 15 juni ook naar her arrest van 16 maart, waarin reeds was aangegeven
dar de weg van art. 69 Sv ook moer worden bewandeld indien er sprake is van een gebrek klevend aan een
bevel tot voorlopige hechrenis. Overwogen wordr verder dat een gebrek aan een bevel ror voorlopige hechtenis
weliswaar niet zonder meer in de weg staar aan verlenging van dar bevel maar dar her weI als factor van belang
in aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling van de vraag of de voorlopige hechtenis moer worden
opgeheven.
Zie verder ook Hof's-Gravenbage 07-03-[991, KG 199[,127/NJ 1991,716 (kort geding). Probleem was, onder
invloed van de werking van art. 277a Sv, de duur van de geldigheid van een bevel tot voorlopige hechrenis.
Verdachre wendde zich tot de rechrer in korr geding met een vordering tot onmiddellijke invrijheidsrelling.
Her Hofheeftuiteindelijk geoordeeld dar het bestaan van de procedure van art. 69 Sv aan een vordering in kort
geding in de weg sraar. Dit gold ook ondanks her feir dat in kort geding een week eerder een beslissing kon
worden verkregen dan in de srrafrechtelijke procedure.
De regeling van art. 277a Sv is vaker aanJeiding geweesr tot perikelen en procedures. Zie in dar verband ook
Rb Zwolle 2 e.q. 06-07-1983, KG [983.230 (kort geding). In die procedure is overigens blijkens de
gepubliceerde versie met geen woord gerept over her bestaan van de procedure van art. 69 Sv en evenruele
consequenties met bettekking tot de ontvankelijkheid in kort geding. In later jaren wordt dat weI anders.
Zie voor wat betreft perikelen met berrekking tot de duur van de voorlopige hechtenis in relatie tot een
bezwaarschrift tegen de dagvaarding (oude regeling, 198[) Rb Arnhem II-06-[981, KG 1981,82 (kort geding).
In casu werd eiser niet-oIltvartkelijk verklaard wegens het bestaan van een andere rechtsgang.
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Een kleine rwee jaar later moer de Hoge Raad een oordeel gegeven in kort geding over een zaak waarbij aanvankelijk
ook de vraag naar de toepasselijkheid van art. 69 Sv een belangrijke rol speelde. ,s,
In dit geval ging her om de siruarie dar de polirierechrer ter zirring een bevel tOt gevangenneming geen en vervolgens
de zaak verwijsr naar de meervoudige kamer op grond van art. 376 lid 2 Sv, De vraag is war de geldigheidsduur is van
het bevel rot gevangenneming: geldt ook nu art. 277a (oudrSv'" of niet, Na ommekomst van dertig dagen zonder dar
her onderzoek rer terechrzirting is gestart, srelt deverdachre zich op het stand punt dar hij onrechnnatig van zijn vrijheid
wordr beroofd. Via een korr geding wiJ hij die siruarie beeindigen.In feitelijke aanleg isdoor de Staat steeds aangevoerd
dar eiser niet-onrvankelijk is wegens her besraan van de procedure van art. 69 Sv. In eerste aanleg heefr de rechrer
geoordeeld darvoor de srrafrechrer ex art. 69 Sv geen taakis weggelegdaangezien hergaat om een bevel rorvoorlopige
hechtenis dar is uitgewerkt.'s, Inhoger beroep oordeelt her hof dar her bestaan van de procedure van an. 69 Sv in casu
nier rot nier-onrvankelijkheid moet leiden aangezien daarbij nier op korre rerrnijn een beslissing zou kunnen worden
gegeven. 's, Daaruit blijkt impliciet dar her hof dus kennelijk de procedure van art. 69 Sv in beginsel wel alseen andere
rechrsgang zier die benut zournoeren worden. Incassarie wordr her beroep op met -onrvankelijkheid met meer gevoerd.
Biegman-Harrogh overweegt in haar conclusie voor her arrest van de Hoge Raad dar her verweer met berrekking lOt
her openstaan van een srrafvorderlijke weg haars inziens een goede kans van slagen zou hebben gehad. Dit is ook met
verwonderlijk de eerdere uirspraken van de Hoge Raad uit 1990 in aanmerking nemend. Gevolg is echrer wei dar er
nu duidelijkheid kan worden gegeven met berrekking ror de vraag of art. 2773 Sv ook geldt bij verwijzing door de
polirierechter naar de meervoudige karner.v- Uir de overwegingen van de Hoge Raad blijkt dar er inderdaad sprake
is van een leernre in de wet en dar aansluiting moer worden gezocht bij de regeling van art. 277a (oud) Sv,

Gesteld werd ook dar een bevel tot voorlopige hechrenis dat niet aan alle daaraan te stellen
eisen (formeel of materieel) voldoet niet is aan te mer ken als een bevel in de zin van art. 69 Sv.
Die stelling wordt niet onderschreven.l"

,s, HR 17-01-1992, NJ 1992,317 (kort geding) m.m. ThWvV. Zie verder ook Rb Amsterdanl 29-07-1988, KG
1988,340 (kort geding) en Rb Leeuwarden 26-08-1992, NJ 1993.45 (raadkamer).

,s, Thans art. 282 Sv.
Rb Arnhem 0l-1l-1989, KG 1989,415 (kort geding).

,s, Hof Arnhem 15-05-'990, KG '990,175 (kort geding).
's, Dit zal ook wei de bedoeling zijn geweest van de Staat zoals ook Van Veen opmerkt in zijn noot onder dit

arrest: HR '7-01-1992, NJ 1992,317 (kort geding) m.nt. Th WvV.
,86 Zie ook de conclusie van AG Leijten bij HR 15-06-1990, NJ 1990,678 (kort geding). Vergelijk ook Rb

Amsterdam 19-09-199', KG 1991,336 (kort geding).ln deze zaak steldeeiser dat bij zijn verzoek tot opheffing
van de voorlopige hechtems ex art. 69 Sv de raadkamer met inhoudelijk op zijn gronden is ingegaan (hij stelde
dat de voorlopige hechtenis van begin af aan onrechtmatig was geweest: van het begin af aan zou duidelijk zijn
geweest dat de verdachte het feit niet gepleegd zou hebben). Oat was voor hem de reden via kort geding zijn
invrijheidstelling te vorderen. De rechter overweegt dat de vordering dient te srranden aangezien de
srrafvorderlijke procedure een met voldoende waarborgen omgeven rechtsgang is.
Een gecompliceerd geval waarbij art. 69 Sv een ral had kunnen spelen, deed zich voor in 1991, Rb 's-
Gravenhage 10-06-1991, KG 1991,228 (kort geding). Een verdachte is door de politierechter veroordeeld tot
een onvoorwaardelijke gevangenissrraf. Ter zirring wordt een bevel tot gevangenneming gegeven. Direcr
daarna wordr het vonnis van de politierechter geexecuteerd. De verdachte stelt zich op her srandpunt dat zijn
vrijheidsbeneming onrechtmarig is en wei om de volgende reden. Met berrekking tor de vordering tor
gevangenneming is hem geen raadsman toegevoegd. Ook later is geen raadsman toegevoegd. Een en ander
zou schending van art. 41 lid 1sub a Sv opleveren. Verdachte stelt dat hij als gevolg daarvan heen verzuimd
tijdig een rechtsmiddel tegen het bevel gevangenneming aan te wenden. Het vonnis van de politierechter is
diemengevolge onmiddellijk geexecuteerd omdat de verdachte zich reeds in voorlopige hechtems beyond.
Bovendien vindt executie plaats in een huis van bewaring in stede van een inrichring voor kort gesrraften of
een gevangenis omdat de verdachte zich daar reeds beyond uit hoofde van de gevangenneming.
Zoals gezegd had de procedure van art. 69 Sv hier een rol kunnen spelen, namelijk voorzaver de tilel van de
vrijheidsbeneming nog de voorlopige hechtenis was. Nu deze echter, vri; geruisloos, is overgegaan in execurie
kan art. 69 Sv geen rol meer spelen. Dit laat evenwel onverlet dat door eiser een onrechrmarige voorlopige
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Niveau van rechtsbescherming. De kern van de regeling van art. 69 Sv komt er de facto op
neer dat het met zozeer gaat om opheffing van een rechtmatige voorlopige hechtenis maar om
invrijheUi.stellinB. hetgeen betekent dat die strafvorderlijke weg openstaat bij iedere gewenste
invrijheidstelling, ongeacht of aan die vrijheidsontneming een geldig, gebrekkig ofhelemaal
geen bevel tot voorlopige hechtenis (meer) ten grondslag ligt. De overwegingen van de Hoge
Raad in het arrest van 15juni 1990, NJ 1990, 678 (kort geding) leiden tot de conclusie dat wat
dar aangaat er in de ogen van de civiele rechter geen sprake is van een lacune in
rechtsbescherming die zou moeten worden ondervangen. Oat is dus duidelijk."

Desiderata. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zijn er geen desiderata.

Onbevangenheid rechters

Korte uiteenzetting. Wat nu wanneer een strafvorderlijke procedure zoals bijvoorbeeld art.
69 of 80 Sv weinig heillijkt te bieden omdat her verzoek door (deels) dezelfde rechters zal
worden behandeld die bijvoorbeeld het bevel tor voorlopige hechtenis hebben gegeven of die
reeds eerder op een verzoek ex art. 69 Sv hebben beslisr.'" Het probleem dat rijst in zo'n

hechrenis aan de basis van her geschil wordr gelegd. De rechrer in korr geding zag hierin aanleiding om de
onmiddellijke invrijheidsrelling van eiser re bevelen.

IS- De implicaries die voortvloeien uit her gebruik van de civiele rechtsgang zijn in casu veel verder strekkend dan
de blore consrarering dar art. 69 Sv kennelijk een mer voldoende waarborgen omgeven rechrsgang biedr aan
een verdachte die zijn invrijheidsrelling wenst re bewerksrelligen. Dir blijkr uit HR 15-06-1990, NJ 1990,678
(korr geding) m.nt. ThWvV in combinarie mer HR 19-09-1988, NJ 1989,378 (srrafkamer). Her resultaarvan de
versrrengeling van de srrafrechtelijke procedure mer een procedure in korr geding was, dar in de srrafzaak een
beroep in cassarie werd afgewezen onder verwijzing naar een beslissing in korr geding. Dit is hiervoor in
hoofdsruk 2, onderdeel 1.4 al uiteengezet

.ss Vergelijk Rb Amsterdam 20-12-1988, KG 1989,73 (kort gedi.ng): desalnierremin moet de srrafvorderlijke weg
worden bewandeld. In andere zin: Rb Amsterdam 23-09-1988, KG 1988,446 (korr gedi.ng). De verdachre
verwachr dar de raadkamer her verzoek tor opheffmg van de voorlopige hechtenis zal verwerpen orndar de
bezwaren die hij aanvoerr gelijk zijn aan de bezwaren hij aanvoerde bij her bevel rot gevangenhouding
behandeld door dezeIfde raadkarner. Hoger beroep tegen de verwachre afwijzende beschikking zou pas op 20
okrober 1988lamnen worden behandeld. Dir is voor de rechrer in kort geding reden om de onrvankelijkheid
vaneiser aan re nernen. In HR 16-03-1990,NJ 1990,500 m.nr. TbWvV (kortgedi.ng) voertde advocaarvaneiser
in zijn cassariemiddel aan - als een van de argumenten waarom niet de procedure van art. 69 Sv rnoer worden
gevolgd - dar alleen een geheel andere rechrer een onbevooroordeeld anrwoord kan geven op de vraag omrrenr
de rechrrnarigheid van de vrijheidsonmeming. Derhalve zou de rechrer in korr geding moeten worden
geadi.eerd in plaats van de rechter ex art. 69 $v. De Hoge Raad Iaar zich daar verder nier explicier over uit maar
srelr dar her Hof gelijk heefr mer zijn opvarring dar de procedure van art. 69 Sv een mer voldoende waarborgen
omgeven rechrsgang is die leidt rot nier-onrvankelijkheid van eiser in een korr gedi.ng, daarmee irnplicier dir
verweer verwerpend. In HR 24-05-]99], NJ 1991,646 (kort geding) m.nt. ThWvV is de renuirvoerlegging van
de voorlopige hechrenis van een jeugdige (13 jaar ten rijde van de derenrie) onderwerp van geschil. De
renuirvoerlegging yond plaars op her poliriebureau. Een informeel verzoek van her openbaar ministerie om
de tenuirvoeriegging re mogen schorsen, wordr niergehonoreerd door de kinderrechter. Een herhaald verzoek,
nu zijdens de verdachre, zou naar alle waarschijnlijkheid weer door deze kinderrechrer worden beoordeeld:
reden om in korr geding re procederen. De moeder van de minderjarige eist, als werrelijk vertegenwoordi.ger,
invrijheidstelling warmeer deze niet binnen een bepaalde tijd is overgebrachr naar een voor minderjarigen
geschikre plaats van derenrie. Onder verwijzing naar art. 69 Sv het gesloren srelsel van rechtsmiddelen
overweegt de Hoge Raad dar de vrijheidsbeneming niet via de omweg van (toen) art. 140I BW aan de
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situatie gaat zelfs nog verder. Wanneer bij herhaling verzoeken om invrijheidstelling - via
opheffing of schorsing - worden gedaan zuilen deze bij dezelfde rechter naar verwachting tot
hetzelfde resultaat leiden wanneer zich geen nieuwe feiten en omstandigheden hebben
voorgedaan.f? Dit zou betekenen dat, indien een verdachte van mening is dat er naar
aanleiding van zijn verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis een duidelijk verkeerde
beslissing is gegeven, deze beslissing niet aan een andere rechter kan worden voorgelegd
voorzover de mogelijkheid van hoger beroep op grond van art. 87 Sv voor verdachte niet meer
openstaat.lndienen van een nieuw verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis zou dan
bij dezelfde rechter terecht kunnen komen die in de ogen van de verdachte nu juist in eerdere
instantie een verkeerde beslissing heeft genomen. De strafvorderlijke weg zou dan niet meer
met voldoende waarborgen zijnorngeven, zo wordt gesteld. Hiermee komen we op het terrein
van (on)partijdigheid van de rechter en de Hauschildt -jurisprudentie: wanneer kan (een schijn
van) partijdigheid worden aangenomen, al dan niet in de zin van art. 6 EVRM, en wat re doen
in die situarie.'?"

burgerlijke rechrer kan worden voorgelegd. Voorts overweegr de Hoge Raad nog dar er niet aan mag worden
voorbij gezien dar her openbaar ministerie op grond van art. 553 Sv gehouden is rechterlijke beslissingen ten
uirvoer re leggen. Daarbij is geen ruimte voor vorming van een eigen oordeel omrrenr de rechtmatigheid.

,S9 Met een beerje pech, in de ogen van de verdachre, kan een rechrer die in eersre aanleg de verdachre heefr
veroordeeld rot een onvoorwaardelijke gevangenissrraf hangende hoger beroep wederom mer de zaak
geconfronceerd worden in her kader van de voorlopige hechrenis namelijk wanneer hij in die tijd de oversrap
heefr gemaakr van rechrbank naar hof. Artikel z 1Sv, dar onder meer de samensrelling van de raadkamer regelr,
sluir deze siruatie nier uir, Uireraard moet rekening worden gehouden mer her bepaalde in are. 75 lid 4 Sv - de
duur van de voorlopige hechrenis mag de duur van de onvoorwaardelijk opgelegde gevangenissrraf nier
overschrijden - maar de kans dar deze zelfde recluer aanleiding zal vinden om de voorlopige hechrenis op een
eerder tijdsrip te beeindigen zal, in ieder geval in de ogen van de verdachte, verwaarloosbaar klein zijn.

'90 EHRM 24-05-1989, NT 1990,627m.m. PvD / Hauschildr. Deze uirspraak is een voorrzerring van de lijn waarin
ook de beslissingen in de Piersack-zaak en de De Cubber-zaak thuis horen; EHRM 26-10-1984, NT 1988,744
m.nt. EAA / De Cubber waarin her oordeel in de Piersack-zaak is verwerkr. In het kort komr her erop neer dar
bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een impartial tribunal zoals vereisr in arr. 6 EVRM er een
zogenaamde subjectieve toers en een objectieve roers moer worden uitgevoerd. Bij de subjectieve roets gaat
her om de vraag of er sprake is van een persoonlijke partijdigheid bij de rechrer, bij de objectieve toers gaat her
om de vTaag of er een schijn van partijdigheid is. Gerechtvaardigde twijfel (objectief gezien) omrrenc dir punt
bij de verdachre moer worden uirgesloren.
In diverse zaken waarin her Europese Hof uitspraak heefr gedaan na de Hauschildr-zaak blijkt de soep nier zo
heet re worden gegeten als zij leek te zijn opgediend, geruige de zaken Fey, Nortier en Thomann.
Onderzoekshandelingen gericht op her verzamelen van bewijs lijken de rechter niet re diskwalificeren als
zirringsrechrer: EHRM 24-02-1993, NT 1993,649 m.nt. EAA / Fey; EHRM 24-08-1993, NT 1993,650m.nc. EAA
/ Nortier en EHRM 10-06-1996, NT 1998,184/ Thomann.
Zie M.l. Veldt, Het EVRM en de onpartijdiBe strafrechter, diss. Tilburg, Gouda Quint, Deventer rocz. Zie voor
lireraruur naar aanleiding van deze jurisprudentie voorrs onder meer E. Myjer Het oOBwil ook war: een verse
onpartijdiBe rechter, NTCM-Bulletin 1991, p. 222-227, p. 319-324; Idem NTCM-Bulletin 1992, p. 42-43; J.B.H.M.
Simmelink en W.E.C.A. Valkenburg Wederrechte(r)Zijkbevooroordeeld, Delikt en Delinkwenc 1990, p. 103-117;
G.P.M.F. Mols De onpartijdi£Jheid van de strafrechter, de Nederlandse rechtspraak rwee jaar na Hauschildt,
Advocatenblad 1991, P: 4°8-411; R.T. Voorinrholt Deonpartqdigereduer, Delikt en Delinkwent 1992, p.826-838;
W.E.C.A. Valkenburg Het bezwaarschriJt teBen de daBvaardine, diss. Tilburg, Arnhem 1993, p. 85·; M.s.
Groenhuijsen (On)partijdiBcrechtspraak? De Nederlandse strafrechtspleBine na Hauschildt, in: Het acruele recht,
rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen, Lelystad 1993, p. 57-60.
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De wetgever zelf heeft in een aantal situaties aangegeven functiecumulatie onwenselijk te
achten.'?' 19'Zo mag bijvoorbeeld de rechrer-comrnissaris op straffe van nietigheid niet aan het
onderzoek ter terechtzitting deelnemen indien hij enig onderzoek in die zaak heeft verricht,
art. 268 Sv. Het lid of plaatsvervangend lid van een raadkamer dat als rechter- of raadsheer-
commissaris enig onderzoek in de zaak heeft gedaan neemt op straffe van nietigheid niet aan
enige behandeling door de raadkamer deel, art. 21 lid 4 SV.'93En de leden van het gerechtshof
die een oordeel hebben gegeven over een beklag ex art. 12 Sv nemen, zoals art. 12j Sv dat
ornschrijft, 'bij voorkeur geen deel aan de berechting'.
Daamaast heeft de wetgever voorzien in een algemene wrakingsregeling op grond waarvan
zowel de verdachte als her openbaar ministerie een rechter kunnen wraken "op grond van
feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnenlijden',
art. 512Sv.
Deze wrakingsmogelijkheid kent geen beperkingen ten aanzien van enige fase waarin her
onderzoek in de srrafzaak zich bevindt. Dit betekent dar ook in de voorbereidende fase een
beroep op deze regeling kan worden gedaan. Of uiteindelijk de desbetreffende rechter ook
daadwerkelijk gewraakt zal worden, is een heel ander verhaal.

In de literatuur is wel verdedigd dat bemoeienis van een rechter met de voorlopige hechtenis
hem diskwalificeert als zittingsrechrer. Ook isverdedigd dat rechters die zichhebben gebogen
over een bezwaarschrift tegen de dagvaarding niet meer als zittingsrechter mogen fungeren.194

'9' De oprnerking mer berrekking rot de schijn van parujdigheid wordr hier beperkr tor funeriecumularies en
reperirieve rechtspraak om dar daarin bijvoorbeeld bij de procedure van art. 69 Sv een probleem zou kunnen
zijn gelegen. Her is duidelijk dar de schijn van parrijdigbeid ook in heel andere siruaries een rol kan spelen,
zonder dar er sprake is van enige funcriecumularie. Denk aan een rechrer die her slaehroffer persoonlijk kent:
her berrefr bijvoorbeeld een gezinslid. Denk ook aan de situarie waarbij er sprake is van vervolging van
mededaders. Kan de rechrer die in de zaak regen de ene rnededader tor een bewezenverklaring is gekomen in
welke bewezenverklaring bijvoorbeeld op enigerlei wijze aan de andere mededader wordrgerefereerd nog wei
als onpartijdig worden beschouwd wanneer her gaar om de vervolging van me rweede mededader? Zie in dir
verband onder meer M.S. Groenhuijsen (On)partijdiBe rechtspraak? in: Her acruele rechr, rechrspraak anno
1993 in 67 Tilburgse bijdragen, Lelysrad 1993, p. 57-60.

'9' Daar sraar regenover dar de wergever nu juisr ook bepaalde cumularies in her levenheefr geroepen. Zo worden
beslissingen omrrenr de voorlopige hechrenis, indien her onderzoek rer rereehrzirring reeds is aangevangen,
juisr zoveel mogelijk genomen door de rechrers die reeds bij dar onderzoek ter rerechrzirring op de zaak
hebben gezeren. art. 21 lid 3 Sv,
Een verzoek rot sehadevergoeding ex art. 89 Sv door een gewezen verdachre wordr eveneens zoveel mogelijk
behandeld door rechrers die reeds bij her onderzoek rer terechtzitting over de zaak hebben geoordeeld, art.
891id4Sv.

'93 Er waren evenwel plannen om deze cumulaties van art. 268 Sven arr. 21 lid 4 Sv nier meer wertelijk met
nierigheid re bedreigen; Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23705, nr. 2 en nr. 3. Inmiddels is echrer een
amendemenr aangenomen om deze plannen renier re doen: Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995,23705,
nr.8.

'9< Zie J.B.H.M. Simmelink en W.E.C.A. Valkenburg Wederrechte(r)lijk bevooroordeeld, Delikr en Delinkwenr
1990, p. 103-117. Zieook E. Myjer Het oogwil ook: wat: eenverseonpartijdiBerechter,NJCM-BuUerin 1991,P' 222-
227· Heeft een reehrer een verzoek ex art. 69 Sv afgewezen met a1s reden dar de re verwachren vrijheidssrraf
de inmiddels versrreken rijd doorgebrachr in voorlopige hechtenis zal oversehrijden, verg. art. 67a lid j Sv, dan
sraar deze rechter, a1dus Myjer, later niet meer onbevangen tegenover de zaak. Zeker niet tegenover een
pleidooi tor een korrere dan wei een geheel voorwaardelijke gevangenissrraf. Omdar her erg omslachrig zou
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Verder zijn vraagtekens te plaatsen ofwel geplaatst bij de onpartijdigheid van rechrers die na
verzet, na verwiizing ex art. 423 lid 2 Sv (eigenlijk een terugwiizing]'?' of na eassatie wederom
bij de zaak betrokken zijn.'96

Kijken we naar de jurisprudentie dan blijkt dat de vraag betreffende de onpartijdigheid vaak
speelt in die situaties waarbij de zittingsreehter in eerste of hogere aanleg tevens in de
voorbereidende fase op enigerlei wijze bemoeienis met de zaak heeft gehad.'97 Een steeds
terugkerende overweging in deze jurisprudentie maar ook in de jurisprudentie die ziet op
andere situaties waarbij de (on)partijdigheid een rol speelt,'98 is dat de reehter uit hoofde van

zijn bij her vasrstellen van de zirringsroosrers om hiermee rekening re houden, is hij er een voorsrander van
om 'zo veel mogelijk verse rechrers in re zerten op de behandeling rer rerechrzitring'. Zie verder W.E.CA.
Valkenburg Het bezwaarschrijt teBen de daBvaardinB, diss. Tilburg, Arnhem 1993, P: 85. Verder wordt verwezen
naar de lireraruur die hiervoor reeds in noor 190 is vermeld.

'95 Voor soorrgelijke problemen zou her door Rabbae bij amendemem d.d.rj maan 1995 voorgestelde art. 422b
Sv hebbenkunnen zorgen;Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995,23705, nr. 10 (Wer vorrnverzuimen). Zijn
voorsrel voor een nieuw art. 422b Sv luidde als voigt:
'J. Indien bij de behandeling in hoger beroep de vordering tor wijziging van de telastelegging op grond van
arrikel jrj wordt toegewezen, verwijsr het gerechtshof de zaak naar derechtbank, tenzij de verdachre re kennen
geeft in re sremmen mer voorrzetring van de behandeling. 2. De rechtbank behandelt de zaak op grond van de
gewijzigde relasrelegging.'
Op grond van dar arrikel moet bij een wijziging van de telastelegging in hoger beroep de zaak naar de
rechrbank worden verwezen. Achrergrond is her zoveel mogelijk waarborgen van een behandeling in rwee
feirelijke insranries, In her voorgestelde arrikel wordr gesproken over verwijzen, in de toelichring daarop over
teruB verwijzen. Uir de toelichting is af re lei den dat rerugwijzen in plaars Vall verwijzen (naar een a3l1grenzend
gerecht) wordr bedoeld. Ook nu is niet uit te sluiten dar dezelfde rechrers zich over de zaak zouden buigen. Het
amendemenr is eehrer nier aangenomen.

'96 Zie HR 18-01-1994, NJ 1994,305 (strafkamer). In deze zaak had de Hoge Raad een uirspraak van een hof,
waarbij de verdachre was veroordeeld, vernietigd orndar de appeldagvaarding niet rechtsgeldigwas berekend.
Na terugwijzing door de Hoge Raad is de zaak behandeld door een kamer V3l1 her Hof die onder
voorzirrersehap srond V3l1dezelfde raadsheer die ook voor de verwijzing op de zaak had gezeten (roen ook
als voorzirrer). Reden voor de verdachte om van her door her Hof na verwijzing gewezen arrest weer in
eassatie te ga3l1. De Hoge Raad oordeelde dar norma liter V3l1de onparrijdigheid V3l1rechrers moer worden
uirgegaan maar dar onder deze bijzondere omstandigheden nier van een "impartial tribunal" zoals bedoeld in
art. 6 EVRM kan worden gesproken. De besrreden uirspraak werd vernietigd en de zaak wordt wederom
teruggewezen naar herzelfde Hof.
Geen sehending van de eis V3l1een "impartial tribunal" werd aangenomen in de zaak waarbij een V3l1de
rechters die op de strafzaakhad gezeren later ook moest oordelen in de onmemingszaak; HR 09-09-1997,NJ
1998,90 (srrafkarner).

'9- Vergelijk onder meer HR 26-02-1991, NJ 1991,509 (strafkamer) m.nt. ThWvV; HR 14-05-1991, NJ 1991,695
(srrafkarner] m.nt. 'tH; HR 30-06-1992, NJ 1993,194 (strafkamer) m.nt. Seh; HR 13-10-1992, NJ 1993,142
(srrafkamer) en HR 29-06-1993, NJ 1993,692 (strafkamer) m.m. 'tH. Zie voor de siruatie dat een rechter ook
betrokken was bij het onderzoek ter terechrzitring terzake medeverdachten HR 26-05-1992, NJ 1992,676
(strafk3ll1er) m.nt. 'tHo Zie voor een cumulatie zittingsreehter v66r cassatie en na cassatie HR 18-01-1994, NJ
1994,305 (strafk3ll1er). In dit geval werd a3l1genomen dat er nu geen sprake was v3l1 een in1partial tribunal
zoals vereist in art. 6 lid 1 EVRM. Zie voor de vraag in hoeverre gebruik mag worden gemaakt van
bewijsmateriaal dat is vergaard door een verbalisam waarbij wellieht sprake is V3l1 een verminderde
objecriviteit e.g. onparrijdigheid HR 28-10-1980, NJ 1981,123 (strafkamer) m.nt. ThWvV.

'98 Een parallel k3l1 bijvoorbeeld worden getrokken met de beoordeling door de zittingsrechter van de
bewijsvergaring: reehmlatig of onrechtrnatig. Zie HR II-IO-1991, NJ 1992,494 m.nt. C (kort geding). Zijdens
eiser werd gesteld dat de strafreehter, ook indien hij zou oordelen dat het bewijs - een DNA-analyse -
onreehtrnarig zou zijn verkregen tach door dit bewijsmateriaal zou worden belnvloed. De onbevangenheid
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zijn functie geacht wordt onpartijclig te zijn. Slechts bijzondere omstandigheden kunnen
aanleiding zijn in een concreet geval tot een ander oordeel te komen.
Zo'n bijzonder omstandigheid is niet de enkele betrokkenheid bij een zaak in de voorfase."?
Ook de werking van art. 67a lid 3 Sv levert niet een dergelijke bijzondere omstandigheid op
noch her feit dar de verdachte stelselmatig ontkenr, '00 Bij de beoordeling van de vraag naar de
onpartijdigheid geldt als belangrijk aanknopingspunt de vraag of de rechter zich al een oordeel
heeft gevormd omtrent de 'schuldvraag'.'?' Pas als daarvan sprake is, kan er aanleiding zijn te
komen tot her oordeel dat er met recht - in ieder geval door de verdachte - vraagrekens gezet
kunnen worden bij de onpartijdigheid van de rechter.

De lijn die op nationaal niveau ontwikkeld is ten aanzien van de schijn van partijdigheid van
de rechter wordt vooralsnog niet doorgetrokken naar cumulaties die zich uitsluitend afspelen
in de voorbereidende fase, daaronder begrepen de fase tussen eerste aanleg en hoger beroep
en/of cassatie, dus ook niet naar de onderhavige verhoudingen inhet kader van de voorlopige
hechtenis. '0' Uitzondering hierop is het bepaalde inart. 21 lid 4 Sv.

De vraag rijst of art. 6 EVRM wellicht tot een ander standpunt dwingt. Speelt dat artikel op dit
punt een roi?'03 Her Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens
garandeert in dat artikel weliswaar berechting door een impartial tribunal maar het is maar
zeer de vraag of daaronder tevens procedures vallen die niet een onderzoek ter terechtzitting

van de rechrer wordr hier dusin rwijfel gerrokken. De Hoge Raad echter stelr dar heruirgangspunrvan de wet
is 'dar de reehrer bij de beoordeling of her bewijs geleverd is, in staar is buiren beschouwing re laren war buiren
beschouwing moer blijven'. De Hoge Raad sluir daarmee aan bij de overweging van her hofin eerdere aanleg:
'( ...) dar de rechter in sraar moer worden geaehr zich re onrrrekken aan de invloed die van die bekendheid zou
kunnen uirgaan en dar her nier de raak kan zijn van de korr geding reehrer om de strafreehrer re behoeden voor
problemen die deze, geler op de rechrens op hem rusrende raak, geacht wordr op te lossen. (...)'. Corstens
plaarsr daar vraagrekens bij in zijn noor onder dit arrest van de Hoge Raad. Zeker nu we te maken hebben met
bewijsmareriaal als resultaren van DNA-analyse, bewijsmateriaal met een hoge graad van berrouwbaarheid,
zou beoordeling door een andere rechrer dan de zirringsrechrer overwogen moeren worden, aangezien het
ook voor een reebrer moeilijk is re absrraheren van informatie waarover hij beschikr maar die hij nier mag
gebruiken. Zie in vergelijkbare zin ook A.L. Melai in zijn noor onder HR [4-0[-I975, NJ I975,207 (srrafkamer):
'( ...) omdar de rechrer inmiddels dan roch kennis zou hebben gekregen van de betrokken gegevens en bij die
srand van zaken - ook bij de meesr vlekkeloze instelling - niemand kan waarborgen dar die van zijn bewusrzijn
deel uirrnakende werensehap zich niet roch langs onconrroleerbare psyehisehe banen zal doen gelden bij de
bepaling van waarderingsoordelen op grond van de overige bewijsmiddelen.'

'99 Illusrrarief in dit verband zijn de beslissingen waarbij de bemoeienis van een reehrer bij beslissingen omrrenr
devoorlopige heehtenis hem nog niet diskwalifieeren als zirtingsrechter. Vergelijk ondermeer HR 29-06-1993,
NJ 1993,692 (srrafkamer) m.nt, 'tH; HR 14-05-1991, NJ [991,695 (srrafkarner} rn.nt. 'rH; HR 26-02-1991, NJ
1991,509 (srrafkamer] m.nr. ThWvV; Rb Leeuwarden ao-oc-rnoj, NJ 1994,327 (srrafkamer).
Zie bijvoorbeeld de reeds in noor 374, genoemde uirspraken HR 29-06-1993, NJ 1993,692 (srrafkamer) m.nt.
'tH en Rb Leeuwarden zo-oc-rcoj, NJ 1994,327 (srrafkarner).
Zie onder meer de noor van A.C. 't Harr met een overziehr van de jurisprudenrie onder HR 14-05-1991, NJ
1991,695 (srrafkamer] m.nr, 'rH.
Voor alle duidelijkheid: her is nier zeker - integendeel- dat een nieuw verzoek door dezelfde rechrer(s) wordr
behandeld. De raadkamer kan in een andere samenstelling bijeen zijn, niettegenstaande art. 21, lid 3 Sv.

'Ol Het Iigtvoor de hand dar bepaalde andere facetten van art. 6 EVRM, bijvoorbeeld de onsehuldpresumprie, ook
in de voorfase doorwerken.
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zijn. Sterker nog, dat lijkt niet het geval te zijn nu in art. 6 EVRM gesproken wordt over het
be palen van de gegrondheid van een tegen iemand ingestelde vervolging. Verdedigd kan
worden dat het in beginsel slechts de rechter bij het onderzoek rer terechtzitting is die
uiteindelijk een oordeel geeft omtrent de gegrondheid van de vervolglng."" Alleenhij kan een
oordeel geven omtrent de vragen van de am. 348-350 Sv; aIleen hij kan, vanuit her standpunt
van de verdachte zeer essentieel, tot een veroordeling komen. Aan de andere kant kan worden
gezegd dat met be trekking tot de duur van de voorlopige hechtenis rekening moet worden
gehouden met de duur van een eventueel op te leggen vrijheidsstraf: hierin zou een oordeel
omtrent de gegrondheid van de vervolging kunnen worden gelezen. Desalniettemin is her
maar zeer de vraag ofhet recht op een impartial tribunal tevens geldt voor de procedures in de
voorbereidende fase zoals de onderhavige procedures met betrekking tot de voorlopige
hechtenis.

Een en ander laat onverlet dat de verdachte altijd de rechter kan wraken. Dat de wrakings-
procedure zelf ook weer de nodige tijd zal vergen - zeker bij procedures die kunnen leiden tot
invrijheidstelling telt iedere dag - is een ander probleem. '05 Overeind blijft dat er een procedure
voorhanden is om twijfels omtrent de onpartijdigheid van een rechter voor te leggen aan een
andere rechter.

Niveau van rechtsbescherming. Samenvattend leidt het voorgaande tot het volgende. Her
is niet uit te sluiten dat een verdachte bij de verschillende procedures in de voorfase dezelfde
rechter tegen kankomen. Daaruit kan evenwel niet worden geconcludeerd dat die rechter niet
onpartijdig zou zijn noch dat het niveau van rechtsbescherming niet adequaat zou zijn. Zo bij
de onpartijdigheid al vraagtekens kunnen worden geplaatst, staat voor de verdachte altijd de
mogelijkheid van wraking open. Alles in aanmerking nemend kan niet worden gezegd dar het
stelsel van strafvordering op dit punt een onvoldoende adequaat niveau van rechtsbescherming
biedt.

Terugkoppelend naar het kort geding kan worden opgemerkt dat vanuit dit perspectief er dus
ook voor de rechter in kort geding geen dringende reden is om de strafvorderlijke procedure
van bijvoorbeeld art. 69 Sv met onvoldoende waarborgen te achten. Niets belet hem derhalve

'0, Zie voor de werking van art. 6 EVRM onder meer P. van Dijk en G.J.H. van Hoof De europese conventie in
theorie en praktijk, Nijmegen 1990, p. 326-397, in her bijzonder P: 348. De vraag in hoeverre beslissingen die
gegeven kunnen worden naar aanleiding van een bezwaarschrift tegen de dagvaarding als een oordeel om trent
de gegrondheid van de vervolging kunnen worden aangemerkt, wordt hier buiten beschouwing gelaten. Zie
hiervoor uirgebreid W.E.CA. ValkenburgHetbezwaarschriJtteBendedaBvaardirlfl, diss. Tilburg, Arnhem 1993,
p.68.

'0, De wrakingsprocedure is, in deze voorbereidende fase, namelijk een aparte raadkamerprocedure. Via
informele weg echter kunnen deze problemen zeer eenvoudig ondervangen worden. De samenstelling van
de raadkamer zou bijvoorbeeld ter plekke kunnen worden gewijzigd. De rechter in kwestie berust dan direct
in de wraking ofverschoonr zich informeel. Een andere rechrer zal dan zijn plaats innemen. Is dar niet meteen
mogelijk dan zou de behandeling op een ander moment, als de raadkamer wei in een andere samensrelling
bijeen is, kunnen plaatsvinden. Op deze manier hoefr de wrakingsprocedure niet re worden afgewacht.
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eiser nier-ontvankelijk te verklaren wegens het bestaan van een andere met voldoende
waarborgen omgeven rechtsgang.

Desiderata. Ook hier geldt dat er geell desiderata zijn aangezien het niveau van rechts-
bescherrning adequaat wordt geacht.

Snelheid

Korte uiteenzetting. Het derde aandachtspunr bij de rechtrnatigheid van de voorlopige
hechtenis ziet op de snelheid waarmee een rechterlijk oordeel kan worden verkregen. Zeker
bij een zo essentieel recht als het recht op vrijheid is, bij twijfel omrrenr de rechtmatigheid van
de vrijheidsbeneming, een rechterlijk oordeel daaromtrent op korte termijn wenselijk, Duurt
het een verdachte te lang voordat hij in hoger beroep ex art. 87 Sv, 71of 72a Sv een beslissing
kan krijgen, dan kan hij altijd nog via de weg van art. 69 of 80 Sv invrijheidstelling bewerk-
stelligen. Maar wat wanneer ook in deze procedure een beslissing te lang op zich laat wachten.
Vraag is dan natuurlijk war 'te lang' is. Oat is moeilijk aan te gevell.206 Niet aileen voor deze
situatie maar ook voor andere situaties zoals bijvoorbeeld teruggave van inbeslag-genomen
goederen.
Uit de jurisprudentie van de civiele rechter blijkt dat het niet noodzakelijk is dat de strafrechter
op even korte termijn als de civiele rechter in een concrete situatie tot een oordeel kan komen.
Ook niet nu her gaat om vrijheidsbeneming. Van belang is dat de strafrechter op aanvaardbare
termijn tot een oordeel kan komen. Her enkele feit dar de strafrechter pas een paar dagen na
de civiele rechter in staat zou zijn een oordeel te geven omtrenr de opheffing van de voorlopige
hechtenis is geen rechtvaardiging voor het niet volgen van de strafrechtelijke procedure."?
Gezien het feit dat raadkamers van rechtbanken met grote regelmaat bij elkaar plegen te
komen zal zich, naar het zichlaat aanzien, maar zelden een situatievoordoen waarbij de civiele
rechter op beduidend kortere rermijn tot een oordeel kan komen, zo valt uir de overwegingell
in de jurisprudentie af te leiden. aog Dit laat evenwel onverlet dat een dergelijke situatie niet is
uitgesloten. Her kan dus wel degelijk voorkomen dat de strafvorderlijke procedure te traag is
in de ogen van de rechter in kort geding.109

,06 Zie voor een overzichr van de rerrnijnen waarop in de praktijk wordr voorgeleid J. uir Beijerse en J.B.H.M.
Simmelink Yoorarresi in: Her vooronderzoek in srrafzaken, rweede inrerimrapporr onderzoeksproject
Srrafvordering 2001, K1uwer 2001, p. 614.615.
Zie Hof's-Gravenhage ov-oj.ropr, KG 1991,127/NJ 1991,716 (kort geding). Herenkele feir dar de rechter in korr
geding een week eerder een beslissing kan geven, is geen red en om nier de weg van art. 69 Sv te volgen.
Anders: de president in kort geding die in deze zaak in eersre aanleg oordeelde; Rb Middelburg 10-05-1990,

KG 1990,180 (korr geding).
'os Zie bijvoorbeeld Hof's-Gravenhage 19-05'1988, KG 1988,282 (korr geding); Rb Zurphen 28-08-1986, KG

1986,415 (kon geding) en Rb Haarlem 13-04'1983, KG 1983,159 (kort geding). In deze beslissingen wordr
gerefereerd aan de hoge frequenrie waarmee raadkamers bijeen plegen re komen of wei de korte termijn
waarop een beslissing via de srrafrechtelijke procedure had kunnen worden verJcregen.

'''9 Vergelijk Rb Groningen 18-0 [-[991, KG 1991,60 (kort geding). De rech ter in korr geding was van mening dar
de procedure van an. 69 Sv re lang zou duren. Her verzoek tot opheffing was ingediend op 14januari 1991; de
eersr volgende zirring van de raadkarner was op 16 januari doch de behandeling van her verzoekschrift werd
bepaald op 23 januari, ondanks her feit dar verzoeker afsrand had gedaan van zijn recht persoonlijk re worden
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Niveau van rechtsbescherming. Niet gezegd kan worden dat de wetgever onvoldoende oog
heeft gehad voor de reehtsbeseherming van de verdaehte die zieh in voorlopige hechtenis
bevindt. Hij biedt de verdaehte immers, naast de mogelijkheden van hoger beroep, de
mogelijkheid op elk gewenst moment een verzoek tot invrijheidstelling in te dienen.
Waarborgen ten aanzien van de termijn waarop een beslissing kan worden verkregen zijn er
echrer niet. Als regel zal natuurlijk op voldoende korte termijn worden beslist. Maar wat
wanneer dat niet zo is?

Desiderata. Het antwoord op de vraag war wenselijk is, is eenvoudig: een versnelling, een
beslissing op korte termijn indien nodig. Via welke modus kan daar evenwel aan worden
tegemoet gekomen? Desgewenst zou voorzien kunnen worden in een bepaalde termijn van
afhandeling maar dan rijst wederom de vraag: welke termijn is snel genoeg. Het antwoord op
deze vraag zal afhankelijk zijn van de omstandigheden. Stel er wordt een termijn gesteld van
drie dagen. Mgezien van her feit dat niet is uit te sluiten dar die termijn onder omstandigheden
re lang kan zijn, is het verder nier uit te sluiten dat ook nu een andere rechter, de reehter in kort
geding, op kortere termijn een beslissing kan geven. Of dat ertoe leidt dat de reehter in kort
geding daar ook daadwerkelijk toe overgaat of dat eiser niet-onrvankelijk wordt verklaard
wegens het bestaan van een andere met voldoende waarborgen omgeven reehtsgang is een
ander punt. Waar het om gaat is dat pogingen ondernomen zuIlen worden bij een andere
reehter op kortere termijn een beslissing te krijgen. Het stellen van een termijn zou derhalve
geen afdoende alternatief zijn voor diegenen die inmenging door de burgerlijke reehter an sieh
bezwaarlijk vinden. Of het los daarvan een redelijk alternatief is staat nog te bezien. Groot
struikelblok is inderdaad de termijn zelf: een eenmaal gekozen terrnijn kan voor bepaalde
concrete gevallen nog te lang zijn. Welke eonsequenties zouden verder aan termijn
oversehrijding moeten worden verbonden? Automatisch honoreren van een verzoek tot
sehorsing of invrijheidstelling, ofwel afwijzing van een vordering tot voortzetting van de
voorlopige heehtenis als het gaat om een hoger beroep tegen een bevel tot verlenging van de
voorlopige heehtenis, is buiten verhouding. Andere consequenties dan invrijheidstelling laten
zich in deze fase evenwel niet denken. Bovendien zal, gezien de hoge frequentie waarin de
raadkarner bijeen pleegt te komen, ook zonder termijnstelling een zaak als regel op relatief
korte terrnijn worden behandeld. Vanuit dat perspectiefbestaat er geen noodzaak voor een
wettelijk geregelde termijn van behandeling.
Aan de andere kant zou een wettelijk geregelde termijn dan ook niet voor veel problemen
hoeven te zorgen. Een en ander uiteraard voorzover de wettelijke termijn gelijk is aan de
intervallen waarmee de raadkamers bij elkaar plegen te komen.

gehoord. Dir mede in acht nemend wordt overwogen dar dit rijdsverloop een overschrijding van de redelijke
rerrnijn zoals bedoeld in art. 6 EVRM opleverr. De rechrer in korr geding kon op veel korrere terrnijn een
oordeel geven zodat eiser in dit geval onrvankelijk werd geacht in zijn vordering ondanks het bestaan van een
andere rechtsgang. Zie in vergelijkbare zin Rb Arnhem 14-07-1989, KG 1989,304 (korr geding) en Hof's-
Gravenhage 26-04-1984, NJ 1985,412 (korr geding).
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Een ander probleem van termijnstelling is dat ook voor de gevallen die best een paar dagen
uitstel kunnen lijden nu een behandeling op korte terrnijn dwingend is voorgeschreven. Dit
kan leiden tot een onnodige belasting van her rechterlijk apparaat.

Wat zou dan wel een meer reele optie zijn? Gedacht kan worden aan een modus waarbij reeds
bestaande procedures kunnen worden bespoedigd. Her idee is dan dat de verdachte de
procedure start die op dar moment de eerst aangewezen procedure is, bijvoorbeeld die van art.
69 Sv. Staat de behandeling van het verzoek zijns inziens op te lange terrnijn gepland dan zou
hij, uiteraard gemotiveerd, omeen versnelde behandelingmoeten verzoeken. Dat betekent dat
de procedure die bijvoorbeeld gepland stond voor donderdag nu op maandag wordt gevoerd.
Het gaat dus enkel om een versnelling, om een behandeling op verkorte terrnijn: de omvang
van de raadkamer is gelijk, de eventuele rechtsrniddelen zijn gelijk, er verandert verder niets.
Het enige dar wellicht anders zou kunnen zijn, is het recht om gehoord te worden. Heeft de
verdachte in de procedure het recht om gehoord te worden dan zou onder omstandigheden
als gevolg van de versnelde behandeling geaccepteerd moeten worden dat de verdachte niet
lijfelijk aanwezig kan zijn: het is bijvoorbeeld praktisch onmogelijk om de verdachte op de
korte termijn van de plaats van detentie naar de plaats van de raadkamerprocedure re
transporteren. Twee mogelijkheden dienen zich nu aan: ofwel de verdachte wordt in her geheel
niet gehoord ofwel de verdachte participeert via telecommunicatierniddelen aan de
procedure."? Deze laatste optie geniet de voorkeur. De verdachte heeft dan in ieder geval de
mogelijkheid zijn zegje te doen. Hij is weliswaar niet lijfelijk aanwezig maar er wordt wel
tegemoet gekomen aan de idee van hoor en wederhoor.

Om te voorkomen dat dit verzoek tot een aparte beoordelingsprocedure zou leiden, hetgeen
een extra belasting van her rechterlijk apparaat zou betekenen, zou het indienen van her
verzoek automatisch moeten leiden tot acceptatie daarvan in die zin dat de behandeling van
de hoofdzaak binnen bijvoorbeeld vierentwintig uur plaatsvindt. Een dergelijke procedure
nodigt natuurlijk uit tot misbruik. Daarom moeten er drempels worden ingebouwd omdat te
voorkomen.

Uiteraard zitten er ook praktische haken en ogen aan voor wat betreft de personele bezetting.
Zo dienen er altijd voldoende rechters beschikbaar te zijn, ook in het weekend. Op deze plaats
echrer wordt slechts gekeken naar wat wenselijk is; in deel j wordt pas een nadere analyse van
de diverse mogelijkheden gemaakt.

De Rechrbank te Rotterdam heefr echrer horen via een beeld- en geluidsverbinding bij een voorgeleiding niet
geaccepteerd; Rb Rotterdam 28-03-1995, NJ 1995,478 (raadkamer). Geoordeeld werd dat de wetgever bij de
regeling van art. 54, derde lid, Sv her oog heefr gehad op lijfelijke aanwezigheid. In her kader van de
onderhavige beoogde versnelde procedure zou evenwel explicier in de wet de mogelijkheid van telehoren
kunnen worden geopend.
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5.3. Tenuitvoerlegging preventieve detentie

5.3.1. Exteme rechtspositie van preventief gedetineerden

Onderscheiden kan worden in een interne en een externe rechtspositie. Met de interne
rechtspositie wordt gedoeld op de rechtspositie van een gedetineerde binnen de muren, de
intra-murale rechtspositie: mag er wei of niet worden getelefoneerd, disciplinaire straffen,
aileen of met meer op een cel etc. Met de externe rechtspositie wordt gedoeld op de
rechtspositie die niet zozeer betrekking heeft op wat zich binnen de muren afspeelt maar wat
daar meer los van staat, ook wel aan te merken als buiten de muren, de extra-murale reehts-
positie. Het is niet altijd even gemakkelijk om een haarscherpe grens tussen beide aan te geven,
zoals Kelk, aan wie ik dit onderscheid ontleen, zelf aangeeft." De onderwerpen plaatsing en
overplaatsing, die tach ook nauw samenhangen met de positie van een gedetineerde binnen
de muren, zal ik hier in het kader van de externe rechtspositie aan de orde stellen.

Inhoofdstuk 7 zal uitgebreid aandaeht worden besteed aan de rechtspositie van degenen die
inmiddels onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende straf zijn veroordeeld. Deze reehts-
positie komt deels overeen met de rechtspositie van preventief gedetineerden. Verwezen
wordt derhalve naar dat hoofdsruk.In het navolgende komen sleehts enkele onderwerpen aan
de orde die specifiek samenhangen met de preveruieve detentie en waaraan in hoofdsruk 7 niet
of nauwelijks aandacht wordt besteed.

Preventief gedetineerden ondergaan hun vrijheidsontnerning op een politiebureau of in een
huis van bewaring: in verzekering gestelden bevinden zieh doorgaans in een eel op het
politiebureau, voorlopig gehechten worden bij voorkeur in een huis van bewaring geplaatst.
Daarnaast kennen we sinds de inwerkingtreding op 8 maart 2002 van de Tijdelijke wet
noodcapaciteit drugskoeriers nog speciale complexen voor drugskoeriers (vaak bolletjes-
slikkersj.:" Daarin kunnen zowel voorlopig gehechten als veroordeelden worden geplaatst.
Vragen met be trekking tot de rechtspositie van een gedetineerde in zo'n zogeheten
"drugsbajes" worden deels in dit hoofdsruk behandeld bij het onderdeel "tenuitvoerlegging in
een bepaald type huis van bewaring" en voor het overige in hoofdsruk 7·

Met name ten aanzien van de plaats van tenuitvoerlegging van de voorlopige heehtenis laten
zich enkele siruaties onderscheiden die qua rechtsbeseherming wellicht vragen kunnen
oproepen:

'" Vergelijk C. Kelk Nederlands detentierecht. Deventer Gouda Quint 2000, p. 49 e.v ..
Wet van 6 maart 2002, Srb. 2.002,124. Deze wet vervalt een jaar na de inwerkingrreding dus met ingang van 8
maart 2003: art. 45 van deze Tijdelijke wet nocdcapaciteir drugskoeriers.
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• de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis in een politiecel en
de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis in een bepaald (type) huis van
bewaring"

5·3·1.1· Tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis in een poIitiecel

Korte uiteenzetting. Zoals bekend kampr justitie met capaciteitsproblemen. Dit heeft tot
gevolg dat er bij rijd en wijle onvoldoende celruimte voorhanden is inhuizen van bewaring om
aan aile voorlopig gehechren onderdak te bieden. Een aantal van hen wordt heengezonden en
een aantal bevindt zich in een eel op het politiebureau. '14 Ook kan het voorkomen dar vanuit
het Ministerie van [usritie, Dienst [ustitiele Inrichtingen, een schrijven uitgaat naar de huizen
van bewaring met daarin de opdracht tijdelijk meer gedetineerden op te nemen dan de 100%
capaciteit. Zo was daar in 2001 de I03%-regeling. Dat betekende voor huizen van bewaring dat
zij moesten woekeren met de ruimte en nieuw ingekomen gedetineerden sorns een of enkele
nachten in een isoleercel moesten laten slapen die dan wel voor wat betreft de inrichting zoveel
mogelijk de faciliteiten bood als een gewone cel."S

Tegenwoordig zou dit tekort incidenteel zijn in tegenstelling tot enkele jaren geleden toen her
strucrureel was, aldus de Minister van Justitie Korthals in een brief van 20 juli 2000 aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staren-Generaal.:" Het in de eerste helft van de jaren
negentig ingediende wetsvoorstel waarin aan tenuitvoerlegging van de bewaring op het
politiebureau een wettelijke basis werd gegeven, wetsvoorstel 23.718, werd dan ook
ingetrokken bij diezelfde brief van de Minister. Indien nodig kon de gangbare praktijk - een
preventief gehechte die zich op het politiebureau beyond op het moment dar zijn voorlopige
hechtenis werd gelast, kan daar nog enkele dagen langer verblijven in afwachting van plaatsing
in een huis van bewaring - doorgang vinden.

In 2001 echter haalde de Rechtbank Rotterdam - onder verwijzing naar de Penitentiaire
Beginselenwet -een streep door deze praktijk, aldus de Minister van Justitie, hetgeen voor hem
de aanleiding vormde alsnog te komen met een wettelijke regeling."?
Deze wettelijke regeling staat echter niet op zichzelf. Toen eind 2001, begin 2002 de invoervan
dmgs via Schiphol en de bolletjesslikkers in her bijzonder kennelijk zulke ernstige vormen
aannam en voor veel maatschappelijke onrust zorgde, was dit voor de Minister reden am op
korte termijn (nood)maatregelen te nemen. Hij kwammet een "Plan van aanpak drugssmokkel

"3 Mer deze siruaries hangr nauw samen de interne rechrsposirie van een voorlopig gehechre maar ook van een
in verzekering gesrelde. Zie ook hergeen over de interne rechtspositie wordr vermeld in hoofdsruk 7, her
hoofdsruk waar de rechrsberrekking russen overheid en onherroepelijk veroordeelde cenrraal sraar,

". Zie voor war berrefr evenruele oplossingen voor her cellenprobleem M.J.M. Verpalen (red.) Druk enteBeruiruk,
Constructieve bijdTilfJenaan de discussie over het celleruekort, Arnhem 1994.

"5 Zie ook verderop in dir hoofdsruk onderdeel 5.3.2.2. waar in her kader van de interne rechrspositie de
meermanscel en de Tijdelijke wet noodcapacireir drugskoeriers wordr besproken.

,,6 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 23 718, nr. 5.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 202, nr. 3 p. 1.
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Schiphol" _"STwee belangrijke pijlers van dat plan zijn het -hiervoor onder 5.3.1.al genoemde -
wetsvoorstel 'Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers" en in het kielzog daarvan het
wetsvoorstel dat verblijf in politiecellen regelt. Beide wetsvoorstellen hebben geleid tot de
Wetten van 6 maart 2002, respectievelijk Stb. 2002,124 en Stb. 2002,125. Ze zijn op 8 maart
2002 inwerking getreden.

De wet met betrekking tot verblijf in politiecellen heeft aan zowel art. 15 Pbw en art. 16
Beginselenwer jusririele jeugdinrichtingen (Bjj) een nieuw artikel toegevoegd waarin de
bevoegdheid is opgenomen tot tenuitvoerlegging van de bewaring in een politiecel.
De tekst van het achter art. 15Pbw gevoegde arc Isa Pbw luidt als volgt:

'In afwijking van artikel IS, eerste lid, eersre volzin, kan de selectiefunctionaris bepalen dar een persoon ten aanzien van
wie een vrijheidsbenemende srraf of een vrijheidsbenemende maarregel is gelast en die in een poliriecel verblijft, daar
voor een periode van maximaal rien dagen zal verblijven, nadat hij heeft vasrgesreld dat er voor deze persoon geen
plaars is in een inrichring. De politiecel voldoet aan de regels die voor politiecellencomplexen zijn vasrgesreld.'

De tekst van art. 16a Bjj luidt:

'i. In afwijking van arrikel 16, eersre lid, eersre volzin, kan de selectiefunctionaris bepalen dat een persoon ten aanzien
van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidssrraf of een vrijheidsbenemende maatregel is gelast en die in een
politiecel verblijft, daarvoor een periode van maximaal rien dagen zal verblijven, nadat hij heefrvasrgesteld dar er voor
deze persoon geen plaars is in een inrichting. De poliriecel voldoet aan de regels die voor politiecellencomplexen zijn
vasrgesreld.
2. Her eersre lid kan voor een jeugdige in de leeftijd van rwaalf tot zestien jaar worden toegepast, met dien verstande
dar de maximale termijn voor verblijf in een poliriecel dan drie dagen bedraagt en her verblijf alleen mag worden
toegepast in afwachting van her regelen van vervoer naar de plaats in een inrichring.'

Yoor aile duidelijkheid: de duur die een verdachte maximaal in een politiebureau kan door-
brengen is dus tegenwoordig zestien dagen en vijftien uur. Ruim rwee weken.Immers, de in
de Wet van 6 maart 2002 genoemde tien dagen komen boven op de zes uur voor verhoor
vermeerderd met negen nachtelijke uren plus de maximaal 6 dagen inverzekeringstelling.

Inher navolgende wordt de aandacht gericht op de plaatsing van volwassenenin een politiecel.
Hetgeen daarover wordt opgemerkt geldt echter mutatis mutandis ook voor de jeugdige.

De detentie op een politiebureau kan vragen met betrekking tot de rechtsbescherming van de
verdachte oproepen_ Het regime waaraanhij gedurende zijn detentie onderworpen is, is in een
huis van bewaring anders dan op een politiebureau. Een politiebureau is er niet op ingericht
om verdachten gedurende lang ere periode te huisvesten; eenhuis van bewaring wel. Zo is, om
maar eens iets te noemen, een huis van bewaring (beter) ingericht op het ontvangen van

,,' Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 192, nr. 1.
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bezoek door gedetineerden. "9 Daarnaast biedt een huis van bewaring onder meer faciliteiten
met be trekking tot ontwikkeling en onrspanning.?"

De wetgever heeft er bewust vanaf gezien om een rechtsmiddel open te stellen tegen de
plaatsing in een politiecel. De daaraan ten grondslag liggende motivering komt erop neer dat
de periode van tien dagen die een gedetineerde maximaal (extra) in een politiecel verblijft
voorbij zal zijn tegen de tijd dat het rechtsmiddel tegen de plaatsing behandeld zal kunnen
worden. Bovendien is de termijn van tien dagen een maximale termijn zodat het, aldus de
wetgever, om een relatiefkorte periode gaat. "' De in art. 17, eerste lid onder a, Pbw geregelde
mogelijkheid van bezwaar is dan ook niet uitgebreid tot beslissingen genomen op grond van
art. Isa Pbw maar beperkr gebleven tot beslissingen als bedoeld in art. IS, eerste lid, Pbw.
De mogelijkheid om een verzoekschrift tot overplaatsing in te dienen, art. 18 Pbw, was en is
echter niet beperkt tot plaatsingen ex art. IS Pbw. Dit lijkt te betekenen dat een verdachte die
gedetineerd wordt in een politiecel daar weliswaar geen bezwaar kan indienen maar wel een
verzoek tot overplaatsing kan indienen. Een kleine kanttekening is echter op zijn plaats, Inart.
18wordt gesproken over betrokkene. Deze aanduiding wordt niet nader gedefmieerd in art.
I Pbw. Had art. 18 Pbw gesproken over gedetineerde dan was de bepating niet van toepassing
op een gedetineerde in een politiecel. Dit laatste omdat de definitie van gedetineerde in art. I
beperkt is tot personen die gedetineerd worden in een inrichting als bedoeld in art. 3Pbw. Een
cellencomplex op een politiebureau valt daar niet onder.
Nu de wet echter spreekt over betrokkene is het verdedigbaar dat de mogelijkheid een verzoek
tot overplaatsing in te dienen wel bestaat, niettegenstaande de omstandigheid dat de
argumentatie van de wetgever om bezwaar niet open te stellen onverkort kan gelden bij de
mogelijkheid om overplaatsing te verzoeken.

Zoals gezegd kwamhet (ook) voor deze wet met regelmaatvoor dat een voorlopige hechtenis,
meer specifiek de bewaring, op een politiebureau ten uitvoer werd gelegd. Die praktijk heeft
geresulteerd in kort geding procedures waarin de verdachte, als eiser, tenuitvoerlegging van
de voorlopige hechtenis op een daartoe geeigende plaats vorderde, al dan niet in combinatie
met een vordering tot invrijheidstelling.?'

"9 Her omvangen van bezoek op her poliriebureau is inzer geweesr van een korr geding dat heefr geleid ror her
arresr HR 12-09-1986, NJ 1987,944 m.nt. EAA (kart geding). Aangegeven werd dar de regels van de
Beginselenwer Gevangeniswet en de Gevangenismaatregel zo mogelijk bij analogie moeten worden roegepast
in de siruarie dar een voorlopige hechtenis op een poliriebureau ten uirvoer wordr gelegd.
Bovendien beschiktieder huis van bewaring over een luchrplaars, hetgeen niervan ieder poliriecellencornplex
kan worden gezegd, zo mage reeds blijken uit de uirzondering die art. IS, rweede lid, Besluir beheer regionale
poliriekorpsen maakt ren aanzien van her luchten van ingeslorenen in een poliriecel. Dir laarsre bevreemdt
echrer na kennisname van art. 3 Regeling Poliriecellencomplex. Deze bepaling houdr in dat ieder
politiecellencomplex over een Iuchrplaars moet beschikken van nader aangegeven minimale afmeringen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, nr. 28 202, nr. 3, p. 4.
Zie voor uitspraken waarbij de plaats van renuitvoerlegging van devoorlopige hechteniseen ral speelde onder
meer HR 12-09-1986, NJ 1987,944 m.nt. EAA (korr geding); Hof's-Gravenhage 26-02-1982, NJ 1984,66 m.nt.
WHH onder NJ 1984,67 (kart geding); Rb Roermond 1l-03-1987, KG 1987,164 (kart geding); Rb 's-
Gravenhage 18-06-1986, NJ 1987,700 (burgerlijke kamer); Rb Amsterdam 09-04-1986. NJ 1986,336 (kart
geding); Rb Haarlem 13-04-1983,NJ 1984,692, bekrachngd door Hof Amsterdam 24-1l-1983. (kortgeding); Rb

168



OVERHEID-VERDACHTE

Oat was in dezelfde tijd dat de Beginselenwet gevangeniswezen nog gold: de wet die sinds I

januari 1999 is vervangen door de Penitentiaire Beginselenwet.

Vooropgesteld dient te worden dat er destijds in de wet Been expliciete verpliduing was
opgenomen een voorlopige hechtenis in een huis van bewaring ten uirvoer te leggen. Een
dergelijke verplichting kon niet worden afgeleid uit de destijds geldende arrt. 78 lid 4 jo art. 76
jo art. 62 Sv, noch uit de Invoeringswet Strafvordering, in het bijzonder de artt. 217 bis en 225

InvSV.!23Arrikel rx lid 4 (oud) Sv bepaalde slechts dat de rechter die de (voortzetting van de)
voorlopige hechtenis beveelt de plaats van tenuitvoerlegging aanwijst. In de praktijk werd
volstaan met de aanwijzing dat tenuitvoerlegging zal geschieden in een huis van bewaring of
een politiecelofandere plaats.r" Artikel arz bislnvSv bepaaldeweliswaardatde Beginselenwet
Gevangeniswezen van toepassing was op voorlopig gehechten, hetgeen ook uit art. I van die
Beginselenwet zelfis af te leiden, maar dit gold slechts voorzover die voorlopige detentie wordt
ondergaan in een huis van bewaring."! In geen van beide regelingen stond expliciet dar de
voorlopige hechtenis ten uitvoer moest worden gelegd in een huis van bewaring. Ook het toen
nog geldende art. 225 InvSv bood wat dat aangaat te weinig houvast. In dat artikel ging her om
maatregelen die in het belang van het onderzoek konden worden genomen. In het tweede lid
werd gesteld dat de directeurvan het huis van bewaring zorg draagtvoor de uitvoering van die
maatregelen, een en ander voorzover de voorlopige hechtenis in een huis van bewaring wordt
ondergaan.r" Zelfs art. 9 lid I sub b BG bood geen soelaas; daar was slechts aangegeven dat
huizen van bewaring onder meer bestemd zijn voor - kort samengevat - (preventief)
gedetineerden '( ...) voorzover geen andere plaats voor hen is bestemd (...),. Daaruit kon niet
ondubbelzinnigworden afgeleid dat preventief gedetineerden in een huis van bewaring dienen
te worden geplaatst.!!7

De nieuwe Penitentiaire beginselenwet bracht daarin verandering, althans in de ogen van de
Rechtbank te Rotterdam afgaande op hetgeen de Minister van Justitie daarover heeft
opgemerkt in de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet van
6 maart 2002 waarbij een plaatsing in politiecellen wettelijk is geregeld. De redenering is als
voIgt. De definitie van vrijheidsbenemende maatregelen in art. I Pbw omvat tevens de
voorlopige hechtenis. Art. 2 Pbw houdt in dat tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende
maatregel in een penitentiaire inrichting geschiedt. Politiebureaus zijn geen penitentiaire

Amsterdam 17-02-1983, KG 1983,93 (kart geding) en Rb Utrecht 14-10-1977, NJ 1977,580 (kart geding).
~J Anders: Melai We/boek van strafvorderirIfJ,art. 62 aant. 4, suppl. 13/27 (okt. 1974/juli 1979)·
''"' Zie oak Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994,23.718, Ilr. 3 (MvT), P·4-5·
~5 De Beginselenwet gevangeniswezen ziet op gedetineerden in een huis van bewaring, een gevangenis, een

rijkswerkinrichring, dan weI een (jusritiele) rijkswerkinrichring voor de verpleging van rer beschikking
gesrelden.

~6 Zie ook G.C.M. Carstens, Het Nederlandse strafprocesrecht, Arnhem 1993, tweede druk, p. 395· Anders: Melai
c.s., Wetboek van strajvordering, over de plaarsvan tenuitvoerlegging van de inverzekeringstelling, an. 62 aant.
4 suppl. 13/27 (okt.1974/iuli 1979)·
Zie over de plaars van tenuitvoerlegging van bewaring: Melai cs Wetboek van straivordering, an. 78 aanr. 9
suppl. 128 (april 2002).
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inrichtingen zoals door de Minister van Justitie aangewezen op grond van art. 3 Pbw jo art. 9
Pbw.

Anders dan de in de jaren negentig voorziene maar nooit totstandgekomen regeling met
betrekking tot plaatsing in een poliriecel':" wordt in de thans totstandgekomen wettelijke
regeling niet gesproken over politiecellen "plus"'29 maar over gewone politiecellen.De polirie-
cellen waarin de voorlopige hechtenis ten uirvoer kan worden gelegd, hoeven niet aan extra
eisen te voldoen,

Zoals gezegd heeft de wetgever geen mogelijkheid van beroep open willen stellen tegen de
beslissing van de selectiefunctionaris om de detentie te laten voortduren in een politiecel. Met
de inwerkingtreding van deze wet van 6 maart 2002 is echter ook het oude art. 78, vierde lid,
Sv gewijzigd.
Art. 78, vierde lid, Sv luidde tot de wijziging bij de wet van 6 maart 2002 als voIgt:

'Her bevel vermeldr voorrs de plaars waarin de voorlopige hechtenis zal worden ondergaan.'

Kon vroeger de rechter die het bevel tot voorlopige hechtenis gaf op grond van die bepaling _
in theorie - de plaars aangeven waar het bevel ten uitvoer moest worden gelegd, tegenwoordig
is die mogelijkheid vervallen. De wetgever heeft dit gemotiveerd door te wijzen op het
bepaalde in art. IS, vierde lid Pbw. Deze bepaling houdt in dat de selectiefunctionaris de
aanwijzingen in aanmerking neemt die - voorzover hier van belang - de rechter heeft gegeven
bij het bevel totvoorlopige hechtenis.lnde ogen van de Minister van Justitiewas er sprake van
een "overlap" van bevoegdheden en, omdat aan de rechter op grond van art. 15,vierde lid Pbw
nog steeds de bevoegdheid toekomr aanwijzingen te geven met betrekking tot de plaats van
tenuitvoerlegging, is er in zoverre bij deze twee bepalingen sprake van een "dubbeling" zodat
her oude art. 78, vierde lid, Sv gernist kon worden.'>
Je kunt je afvragen in hoeverre art. 15, vierde lid Pbw echt "dubbelr", Deze bepaling lijkt meer
ruimte te geven aan de selectiefunctionaris. Hij hoeft immers de aanwijzing slechts in
aanmerking te nernen. Nu is het wel zo dat inde praktijk de rechter die de voorlopige hechtenis
beval, in de regel slechts aangaf dat deze op een daartoe bestemde plaats ten uirvoer moest
worden gelegd.
Het oude art. 78, vierde lid, Sv betekende echrer ook dat de strafrechter tussentijds een andere
plaats kan aanwijzen, zo heeft de Hoge Raad al in 1976 beslisr.t" Ook de rechter inkort geding
refereerde welaan deze mogelijkheid b innen her strafrecht om (terug)pIaatsing in een bepaald

,,8 Her al meer genoemde wersvoorsrel Parriele wijziging van her werboek van srrafvordering in verband met de
mogelijkheid van bewaring in poliriecellen, nr. 23 718.

"9 TweedeKamer, vergaderjaar 1993-1994. 23 718, nr.3. P.3. Dat berekendedarverdachten: '( ...) in degelegenheid
moeren worden gesreld re Iuchren, enige onrspannende acrivireiren re verrichren en bezoek te onrvangen. Ook
zullen er voldoende saniraire voorzieningen aanwezig moe ten zijn (...),.

'3
D

Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28202, nr. 3, p. 5-6. De Raad voor de Srrafrechtsroepassing en de
Jeugdbescherming denkr daar anders over, zo blijkt uit herzelfde sruk.

'3' HR 28-10-1975, NJ 1976,559 (srrafkamer) m.nt. ALM.
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huis van bewaring te bewerkstelligen. '3' Inaanmerking genomen dat de wergever zich op het
stand punt stelt dar art. IS, vierde lid, Pbw dezelfde strekking heeft als her oude art. 78, vierde
lid, Sv, lijkt het mij verdedigbaar dat de lijn in de jurisprudentie vooralsnog overeind blijft. Oat
zou betekenen dat een verdachte de rechrer kan benaderen met her verzoek om ex art. IS,
vierde lid Pbw een (andere) plaats van detentie aan te wijzen.

Niveau van rechtsbescherming. In de voorgestelde regeling is bewust geen voorziening
getroffen waarbij de concrete beslissing om tot plaatsing in een politiecel over te gaan, kan
worden onderworpen aan rechterlijke controle. De rechrer die beslist over de voorlopige
hechtenis heeft de bevoegdheid aanwijzingen re geven met be trekking tot de plaats van
tenuitvoerlegging. Hij kan dus - in theorie - als aanwijzing meegeven dat in een concreet geval
de tenuitvoerlegging in een huis van bewaring dient plaats te vinden in plaats van in een
politiecel. Hij kan een dergelijke aanwijzing ook achterwege Laten.
Op het moment dat een bevel tot voorlopige hechrenis wordt gegeven, is nier altijd duidelijk
of plaatsing in een politiecel noodzakelijk zal zijn. Dit betekent dat die afweging, gemaakt door
de selectiefunctionaris op eenlater moment, rechterlijke controle ontbeert. Daar kan evenwel
tegenin worden gebracht dar er in een eerder stadium wel degelijk een rechterlijke toetsing
heeft plaatsgevonden. De rechter kon immers een aanwijzing omtrent de plaats van
tenuitvoerlegging geven. Een dergelijke aanwijzing kan ook door de verdachte worden
uitgelokt door expliciet te vragen of de rechter een plaats in een politiecel wit uitsluiten.

Wat zijn nu de mogelijkheden voor een verdachte die ter uitvoering van een bevel tot
voorlopige hechtenis in een politiecel is geplaatst en zich met die plaatsing niet kan verenigen?
Aansluiten bij art. IS, vierde lid, Pbw - de rechterlijke aanwijzing - lijkt een optie. Her nieuw
ingevoegde art. Isa Pwb wijkt immers alleen maar af van art., IS, eerste lid, Pbw. Voorts lijkt,
niettegenstaande de bedoeling van de wetgever om beroep niet open re stellen regen de
beslissing tot plaatsing in een politiecel, de mogelijkheid nier uitgesloten om overplaatsing te
verzoeken, art. 18Pbw. Een dergelijk verzoek wordt ingediend bij de selectiefunctionaris zelf.
Tegen een afwijzende beslissing staat beroep open bij de Raad voor de strafrechtstoepassing
en jeugdbescherming, art. 72 Pbw. Op een indirecte manier kan een verdachte toch een
rechterlijke controle verkrijgen. Het door de verdachte beoogde effect zal deze controle echter
niet kunnen hebben gelet op de duur van de procedure gerelateerd aan de duur van de
tenuitvoerlegging op het politiebureau.
Maakt de verdachte gebruik van zijn recht om overplaatsing in een dergelijke, toch vrij
uitzichtloze, situatie dan beknot hij zichzelfin zijnmogelijkheid om op korte termijn wederom
een verzoek tot overplaatsing te doen, bijvoorbeeld bij de tenuitvoerlegging van de
gevangenhouding. Het derde lid van art. 18 Pbw bepaalt namelijk dat na afwijzing van een
verzoek een nieuw verzoek niet binnen een termijn van zes maanden kan worden ingediend.

'3' Rb 's-Gravenhage zc-og-ro Sd, KG 1988,175 (kort gelling). De rechrer in deze zaak overwoog dar:' Aannemelijk
is dar de rechrer, bevoegd tot her geven van deze bevelen, revens bevoegd is gedurende de renuirvoerlegging
een andere plaats aan re wijzen dan aanvankelijk was vermeld. Verder isaannemelijk dar heraanwijzen van een
andere plaars kan geschieden zowel opvordering van de Ov] (HR 1976, 559) als op verzoek van de verdachte.'
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Dit is echter een afweging die de verdachte zelf zal moeten maken. Het laat onverlet dar hij de
mogelijkheid heeft een rechterlijke controle uit re lokken.

Daarnaast kan het wetboek van strafvordering via verschillende andere wegen uitkomst
bieden. Een verdachte kan namelijk, buiten uiteraard een verzoek tot opheffing van de
voorlopige hechtenis, een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis gebaseerd op art.
80 Sv doen. Op gelijke voet als bij art. 69 Sv kan hij op ieder Bewenst moment de rechter
benaderen met een dergelijk verzoek tot schorsing. Noch bij de procedure van art. 69 Sv noch
bij die van art. 80 Sv staan in de wet limitatief de gronden opgesomd op grond waarvan de
rechter tot opheffing respectievelijk schor sing zou kunnenkomen. Integendeel, aan de rechter
wordt aile vrijheid gelaten. Oat betekent dat de plaats van tenuitvoerlegging voor de rechter
evenzeer aanleiding kan zijn om bijvoorbeeld tot opheffing van de voorlopige hechtenis te
komen. Is hij de mening toegedaan dat de tenuitvoerlegging op een politiebureau weliswaar
niet optimaal is maar er anderzijds onvoldoende reden is om tot opheffing te komen, kan hij
de voorlopige hechrenis schorsen. '33 '.H

Gezien de IDogelijkheden tot rechtsbescherming die de verdachte tot beschikking staan, is er
geen reden OIDte concluderen dat het niveau van rechtsbescherming niet adequaat zou zijn.'35
Wat nog problemen op zou kunnen leveren, is wederom de termijn waarop de verdachte een
beslissing kan krijgen. '3

6 In her voorafgaande is echter al het nodige gezegd over dit algemeen
geldende punt alsmede over eventuele modi waarmee een gebrek aan sneIheid zou kunnen
worden ondervangen.

Desiderata. Gelet op het voorgaande zijn er geen desiderata geformuleerd.

03; HR 10-11-1981,NJ 182.45 (strafkamer) In die siruarie berrof het nier een schorsing maar een opheffing van de
voorlopige hechtenis.

'34 In de tijd dar tenuitvoerlegging van de voorlopige hechrenis op her poliriebureau nog geen werrelijke basis
kende maar in de prakrijk wei voorkwam, is ook door de rechrer in kort geding wei gerefereerd aan de
mogelijkheid die de srrafrechrer heeft in her kader van her bevel, de schorsing of de opheffing van de
voorlopige hechrenis.Immers, de rechrer kon aangeven binnen welke rermijn de renuitvoerlegging van dar
bevel in ieder geval plaars moest vinden in een huis van bewaring. Overschrijding van die rennijn leidde tot
invrijheidsrelling van de verdachre wegens schorsing van de voorlopige hechrenis, zo werd aangenomen.
Vergelijk Rb Roermond 11-03-1987, KG 1987.164 (korr geding) overweging 2.

'35 Op deze wijze kan de srra .frechrelijke weg tot een vergelijkbaar ofherzelfde resulraar lei den als de procedure
in korr geding. In verschillende uirspraken in korr geding. niet in allernaal, wordt eiser dan ook, onder
verwijzing naar deze srrafvorderlijke mogelijkheid, niet-onrvankelijk verklaard in zijn vordering. Zie
bijvoorbeeld Rb's-Gravenhage 04-03-1998, KG 1998,113 (kort geding); Rb Haarlern 13-04-1983, NJ 1984.692
(korr geding)en Rb Roermond 11-03-1987, KG 1987,164 (kortgeding). Anders bijvoorbeeld Rb . s-Gravenhage
22-03-1996• KG 1996. 133 (kort geding) waarin de president oordeelde dar bij een vordering van eiser om
overgeplaarsr te worden vanuir de (T)EBI niet zozeer de plaars van tenuirvoerlegging cenrraal stond maar de
vraag of dat regime jegens hem rechrmarig was of niet. Art. 78, vierde lid (oud) Sv srond dus nier aan de
onrvankelijkheid in kort geding in de weg.

,,6 Dir wordr bij de onrvankelijkheidsvraag in korr geding meegenomen op gelijke wijze als hiervoor bij de
procedure van art. 69 Sv. Pas wanneer de beslissing van de rechrer in srrafzaken niet kan worden afgewachr,
is er plaars voor de rechter in korr geding ondanks her bestaan van een srrafvorderlijke procedure. Vergelijk
Rb Amsterdam 09-04-1986, NJ 1987,336 (korr geding).
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5.3.1•2• Tenuitvoerlegging in een bepaald (type) huis van bewaring (extra
beveiligde inrichringjvoorziening zoals bedoeld in de Tijdelijke wet
noodcapaciteit drugskoeriers)

Korte uiteenzetting. Afgezien van de wens van een gedetineerde om nier in een politiecel
gedetineerd te worden, kunnen er voor hem ook moverende redenen zijn om zijn preventieve
detentie al dan niet in een bepaald huis van bewaring te ondergaan. De verschillende
(afdelingen van) huizen van bewaring in Nederland kennen verschillende regimes: in her
bijzonder ten aanzien van de veiligheidsrnaatregelen, zie ook art. 13Pbw. 23i Los daarvan kunnen
er hele prakrische redenen zijn voor een verdachte om in een bepaald huis van bewaring te
worden gedetineerd: de reisafstand voor familieleden bijvoorbeeld. Als een verdachte dichrer
bij huis is gedetineerd is niet alleen de reisafstand voor bezoekers kleiner maar zijn ook de
reiskosten lager: twee factoren die de kans op bezoek verhogen. De idee van vroeger dar
preventief gedetineerden in een huis van bewaring in 'hun' arrondissement gedetineerd zauden
worden, is in de loop der tijd achterhaald.

Richten we de blik op de verschillen in regime dan is het grootste verschil her verschil tussen
de gewone huizen van bewaring en de zogenaamde EBI. In een poging om (extreem) vlucht-
gevaarlijke gedetineerden veilig achter de tralies te houden, zijn de zogenaamde EBI's
opgericht voor zowel preventief gedetineerden als onherroepelijk veroordeelden. De EBI's
waren delen vanhuizen van bewaring of gevangenissen die extra beveiligd werden en waar een
extra streng regime heerste. Desondanks zijn uit deze verschillende EBI's diverse succesvolle
omsnappingspogingen ondernomen. Vanaf augustus 1993 zijn de diverse EBI's opgeheven en
was er, in afwachting van twee nieuw te bouwen EBI's in Vught en Lelystad, alleen in de
Penitentiaire Inrichting 'Nieuw Vosseveld' te Vught nog een zogenaamde EBI, ook wel de
Tijdelijke EBI (TEBI) genoemd.238 Ook deze TEBI was bedoeld voor veroordeelden en
preventief gedetineerden.

Het regime in de TEBI -Iater de EBI te Vught -Iaar zich als volgt kenschetsen.v? Binnen de EBI
gelden twee regimes: een A en een B regime. Het A-regime is beperkter, Vanwege de impact
die plaatsing in het A-regime kan hebben, aldus de Minister van Justitie, zijn beide regimes als
een externe differentiatie aangemerkt zodat plaatsing in een van beide regimes valt onder de
regels omtrent plaatsing in de Pbw en aanverwante regelgeving zoals de Regeling selectie,
plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.

'3- Verder uitgewerkt in de Regelingselectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, Stert. 2000,176, P: 9·
"s Ook de EBI in de PI . De Marwei' was in 1994 nog in gebruik omdat wegens personeelsgebrek in de TEBI te

Vught aldaar niervan de volledige capacireir gebruik kon worden gemaakt. Vergelijk T. Spronken in de rubriek
Advocaruur.j. Regiem Tijdelijke Extra BeveilitJde Inrichli1l£J(fEBI) Ie Vught en het vrij verkeer tussen advocaat en
gedetineerde client, DD 1994, p. 301-302.

'39 Zie de Regiemsrichtlijnen e:>:trabeveiligdeinrichtingen Vught, Stert.1993,167 p. 7; later gewijzigd bij wijzigingen
van 14 februari 1995, Sterr. 1995,40, P: 1en van 22 augustus 1997, Stcrt.1997, 166, P: 9. Zie tevens T. Spronken
in de rubriek Advocaruur.j. Regiem Tijdelijke Extra Beveiluide Inrichting (fEBI) Ie Vught en het vrij verkeer tussen
advocaat en gedetineerde client, DD 1994, P: 301-302.
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De gedetineerden bevinden zich in een beperkre gemeenschap van maximaal drie of vier
personen. De samenstelling van deze groep verandert steeds. De bewaking is bij voorkeur
door rniddel van een glazen wand gescheiden vande gedetineerdenindiendeze niet op cel zijn.
Indien dar niet mogelijk is, zijn de bewakers numeriek in de meerderheid en kan de
gedetineerde worden geboeid. De gedetineerden worden verder stelselmatig gecontroleerd
op de aanwezigheid van goederen die de veiligheid in de inrichting in gevaar kunnen brengen.
Contactenmet de buitenwereld zijn slechts in beperkte mate mogelijk. Het telefonisch verkeer
is beperkr tot maximaal twee rnaal tien minuten per week, bezoek kan slechts worden
ontvangen in een ruimte die voorzien is van een glazen scheidingswand.?" Bezoek van andere
gedetineerden - tijdens hun verlof of eventuele strafonderbreking - is niet toegestaan. Ook
telefonisch contact met andere gedetineerden is niet toegestaan. De verschillende contacten
met de buitenwereld staan verder onder voortdurende controle van de bewaking: telefoon-
gesprekken worden opgenomen en bezoek wordt geobserveerd. Gesprekken, telefonisch of
niet, dienen in beginsel te worden gevoerd in een van de meest gangbare Europese talen.
Deze beperkingen gelden evenzeer ten aanzien van de contacten die de gedetineerde
onderhoudt met zijn advocaat. Ook zij kunnen niet onbeperkt met elkaar bellen en ook zij zijn
tijdens bezoek van elkaar gescheiden door middel van een glazen wand. Hoe deze beperkingen
zich verhouden tot art. 50 Sv, waar het uitgangspunt van een vrij verkeer tussen raadsman en
verdachte is vastgelegd, zal verderop in dit hoofdstuk aan de orde komen.

Verder zijn er sinds de inwerkingtreding op 8 maart 2002 van de Tijdelijke wet noodcapaciteit
drugskoeriers'" ook nog de speciale inrichtingen voor drugskoeriers. In deze inrichtingen
kunnen zowel veroordeelden als onveroordeelden (preventief gehechten) worden gedetineerd.
We hebben het nu over bijzondere inrichtingen. Bijzonder omdat op deze inrichtingen niet de
Pbw noch de Penitentiaire Maatregel (PM) van toe passing zijn. Voor deze inrichtingen is een,
zoals de Minister het noemt, afgeslankte versie van de Pbw geschreven. Daarin is -voorzover
hier van belang - nier voorzien in een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de
plaatsing in een inrichting zoals hier bedoeld noch in de mogelijkheid een verzoek tot
overplaatsing in te dienen.

Wat zijn nu de mogelijkheden voor een voorlopig gehechte om plaatsing in een bepaald huis
van bewaring aan te vechten of overplaatsing naar een ander huis van bewaring te bewerk-
srelligen?

,",0 Deze regeling is enigermare versoepeld naar aanleiding van een beslissing in kort geding; Rb 's-Gravenhage
11-01-1994, DD 1994, p. 609-610 (korr geding). In de EBI re Vughr mogen gedetineerden eenmaal per maand
zonder glazenscheidingswand bezoek onrvangen van hun levensparmeren eersregraads bloedverwanren. Her
fysieke conracr dar dan mogelijk is mag niet verder gaan dan her schudden van de hand aan her begin en einde
van her bezoek. Zie hierover de rubriek Behandelen en straffen, Delikr en Delinkwenr 1995, P: 163. Zie verder
de Regiemsrichtlijnen extra beveiligde inrichringen Vughr van 22 augustus 1997, art. 3, derde lid onder c; Srcrt.
1997,166, p. 9.

2-1' 5tb.2002,124.
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Niveau van rechtsbescherming. Her antwoord kan kort zijn. Voorlopig geheehten -
voorzover ze niet onder het regime van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers vallen-
die overplaatsing naar een ander huis van bewaring nastreven, kunnen gebruik maken van de
eerder reeds gememoreel'de wegen van de Pbw en her wetboek van strafvordering: bezwaar
tegen plaatsing, art. 17Pbw; overplaarsing via art. 18 Pbw; aanwijzing van de reehter uidokken,
art. IS, vierde lid, Pbw, zelfstandig ofbijvoorbeeld in het kader van een verzoek tot opheffmg
of schorsing van de voorlopige hechtenis, artt, 69 en 80 Sv.':"
Aan de mogelijkheid van art. 17 en 18 Pbw is ook een beroepsmogelijkheid gekoppeld bij de
Raad voor de strafrechtsroepassing en de jeugdbescherming, art. 72 Pbw.

Zoals reeds opgemerkt in dit hoofdstuk bij het onderdeel "tenuitvoerlegging in een politieeel"
kon v66r 8 maart 2002 ook art. 78 lid 4 Sv uitkomst bieden. Dar die weg niet alleen kon maar
in de ogen van sommigen ook moest worden benut ingeval van een tenuitvoedegging in een
(T)EBI bleek niet alleen uit de jurisprudentie in kort geding'43 maar ook uit jurisprudentie van
de srrafrechter. Zo achtte in 1993de raadkamer, i.e. vanhet Hofte 's-Gravenhage, zich bevoegd
een verzoek van een verdaehte tot overplaatsing uit een EBI te beoordelen op grand van de
redenering dat de raadkamer bevoegd is ten aanzien van aile verzoeken met betrekking tot de
voorlopige hechtenis en dientengevolge ook tenaanzien van de plaats van tenuitvoedegging. '+!

Is er nu een adequaat niveau van rechtsbescherming? [a, voorzover het gaat om personen die
niet in een speciale "drugsgevangenis" zijn gedetineerd. De verdachte heeft diverse mogelijk-
heden om plaatsing in een ander huis van bewaring of een andere afdeling van een huis van

'.' Vergelijk HR 28-IO-1975,NJ 1976,559 (srrafkamer) m.nr. ALM waarin de Hoge Raad overweegt dar derechter
die her bevel tot voorlopige hechtenis heeft gegeven op grond van art. 78, vierde lid Sv, nier alleen bevoegd is
de plaats van renuirvoerlegging aan re wijzen maar tevens gedurende de loop van die detenrie een andere plaats
aan re wijzen. Zie verder Hof's-Gravenhagezv-ro-roca, NT1995,378 (kort geding) waar eiser niet-ontvankelijk
werd verklaard in zijn vordering omdat hij een verzoek ex art. 78 lid 4 Sv had kunnen indienen en Rb's-
ravenhage 29-03-1988, KG 1988,175 (kort geding) waarin eiser niet aileen we gens her besraan van de
mogelijkheid van art. 78, vierde lid Sv maar ook we gens her bestaan van art. 69 Sv nier-onrvankelijk werd
verklaard in zijn vordering.

'43 Zie Hof's-Gravenhage 27-10-1994, NJ 1995,378 (kort geding): eiserwerd wegens her openstaan van een andere
rechtsgang, art. 78, vierde lid, Sv, niet-ontvankelijkverklaard in zijn vordering. Zie voor een ander geluid Rb
's-Gravenhage 22-03-1996, KG 1996,133 (kort geding) waarin de rechter oordeelde dar een verzoek tot
overplaatsing niet uirsluirend kon worden gezien als een verzoek ex her toen nog geldende art. 78, vierde lid,
Sv.
Zie ook Hof's-Gravenhage 19-05-1994, NT 1996>97 (kort gediIIg) waarin een verdachre via een korr geding
overplaatsing uit de TEBI naar een gewoon huis van bewaring poogde re bewerkstelligen. Hetgeen van deze
uirspraak is gepubliceerd, houdt niers in dar de weg van art. 78, vierde lid, Sv in de srrijd is geworpen.

'4. Hof's-Gravenhage 24-08-1993, NT 1993,750 (raadkamer). In de onderhavige zaak ging her om een voorlopig
gedetineerde die in een EBI was geplaatsten overgeplaarsrwilde worden naar een 'gewoon' huis van bewaring;
verzoek ex art. 78, vierde lid (oud) Sv. Ten aanzien van de bevoegdheid over herverzoek te oordelen overwoog
her hofverder dar 'deze bevoegdheid naar zijn oordeel niermeer dan eenmarginale toersingkan inhouden van
de vraag of de Staat verzoeker als (exrreem) vluchrgevaarlijk kan aanmerken en daarom zijn voorlopige
hechrenis mag (blijven) ten uitvoer leggen in een EBI.'
Oat art. 78, vierde lid, Sv ook van toepassing is "gedurende de renuirvoerlegging van een bevel tot voorlopige
hechtenis" was al jaren eerder door de srrafkarner van de Hoge Raad beslist: HR 28-10-1975, NT 1976,559
(srrafkamer).
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bewaring (afdeling zoals bedoeld in aI1:. 13 Pbw en niet de interne indeling van afdeling zoals
bedoeld in art. 16Pbw) na te srreven, Onder omstandigheden is ook hier weer denkbaar dat de
tijd gemoeid met bijvoorbeeld de afhandeling van een verzoek tot overplaatsing in een
concreet geval te lang is. Als voorbeeld noem ik de verdachte die aan de ene kant van het land
is gedetineerd terwijl zijn advocaat aan de andere kant van het land kantoor houdt. Het is niet
uit te sluiten dat de advocaat minder vaak bij zijn client op bezoek zal kunnen komen gelet op
de reistijd. Yoor de verdachte kan er echter veel aan gelegen zijn om - zeker indien de
behandeling van zijn zaak ter terechtzitting eraan komt - makkelijker persoonlijk contact met
zijn advocaat te kunnen onderhouden. Overleg via de telefoonis toch lastiger dan in persoon.

Een gedetineerde in een speciale inrichting zoals bedoeld in de Tijdelijke wet noodcapaciteit
drugskoeriers heeft geen mogelijkheden anders dan de wegen die het Wetboek van
Strafvordering hem biedt: opheffmg en schorsing van de voorlopige hechtenis vragen. Omdat
de Pbw en aanverwante wetgeving buiten spel zijn gezet bij deze Tijdelijk wet, art. 3 van die
wet, komt de rechter niet meer de bevoegdheid toe een aanwijzing re geven omtrent de plaats
van tenuitvoerlegging. Dit is ook wat de wetgever voor ogen stond. Er is een speciaal type
inrichting gekomen voor een speciaal type delict.
Ook het vragen van opheffmg of schorsing kan dus niet meer dienen tot het uitlokken van een
aanwijzing. Blijft over de strikte functie van die rwee bepalingen: de opheffing of schorsing.
Komt aan de rechter de bevoegdheid toe om te bepalen dar, indien plaatsing naar een gewoon
huis van bewaring niet binnen een bepaalde tijd plaatsvindt, de voorlopige hechtenis na
ommekomst van die termijn van rechtswege geschorst wordt of opgeheven? Het druist in
tegen de wil van de wetgever.

Maar war wanneer het bevel tot preventieve hechtenis niet aileen stoelt op verdenking ter zake
van een misdrijf waarvoor de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers is geschreven maar
tevens op een ander strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten? Is dan
tenuitvoerlegging in een speciaal complex voor drugskoeriers toegelaten? Herleeft dan de
bevoegdheid van de rechter om aanwijzingen te geven op grond van de Pbw?
Art. 2 van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers beperkt de regeling tot de feiten
genoemd in art. 2, eerste lid onder a van de Opiumwet: het binnen ofbuiten het grondgebied
brengen van middelen van lijst I. Het gaat dus uitsluitend om drugskoeriers. Niet aileen de
koeriers die op Schiphol in de kraag worden gegrepen maar ook de koeriers die elders tegen
de lamp lopeno De kans op samenloop met andere strafbare feiten lijkt mij niet zo heel erg
groot. De gemiddelde drugssmokkelaar zal niet bij aankomst op Schiphol ook nog "even" een
moord plegen. Ook zal hij in de regel niet naast de (bolletjes) cocaine of heroine babykroko-
dillenmeesmokkelen. Wellichtwelandere mugs, bijvoorbeeld die van lijst II. Samenloop is ook
denkbaar met art. 140 Sr.
Begrijp ik de wetgever goed dankan bij een dergelijke samenloop geen plaatsing in een speciaal
complex voor drugskoeriers plaatsvinden. De detentie zal ten uitvoer moeten worden gelegd
in een regulier huis van bewaring; de mogelijkheid van plaatsing in een politiecel even buiten
beschouwing latend. Wil een officier van justitie per se dat een verdachte eventueel in een
complex zoals bedoeld in de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers moet kunnen worden
geplaatst, dan ligt hier een keuzemomenr: aileen gaan liggen voor het anker van de Opiumwet
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of ook voor 140 Sr, en dit dan uitsluitend voor wat betreft de prevenrieve hechtenis. Het blijft
mogelijk de verdachte uiteindelijk - naast de drugssmokkel- tevens te dagvaarden voor 140 Sr.

Wat nu wanneer de rechter de bevoegdheid niet toekomt om de voorlopige hechtenis op
termijn te schorsen of op te heffen. Moet dan de conclusie zijn dar het niveau van
rechtsbescherming dat een gederineerde in een speciale drugsgevangenis wordt geboden met
betrekking tot zijn plaatsing aldaar niet adequaat is? Is er een grond- of verdragsrecht in het
geding?
Een specifiek grond- of verdragsrecht op tenuitvoerlegging in een bepaald type huis van
bewaring is mij niet bekend. Wel is het zo dat een gederineerde gedurende zijn detenrie grond-
en verdragsrechtelijk beschermde rechten heeft.':" Wanneer nu deze rechten ten gevolge van
het reginle dat binnen de inrichring geldt stelselmarig worden geschonden, dan zou dat een
reden kunnen zijn om aan te nemen dat het niveau van rechtsbescherming niet adequaat is.
Klagen over losse schendingen van op zichzelf staande rechten kan in zo'n situatie een heilloze
weg zijn. In wezen is namelijk het regime zelf niet van een adequaat niveau, zo zou kunnen
worden betoogd.
Maar dan hebben we het dus over een regime dat erop is gericht (of als emsrig neveneffect
heeft) de hier bedoelde rechten zodanig te beknotten dat het leidt tot stelselmarige schending
van grond- en verdragsrechten. Om ervan uit te gaan dat de Nederlandse wetgever ooit zo'n
regime in het leven zou roepen met als gevolg dat daarop vooruidopend het thans geboden
niveau van rechtsbescherming als niet-adequaat moet worden beoordeeld, is de omgekeerde
wereld.

Het zal echter geen verbazing wekken dat gederineerden zich niet zonder meer neerleggen bij
de keus van de wetgever om hen geen wettelijke mogelijkheid te bieden om overplaatsing naar
een reguliere penitentiaire inrichring te bewerkstellingen. De weg naar de rechter in kort
geding is inmiddels gevonden.

Op 14 augusrus 2002 heeft de president van de Reehtbank te 's-Gravenhage uitspraak gedaan in een procedure
aangespannen door een viertal gedetineerden in een voorziening als bedoeld in de Tijdelijke wet noodcapacireir
drugskoeriers.'46 Orie van de vier eisers zijn prevenrief geheehr; de vierde is afgesrraft. Zij vorderen overplaatsing
binnen 7 dagen naar een regulier huis van bewaring dan wei een reguliere gevangenis. Aan deze vordering leggen zij
ten grondslag de stelling dar de Staat jegens hen onreehrrnarig handelt door hen te detineren in een inriehting waarin
een detentieregime heersr dar afbreuk doer aan de hen op grond van (inter)nariona!e regelingen en ongesehreven rechr
toekomende reehten. Zij zien.daarbij in her bijzonder op her discriminatieverbod en verder op de waarborgen van art.
3 en 8 EVRM en de European Prison Rules. De Staat srelr daar regenover dat de hoge priorireir die gegeven is aan de
besrrijding van de drugssmokkel heeft geleid tot polirieke keuzes, bij welke keuzes aan de wetgever grote
beleidsvrijheid roekornt. Dar betekenr, a!dus de Sraar dar de rechrer sleehts zeer terughoudend kan toersen. Voorrs
berwist de Staat dar de door eisers gememoreerde rechten zouden worden geschonden.
De president - die de vordering afwijst - overweegr daaromrrenr:
'4-1. Vooropgesteld moet worden dar, nu aan de gewraakre plaatsing van eisers in her Detenrieeenrrurn re Roermond
een formele wet ten grondslag ligt, het de rechrer nier is toegestaan een grondwerrelijke toersing aan te leggen. Dir

'15 Denk nier aileen aan voor een ieder geldende grond- en verdragsreehren zoals onder meer vastgelegd in her
EVRM maar denk ook aan de European Prison Rules opgesteld door de Raad van Europa.

,,6 Rb 's-Gravenhage 14-08-2002, LJN AE6S13 (korr geding).
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vloeir voorr uit her bepaalde in artikel 120 Grondwer: 'De rechrer rreedr luetin de beoordeling van de grondwettigheid
van wetren en verdragen.'
+2. Een uitzondering op her roetsingsverbod van artikel 120 Grondwet wordr gevonnd door arrikel oa Grondwer. Dir
arrikel geefr de rechrer de bevoegdheid een nationaal wertelijk voorschrifr buiten toepassing re laren wanneer de
roepassing daarvan onverenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiren van
volkenrechtelijke organisaries. Her is de rechrer a1dus wei roegesraan om re roetsen of een wet in formele zin srrijdig
is met de rechrsbeginselen die voorrvloeien uir ieder verbindende bepalingen van verdragen en besluiten van
volkenrechtelijke organisaues, gelijk zulks ook in dit geval gedaan is.
4·3· Cenrraal staat a1dus de vraag of de Noodwet srrijdig is mer bovenbedoelde rechrsbeginselen, Van belang hierbi]
is dar de Noodwer deel uirrnaakrvan een veel grorer politiek project inzake de conrroleen opsporing van drugskoeriers
op Schiphol, Ten aanzien van de invulling van dir project worden beleidskeuzes gemaakt die afgestemd zijn op her
desberreffende project. Dergelijke keuzes kunnen aileen worden gemaakt op basis van een politieke belangenafWeging.
Deze politieke belangenafWeging wordt gekenmerkr door een grote mare van beleidsvrijheid van her desberreffende
Staatsorgaan in zich.
4+ Her is niet aan de rechrer zich te mengen in dit proces van beleidsvornting en polirieke belangenafweging,
Hierdoor is voor de beanrwoording van de in dit geding cenrraal staande vraag slechrs ruimre voor een beperkte
rechterlijke roers.
De beleidsmarige keuzes en polirieke afWegingen vormen in deze procedure een gegeven. Dir geldr te meer nu de
fonnele wetgever na advies re hebben ingewonnen bij de Raad van Stare en de Raad voor Srrafrechrroepassing (die
in hun adviezen hebben aangegeven dar de lirigieuze beperkingen worden gerechrvaardigd door de huidige
noodsituarie) de Noodwer niet srrijdig heefr geacht mer bovenbedoelde beginselen.
4-5- De rechrer kan dan ook aileen in grate lijnen roetsen ofhet bestuursorgaan in redelijkheid tot her onderhavige
beleid zoals vervat in de Noodwet, heefr kunnen komen. De exponenriele groei van her aamal dtugskoeriers waarmee
de luchrhaven Schiphol de laarsre tijd wordt geconfromeerd in combinarie met de onrwrichrende werking die de
onrsrane siruarie op de handhaving van de rechrsorde heefi, alsmede de grate onrusr die her onderhavige probleem
bij grote lagen van de bevolking heefr teweeg gebrachr gevoegd bij her besraande rekorr aan celruimre en her grote
rekorr aan bewakings- en verzorgingspersoneel, kunnen de keuze voor her in de Noodwer neergelegde, van de
Penitentiaire Beginselenwer afwijkende. detemieregime in voldoende mate dragen.
Dat het detenrieregime aileen voor dtugskoeriers geldr is zonder meer eenlogisch gevolg van de exrra druk die juist
deze groep op her detentieapparaat uitoefent.
+6. Daarbij heefr te gelden dar naar voorlopig oordeel geen sprake is van srrijd met het gelijkheidsbeginsel of het
discrintinatieverbod. Weliswaar wordt de ltier bedoelde groep verdachten I veroordeelden anders behandeld dan
verdachten I veroordeelden van andere deliaen, maar de ltier bedoelde groep wordt wei a1sgroep andel'S behandeld,
voor welke "andere behandeling" voldoende legitimatie is te vinden in de ltiervoor sub 4.5. genoemde omstandig-
heden. Daarbij moet bedachr worden, dat het hier uitdrukkelijk om rijdelijke regelgeving gaar voor verdachren I
veroordeelden van srrafbare feiten die een subsrantiele srrafbedreiging kennen.
4·7· Bovensraande klemr, sprekend over de roepassing van de wer te meer, nu eisers de door haar gestelde
rechtsinbreuken onvoldoende met bewijsntiddelen kunnen onderbouwen. Met andere woorden, nier is gebleken dat
het detentieregimevan de Noodwet leidt rot schending van fundamemele rechten en rechtsbeginselen van eisers. Met
nanle kan nier gesproken worden van een orunenselijke of verne deren de behandeling in welke gevallen over de gehele
lijn sprake moet zijn van werkelijk "dranlatische roesranden"; bij dagvaarding wordt ter zake een aantal incidenten bij
pleidooi rer adsrructie in het vooruitzicht gesreld, doch het is te dien aanzien bij een (Amsterdams!) voorbeeld
gebleven. Dit neemr overigens niet weg dat het bedoelde derenrieregime, voornamelijk in het begin, de nodige
opsrarrproblemen heefr gekend waarbij niet kan worden uitgeslaten dar daarbij sprake kan zijn geweest van inbreuken
op het regime, zoals de wergever dar voor ogen stond.
Echter, deze inbreuken l..'1IIlI1ennier worden aangemerkr a1s zijnde srrucrureel van aard. Voldoende aannemelijk is
geworden dar van de kant van gedaagde voldoende insparutingen zijn en worden verricht om het detentiereginle zo
veel a1smogelijk te verruimen; nier aileen worden naar tel' zitting gebleken is, steeds meer voorzieningen gerealiseerd,
ook wordt in toenemende mate de begeleiding verbeterd doordat meer personeel (bijvoorbeeld sportinsrructeurs)
wordt aangerrokken. Dat de resultaten van deze insparutingen reeds merkbaar zijn wordt ondersrreept door hetgeen
eiser genoemd onder Iter zirring verklaarde ten aanzien van de verbeterde invulling van her dagprogramma.
4·8. Hetvoorgaande leidt tot de condusie dar de vordering moet worden afgewezen, nu ook overigens geen gronden
voor toewijzing daarvan aarmemelijk zijn geworden. In dat verband zij nog overwogen dar eisers zich beroepen op
schending van arcikel8 EVRM, maar daargelaten dar zij dit niet concreet hebben onderbouwd, is ook niet iets anders
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gesteld. dat nier reeds bij de bespreking van schending van arrikel j EVRM aan de orde is geweesr. Herzelfde geldt voor
de gestelde schending van de European Prison Rules, daargelaten dat het bier om aanbevelingen gaat:

De gang naar de rechter in kort geding heeft dus geen uitkomst geboden.

Desiderata. GeIet op hetgeen hiervoor is opgemerkt worden ook nu geen desiderata
ontwikkeld.

5.3.2. Interne recbtspositie preventief gedetineerde

Met de interne rechtspositie wordt gedoeld op de rechtspositie van een gedetineerde binnen
de muren, de intra-murale rechtspositie. Het gaat nu om onderwerpen die de dagelijkse gang
van zaken betreffen zoals bijvoorbeeld het weI of niet mogen telefoneren, wel of geen bezoek
mogen ontvangen, recht op recreatie, Iuchten, allerlei disciplinaire straffen, alleen of met meer
op een cel etc.

In hoofdstuk 7 zaI uitgebreid aandacht worden besteed aan de interne rechtspositie van
degenen die inmiddels onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende straf zijn veroordeeld. Deze
rechtspositie komt deels overeen met de rechtspositie van preventief gedetineerden. Verwezen
zij derhalve, voor wat betreft de interne rechtsposirie van preventief gedetineerden, naar
hoofdstuk 7. Zo is bijvoorbeeld het regime dat geldt in de TEBI - zowel het huis van bewaring
als de gevangenis - inhoofdstuk 7 aan de orde. Inhet navoIgende passeren enkele onderwerpen
de revue die specifiek samenhangen met de preveruieve detentie en die in hoofdstuk 7 niet of
nauwelijks aan bod komen:

de rechtsbescherming die een preventief gedetineerde ten deel valt wanneer het gaat om
de zogenaamde maatregelen in het belang van het onderzoek;
het recht op contact met een raadsman;
de mogelijkheid van meer personen op een eel bij plaatsing in een speciale chugsgevange-
nis en

• de rechtspositie van een preventief gedetineerde die zich in een politieceI bevindt, een en
ander voorzover deze afwijkt van de positie van een preventief gedetineerde die op een
andere pIaats - doorgaans een huis van bewaring - is gedetineerd.

5.3.2•1• Maatregelen in bet belang van bet onderzoek

Korte uiteenzetting. In het kader van het onderzoek kan een verdachte die zich in
verzekering ofin voorlopige hechtenis bevindt aan allerlei rnaatregelen worden onderworpen.
De basis daarvoor was vroeger te vinden in de ant. 62 lid 2 en 76 Sv, alsmede in de am. 222 lid
1en 225 lid 1InvSv, het KB van 4 december 1925 Stb. 1925,460247 zoals nadien gewijzigd en art.
132 Gevangenisrnaatregel.

,..- Het Uirvoeringsbesluit ex arrikelen 62 en 76 Werboek van Srrafvordering.
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Sinds de inwerkingtreding van de Pbw en de PM op 1januari 1999 alsmede de inwerking-
treding op I maart 2002 van de Wet van I november 2001 tot wijzing van her Wetboek van
Strafvordering en enige andere maatregelen in het belang van het onderzoek en enige andere
onderwerpen.t" is de basis te vinden in art. 61a - 62a Sv en het bovengenoemde KB uit 1925.
Art. 222 InvSv en art. 225 InvSv zijn vervallen met de inwerkingtreding op 1maart 2002 van de
Wet van I november 2001.

Aan wat voor maatregelen moet nu worden gedacht? Aan het maken van fotografische
opnamen; het maken van video-opnarnen; het nemen van lichaamsmaten en her nemen van
vingerafdrukken. Verder aan het toepassen van een confrontatie; van een geuridentificatie-
proef; het afscheren, knippen of laten groeien van gezichts- of hoofdhaar; het dragen van
bepaalde kleding of attributen ten behoeve van een confrontatie en het plaatsen in een
observatiecel. Ook het onderzoek naar schotresten op het lichaam kan worden bevolen in het
belang van het onderzoek.
De hiervoor genoemde maatregelen zijn slechts voorbeelden zoals opgenomen in art. 61a Sv.
De wet geeft geen limitatieve opsomming van de maatregelen die kunnen worden genomen.
Buiten dit soort maatregelen kunnen ook als maatregelen in het belang van het onderzoek
worden aangemerkt beperkingen in bijvoorbeeld de contacten met de buitenwereld of
overbrenging naar een ziekenhuis of een speciale eel, zie art. 62 tweede lid onder a en b Sv.

Bevoegd tot het bevelen van maatregelen in het belang van het onderzoek zijn de rechter-
commissaris bij een gerechtelijk vooronderzoek en anders de officier van justitie. Kan het
optreden van de officier van justitie niet worden afgewacht dan kunnen nader in de wet
aangegeven bevoegdheden ook door de hulpofficier worden uitgeoefend, art. 62a, tweede lid
Sv.
De verdachte die onderworpen wordt aan een maatregelin het belang van het onderzoek heeft
met de inwerkingtreding van de meergenoemde Wet van I november 2001 in beduidend
minder gevallen de mogelijkheid om een bezwaarschrift tegen een bevel in te dienen. De
voorheen bestaande regeling van art. 222 en art. 225 InvSv was ruim, althans zo werd hij
uitgelegd in de jurisprudentie zoals hierna zal blijken. De thans geldende regeling stelt alleen
maar bezwaar open tegen maatregelen genoemd in art. 62, tweede lid onder a Sv, zie art. 62a,
vierde lid Sv.149

Dir betekent bijvoorbeeld dat een verdachte die zijn haar moet laten groeien of die geplaatst
wordt in een observatiecel of wiens lichaam wordt onderzocht op schorresten niet meer
binnen de strafrechtelijke zuil een mogelijkheid van bezwaarjbeklag heeft.

Omdat de wet geen limitatieve opsomming gaf en geeft van de maatregelen die in het belang
van her onderzoek kunnen worden bevolen is in het verleden soms ter discussie gesteld of een
bepaalde maatregel een maatregel was als bedoeld in de genoemde artikelen. Dit is het geval

~s Stb. 2001, 532.

'49 Net zoals onder her oude recht heeft ook onder her nieuwe rechr her enkele indienen van bezwaar al
schorsende werking, tenzij onverwijlde tenuirvoerlegging geboden is in her belang van her onderzoek.
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geweest met het zogenaamde lichten voor verhoor. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad in 1990
in kort geding aangegeven dat ook het lichten een maatregel is die onder de werking van het
toen nog geldende art. 225 InvSv valt, zelfs wanneer de maatregel met afkomstig is van de
reehter-eommissaris in het kader van een gereehtelijk vooronderzoek maar afkomstig van een
officier van justitie die zelfstandig het opsporingsonderzoek voortzet hangende een
gereehtelijk vooronderzoek."? Beoogd is een algemene waarborg aan verdaehten te geven,
aldus de Hoge Raad. Dit impliceert ook dar, zelfs al zou het bevel van de offieier van justitie
onbevoegd zijn gegeven, dit met aan toepassingvan art. 225lnvSv in de weg staat, Vanwege het
bestaan van een met voldoende waarborgen orngeven reehtsgang was voor de reehter in kort
geding derhalve geen taak weggelegd.'51

Een kleine uitweiding. Her onderliggende punt: 'war zijn maarregelen in her belang van her onderzoek en welke
rechtsbescherming kan de verdachre daartegen inroepen?' heeft ook doorgespeeld in de srrafprocedure. Tegen deze
achtergrond is her interessant iets nader op zowel het kort geding als de srrafprocedure in te gaan.

Her ging in deze zaak om her volgende. Eiser, verdacht van berrokkenheid bij verschillende aanslagen rue door de
actiegroep RaRa zijn geclaimd, bevindt zich in voorlopige hechtenis. Op vordering van de officier van justitie wordr
weliswaar een gerechtelijk vooronderzoek geopend, maar de officier zet daarnaasr zelfsrandig het onderzoek voort,
In het kader van dar onderzoek wordt de verdachte nagenoeg iedere werkdag uit zijn eel in her huis van bewaring
gelicht en overgebracht naar een politiebureau teneinde aldaar te worden verhoord. Deze verhoren srrekken zich nier
aileen uit over de feiren waarvoor de voorlopige hechtenis is bevolen, maar ook over feiten rue niers te maken hebben
met de feiten waarvan hij wordt verdacht. De verhoren leveren echter niets op aangezien verdachre zich consequent
op zijn zwijgrecht beroept. Desalnierremin volharden de politiefunctionarissen in hun verhoren. De verdachte srelr
zich op her srandpunr dar er derhalve onrechrrnatig jegens hem wordr opgerreden. In kort geding vordert hij dat het
de officier van justitie wordt verboden hem, anders dan op last van de rechter-cornmissaris, tegen zijn wil te (doen)
verhoren of hem daartoe te lichten. Bovendien vordert hij dat hij aileen verhoord wordt rer zake van feiten waarvan
hi] werd verdacht. De Staat voert om te beginnen aan dar eiser niet-onrvankelijk moer worden verklaard in zijn
vordering wegens her openstaan van een andere mer voldoende waarborgen omgeven rechtsgang, art. 225 InvSv. De
president echrer is de mening toegedaan dat deze procedure niervan roepassing is op de onderhavige siruarie; er is geen
sprake van een maarregel in de daar bedoelde zin. Voor het overige is hi] van oordeel dar het keer op keer lichten van
eiser rue zich bij voortduring beroept op zijn zwijgrecht, met als kennelijk doel een cooperarieve houding re
bewerkstelligen, onrechrmatig is. Het is verder slechrs toelaatbaar eisers reactie te vragen op feiren, omstandigheden
en bewijzen voorzover deze in verband staan met de feiten waarvan eiser wordt verdacht. Her wordt de sraat, en via
hem de officier van justitie, dan ook verboden eiser te doen verhoren en te lichten anders dan op bevel van de rechter-
cornmissaris.'> Aan dir vonnis van 16 mei 1988 wordt gevolg gegeven.

'50 HR23-1I-I990, NJ 1991,184 (kongeding) m.nt. ThWvV. Zievooreerste aanlegRb Amsterdam 16-05-1988, KG
1988,237 (kort geding). De presidem had in eerste aanleg geoordeeld dar lichren geen maatregel was zoals
bedoeld in an. 225 InvSv zodat er war dar berrof geen reden was eiser niet-onrvankelijk re verklaren. De
vordering srrekkende tot een verbod tot verder lichten werd deels toegewezen. Zie voor een soongelijke zaak
Rb Roermond 16-06-1988, KG 1988,288 (kort geding).ln deze laatste zaak werd eiser direct door de president
niet-onrvankelijk verklaard in zijn vordering wegens het bestaan van een andere met voldoende waarborgen
omgeven rechtsgang: de rechtsgang van art. 225 InvSv.
Overigens zij mer opgemerkt dat de weg van art. 225 InvSv een duidelijk voordeel biedt aan verdachte boven
de procedure in kort geding. Het enkele inruenen van een bezwaarschrift als daar bedoeld schorst namelijk de
werking van de omsrreden maarregel, tenzij onverwijlde tenuirvoerlegging noodzakelijk wordt geacht in het
belangvan hetonderzoek. Vergelijk Th.W. van Veen in zijn annotatie onder HR 23-ll-1990, NT 1991,184 (kort
geding) en de conclusie van AG-Mok bij dezelfde uitspraak. Hetenkele aanspannen van een kort geding heefr
uiteraard geen schorsende werking. Met name in rue gevallen waarin behandeling in kort geding op zich laat
wachten wordt dat schorsende aspect van de srrafvorderlijke regeling belangrijker.

'5' Rb Amsterdam 16-05-1988, KG 1988,237 (kort geding).
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Op 24 augustus 1988 volgr een uirspraak in eersre aanleg in de strafprocedure. In deze procedure wordt een beroep
gedaan op nier-onrvankelijkheid van her openbaar ministerie. Een van de gronden waarop dat beroep onder meer is
gestoeld omvar de beweerdelijk onrechrmarige verhoor rechnieken.w Dir beroep wordt door de rechtbank
verworpen. ,,.

Ruim vier maanden na her vonnis in eersre aanleg in de srrafprocedure volgr op 12 januari 1989 een uitspraak in hoger
beroep in de kort geding procedure. Daarbij wordt hervonnisvan de president, waarbij her bij voorrduring lichren van
eiser onder de gegeven omstandigheden onrechrmarig werd geoordeeld, veroierigd omdar naar inzichr van her hof de
weg van art. 22SlnvSv wei opensraar en dus had moe ten worden bewandeld.?" Het lichren van een verdachre is een
maarregeI in de zin van art. 225 lid 3 InvSv jo art. 132Gevangenismaarregel (oud). Volgens het hofis de wergever er
desrijds vanuit gegaan dar dergelijke maarregelen rijdens een gerechrelijk vooronderzoek aileen kunnen worden
bevolen door een rechter-commissaris en nier door het openbaar ministerie. Vanuir die opriek was er een sluirend
stelsel gecreeerd door invoering van art. 225 InSv. Nu echter a1gemeen aanvaard is dat ook rijdens een gerechtelijk
vooronderzoekher openbaar ministerie her onderzoek zelfsrandigkan voorrzerten, moer her ervoorworden gehouden
dar de regeling van arr. 225 InvSv ook op maarregelen van dar openbaar minisrerievan roepassing is, a1dus her hof. De
president in eerste aanleg heeft dientengevolge in de ogen van her hof een onjuisre beslissing gegeven. '56

Na deze uirspraak volgen in de srrafprocedure de uirspraken in hoger beroep en cassarie, respecrievelijk op IIapril 1989
en 25 september 1990.'" In hoger beroep wordt door of namens verdachre wederom een beroep gedaan op niet-
onrvankelijkheid van her openbaar ministerie wegens schending van a1gemene beginselen van behoorlijke proces-
voering. Her hofis van mening dat weliswaar is gebleken dar verdachte bij zijn verhoren onrechrmarig onder druk is
gezer maar dar niet aannemelijk is geworden dar de verdachte daardoor zodanig in zijn verdediging is geschaad dar
zuIks tor nier-onrvankelijkheid van her openbaar minisrerie zou moeren leiden. Het arrest van het hofen dus ook deze
overweging mer berrekking tor de onrvankelijkheid van her openbaar ministerie houdr srand in cassarie. Tevergeefs
wordr door de verdachre aangevoerd dar her hof de verschillende gronden voor nier-onrvankelijkheid los van elkaar,
dus nier in onderlinge samenhang heefr beoordeeld. Ook wordr revergeefs naar voren gebrachr dar her hofkennelijk
aIleen de mare waarin de verdachre in zijn verdediging is geschaad doorslaggevend achr bij de beoordeling of nier-
onrvankelijkheid een passende sancrie is op de onrechrmarige druk die op verdachre is uirgeoefend.
De conclusie is derhalve dar de druk die op verdachre is uirgeoefend bij verhoor, noch aparr beschouwd noch in
onderlinge samenhang mer andere beweerdelijke schendingen van een goede procesorde, in ieder geval nier leidr tor
nier -onrvankelijkheid van her openbaar minisrerie in zijn vervolging. In her midden blijfr de vraag of hie rover anders
zou zijn geoordeeld indien her lichren van de verdach re zou zijn doorgegaan; wanneer aan dar lichten geen einde zou
zijn gemaakr door de uitspraak in kort geding in eersre aa.nIeg.

'n Hierbij speelr uireraard art. 29 lid 1 Sv een rol. In hoeverre verhoudr zich de idee dar verklaringen van
verdachren in vrijheid moeren zijn afgelegd mer her bij voorrduring lichren van een verdachre die zich op zijn
zwijgrechr blijfr beroepen.

'54 Deze uirspraak is nier gepubliceerd maar uir de procedure in cassarie die uireindelijk naar aanleiding van deze
uirspraak is gevolgd, HR 25-09-1990 NJ 1991,97, blijkt dar namens de verdachre in eerste aanleg op een aanral
gronden, waaronder de druk die op verdachre is uirgeoefend bij verhoor, een beroep op nier-onrvankelijkheid
van het openbaar ministerieis gedaan wegens schending van algemene beginselen van een goede procesorde,
vergelijk her eerste middel van cassarie onder "I. Inleiding". Uit her feir dat in hoger beroep het hof her
openbaar ministerie onrvankelijk achr en overgaat tot behandelingvan de zaak ten gronde kan worden afgeleid
dat de "echtbank in eersreaanleghet beroep op niet-onrvankelijkheid heeft verworpen. Was dat anders geweest
dan had verwijzing door het hof naar de rechtbank op grond van arr. 423 lid 2 Sv voor de hand gelegen,
vooropgesreld dar parrijen geen voorkeur geven aan een behandeling door her hof.

'55 Hof Amsterdam 12-01-1989 ongepubliceerd (kort geding).
'56 Gezien her openstaan van een andere met voldoende waarborgen omgeven rechtsgang zou een nier-

onrvankelijkheid van eiser in eersre aanleg, gedaagde in hoger beroep, voor de hand hebben gelegen. Blijkens
her arresr van de Hoge Raad, HR 23-11-1990 NI 1991,184, dar is gevolgd op deze uirspraak van her hof, heeft
her hof echrer de vordering afgewezen en is niet gesproken over niet-onrvankelijkheid.
Hof Amsrerdam 11-04-1989 HR 25-09-1990 NJ [991,97 (srrafkamer).
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Tenslorte voigt op 23 november 1990, ongeveer twee maanden na de uirspraak in hoogsre instanrie in de
srrafprocedure, een arresr van de Hoge Raad in het kort geding.'5' Ook de Hoge Raad is van mening, gelijk her hof, dar
de regeling van art. 225 InvSv, die in her aigemeen, zonder limirarieve opsomm.ing, spreekr over maatregelen in her
belang van her onderzoek, op her lichten Vall eiser van toe passing is. Her bedoelde artikel beoogt een aigemene
waarborg re bieden. Zelfs al zou de offider van justitie met zelf gerechrigd zijn geweest eiser te doen lichren, dan staat
dat nog met in de weg aan de toepasselijkheid van art. 225 InvSv, aldus de Hoge Raad.'s9

Stond voor het oude recht dus vast dat art. 225 InvSv een ruime waarborg beoogde te geven
zodat in alle gevallen via die weg rechtsbescherm.ing kon worden verkregen en er geen taak
was voor de rechter in kort geding, voor het huidige recht ligt dar dus weer open. Onze
verdachte uit de RaRa-zaak die wordt gelicht voor verhoor, zou die onder het thans geldende
recht gebruik kunnen maken van art. 62a, vierde lid Sv? Aileen als het lichten is aan re merken
als een maarregel "be trekking hebbend op het verblijfin het kader van de vrijheidsbeneming".
Oat zijn namelijk maatregelen die worden genoemd in her rweede lid onder a van art. 62 Sv
zodar die vallen onder de bezwaarschriftenregeling van art. 62a, vierde lid Sv.
Wordt her lichten niet als zodanig aangemerkt dan zal nu dus de rechrer in kort geding de
aangewezen rechter zijn om verhaal te halen tegen (veelvuldig) lichten."?

Niveau van rechrsbescherming.Is er nu een adequaat niveau van rechtsbescherrning?
Onder de werking van art. 225InvSv was ervoor de verdachte te allen tijde de mogelijkheid een
rechter te adieren, Een door hem ingediend bezwaar had zelfs in beginsel schorsende werking
zodat ook de snelheid waarmee een rechterlijk oordeel kon worden verkregen hier derhalve
niet problematisch was tenzij het ging om maatregelen die toch worden uitgevoerd.
Met de wijziging van de regeling omrrent de maatregelen in het belang van het onderzoek, in
het bijzonder de afschaffing van art. 225 InSv, is dit echter een ander verhaal geworden.
Kunnen er bij de maatregelen in het belang van het onderzoek die niet onder de
rechtsbescherming van art. 62a Sv vallen, grond- en verdragsrechten in het geding zijn?
Jazeker. Bij het onderzoek aan het lichaam op schotresten bijvoorbeeld kan de lichamelijke
integriteit in het geding zijn. ,6.
Nu een dergelijke maatregel ook op bevel van een ander dan een rechter kan worden gegeven
betekent dit dat het een activiteit is die iedere vorm van rechterlijke controle kan ontberen. Is
dat het geval in een concrete situatie dan is er in dar geval geen adequaat niveau van rechts-
bescherrning.

'58 HR 23-11-1990, NJ 1991,184 (korr geding). AG-Mok geeft in zijn conclusie aan dat her met duidelijk is of eiser
op dat moment nog een inhoudelijk belang heefr bij de zaak maar dar is van ondergeschikt beJang aangezien
her belang van de in her geding zijnde rechrsvraag ruimer is dan aileen de onderhavige procedure.

'59 Vergelijk de overwegingen van de Hoge Raad met berrekking tot de roepasselijkheid van de procedure van art.
69 Sv in HR 16-03-1990, NJ 1990,500 (kort geding) m.nt. ThWvV en HR 15-06-1990, NJ 1990,678 (kort
geding) m.nt. ThWvV. Daar werd, kort samengevat, geredeneerd dar her in de kern gaar om een invrijheid-
srelling. Zelfs al zou een bevel tot voorlopige hechrenis rechrskrachr ontberen dan nog kan c.q. moet de weg
van arr. 69 Sv worden bewandeld.

,60 Volledigheidshalve wordt vermeld dat her lichren van verdachre ook aan nadere rege!s is onderworpen; zie de
Aanwijzing lichren van gederineerden, TBS-gestelden en jeugdigen, Sterr. 2001, 173, p. 9·

,6, Srel bijvoorbeeld dar de verdachre bij her plegen van her feir wel handschoenen heeft gedragen maar zich voor
her overige geheel of gedeelrelijk had ontkleed om geen sporen achter te laren (of op te lopen). Her kan zijn
dar er schorresren op zijn lichaam re vinden zijn.
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Desiderata. Met de vervanging van art. 225 InSv door het veel beperktere art. 62a, vierde lid,
Sv is het niveau van rechtsbescherming gedaald en kan er behoefte aan aanvullende
rechtsbescherming ontstaan.
Het eenvoudigst zou zijn de vroegere roy ale rechtsbescherming weer terug te brengen door
de mogelijkheid van bezwaar niet te beperken zoals sinds I maart 2002 het geval is.

5.3.2.2. Verkeer tussen raadsman en verdachte

Korte uiteenzetting. Algemeen wordr erkend dar een verdachte in beginsel recht heeft op
een vrij verkeer met zijn raadsman. ,6, Deze erkenning vinden we nier aIleen terug in art. 50 Sv
maar ook in de art. 38, zevende lid, Pbw. Verder kan dit worden afgeleid uit art. 6 lid I aanhef
i" lid 3 sub b en c EVRM.'63
Bevindt een verdachre zich op vrije voeten dan levert een vrij verkeer met zijn raadsman geen
problemen op. Is de verdachte gedetineerd dankan dar anders komen te liggen. ,64 De wet geefr
daarvoor in art. 50 Sv een regeling: in beginsel is er een vrij verkeer tussen raadsman en
verdachte. De raadsman kan de verdachte aileen spreken en met hem brieven wisselen zonder
dar van de inhoud kennis wordt genomen. Maar, geen beginsel zonder uitzonderingen, zo ook
hier. De wet onderscheidt al in her eerste lid van art. 50 Sv drie algemene beperkingen:

'( ...) een en ander onder her vereischre toezichr, met inachmeming van de huishoudelijke reglementen, en zonder dar
her onderzoek daardoor mag worden opgehouden (. ..)'.

Daarnaast schept het tweede lid van art. 50 Sv de gelegenheid om op ad hoc basis het vrije
verkeer te beperken. De wet noemt een tweetal gronden. Het moet gaan om een ernstige
vennoeden dat het verkeer wordt gebruikt I) om de verdachte bekend re maken met

,6, Hervrije verkeer impliceert overigens nier dar de raadsman bi] aUe verhoren van zijn client aanwezig kan zijn.
Zo is er geen verplichting de raadsman roe re laren bij verhoren door de polirie: HR 22-1I-1983, NJ 1984,805
(srrafkamer) rn.nt. ThWvV.

,6J Her Europees Hof achr in vasre jurisprudenrie een vrij verkeer russen raadsman en verdachte een onderdeel
van her rechr op eenfair trial. Zie bijvoorbeeld EHRM 28-u-1991,NJ 1994,88 rn.nt.Elf) I S. tegen Zwirserland.
ln zijn noor onder dir arrest refereert Dommering nog aan de afluisreraffaire in De Marwei waarbij een
gesprek russen een verdachre en zijn raadsman zou zijn afgeluisrerd. Ook in de TEB[ te Vught zou eengesprek
russen raadsman en verdachte, dirmaal een telefoongesprek, zijn afge[uisterd; zie kamervraag Wolffensperger
28 oktober 1993, Tweede Karner 1993-1994, aanhangsel van de handelingen nr. 103, NIB 1993, p. 1535. Zie
omrrenr her vrij verkeer russen raadsman en verdachte in een (T)EBI tevens T. Spronken in de rubriek
Advocatuur, Delikt en Delinkwenr 1994, P: 301-304 en her hierna nog re behandelen arresr HR 21-04-1995, NJ
1996,39 (korr geding) m.nt. C.

,64 Zie ook C.) .C.F. Fijnaur De toelatill£l van de raadsman tot hct politiele verdachtenverhoor. Een status questionis op
de drempel van de eenentw;nt;Bste ccuw in: Her vooronderzoek in srrafzaken, rweede interimrapporr
onderzoeksproject Srrafvordering aoor, M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Kluwer 2001, P: 671-755. Zie
ook p. 61 van her A1gemeen Deel van dir rweede inrerimrapporr, P: 61. Gesreld wordt dar een audiovisuele
registratie van her politieverhoor een berer instrument is voor de controle op de rechtrnatigheid van her
politieverhoor dan de aanwezigheid van de raadsman. Gecombineerd mer een consulrarierechr voorafgaand
aan her verhoor zier de onderzoeksgroep hierin een hechre kern, zoals ze dat zelf aangegeven, van de
normering van het poliriele verdachrenverhoor.
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omstandigheden waarmee hij in het belang van her onderzoek tijdelijk onkundig hoort te
blijven hetzij 2) voor pogingen om de opsporing van de waarheid re belernmeren.
Ingeval van een dergelijk ernstig vermoeden kan tijdens het gerechtelijk vooronderzoek de
rechter-commissaris en daarbuiten de officier van justitie het verkeer russen raadsman en
verdachte beperken. Degene die een dergelijk beperkend bevel heeft opgelegd, moet dir
onverwijld ter toetsing voorleggen aan de rechtbank waartoe hij behoort, art. 50 lid 3 Sv.
Vooropgesteld dat de desbetreffende persoon zich aan de regels houdt, vloeit bij de bijzondere
beperkingen de rechtsbescherming dus automatisch uit het systeem van de wet voort: passieve
rechtsbescherming. De rechtbank kan vervolgens het bevel opheffen, aanvullen of wijzigen
nadat de raadsman is gehoord of schriftelijkis opgeroepen.16; Voorgesteld is bovendien omaan
een verdachte ingeval van een dergelijke beperking een vervangende raadsrnan toe te voegen.266

Bij de algemene beperkingen is niet voorzien in een speciale vorm van rechtsbescherming
alhoewel ook bij de toepassing van de algemene beperkingen behoefte aan rechterlijke
controle kan bestaan. Het is heel begrijpelijk dat het in beginsel vrije verkeer tussen raadsman
en verdachte aan bepaalde beperkingen onderhevig is ingeval van een gedetineerde verdachte.
Bijzondere omstandigheden daargelaten zal bijvoorbeeld nachtelijk bezoek van een raadsman
aan een verdachte zich slecht verhouden met de regels die binnen een penitenriaire inrichting
gelden.167Ook is erwel watvoor te zeggen dat een gesprek russen de raadsman en de verdachte
niet kan plaatsvinden noch kan doorgaan op her moment dat de verdachte moet worden
verhoord, daargelaten natuurlijk het recht van de verdachte om zich bij bepaalde verhoren
door een raadsman te laten bijstaan. Maarwat te doen wanneer een verdachte c.q. de raadsman
van mening is dar de algemene beperkingen te ingrijpend zijn en dientengevolge een onnodig
grote inbreuk maken op de mogelijkheid tot vrij verkeer met de raadsman? En wat te doen
wanneer een verdachte van mening is dat beperkingen, die zijdens de inrichting als een
algemene beperking worden gepresenteerd, zijns inziens niet kunnen vallen onder de
toegestane algemene beperkingen? Uiteraard kan worden gepoogd een en andervia informele

,65 Een interessante uirspraak in dit verband is HR 11-10-1991, NJ 1993,165 (civiele kamer) m.nt. CJHB en C.
Onderwerp van geschil in deze procedure, een civiele bodemprocedure, was namelijk een vergoeding van de
kosren, onder meer gemaakt tervoorbereiding van eenkort geding dar erroe moesr dienen her door de officier
van justirie fJcdurende ecn fJerechtelijk vooronderzoek verbroken vrije verkeer russen raadsman en verdachre re
herstellen. Op grond van de wer echrer, kanin die siruarie slechtsde rechrer-commissaris beperkingen bevelen.
Uiteindelijk is niet in kort geding geprocedeerd omdat het vrije verkeer door russenkomst van de rechrer-
commissaris inrniddels tot op zekere hoogte was hersreld. In de bodemprocedure overweegr de Hoge Raad
her volgende: '(W)anneer een orgaan van de overheid zich bij de uitoefening van de hem als zodanig
opgedragen taak onrechrmatig gedraagt door zijn werrelijke bevoegdheden re overschrijden, zal deze
gedraging slechrs aan hem persoonlijk kunnen worden toegerekend indien zij aan zijn schuld is re wijren, dat
wil zeggen: wanneer gelet op de omsrandigheden van her geval, hem persoonlijk een verwijt kan worden
gemaakt' Orndar de rechtsopvarring die de officier van justirie huldigde ten aanzien van de bevoegdheid
beperkingen re bevelen met zo onaannemelijk was dar hem een dergelijk verwijt vie! re maken werd geen
persoonlijke aansprakelijkheid aangenomen. Zie voor de procedure in hoger beroep waarvan bier cassatie:
Rb Maastricht 31-08-1989, NJ 1989,813 (civiele karner).

,66 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 251, nrs. 1-2.
,6- Zo is in de huisrege!s van penirenriaire inrichringen opgenomen dar bezoek van advocaren nier is toegestaan

op zon- en feestdagen, tijdens de voor nachtrust bestemde tijd en op tijdsrippen waarop de goede gang van
zaken in de inrichting derge!ijk bezoek met roelaar.
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kanalen in goede banen te leiden maar een gelegenheid tot rechterlijke contrale - afgezien
natuurlijk van een eventuele toetsing bij een onderzoek ter terechtzitting - is er niet voor de
verdachte. Dit is slechts anders voorzover een algemene beperking zou kunnen worden
aangemerkt als een door of namens de directeur genomen beslissing waartegen op grand van
art. 60 Pbw beklag openstaat.

Een voorbeeld uit de praktijk ter illusrrarie. ,6SWanneer een in een EBI gedetineerde verdachre met zijn raadsman wilde
spreken dan was her in [993 in De Marwei nier uiegesloten dar dit gesprek door medewerkers uir deiruichting werd
geobserveerd via een zogenaamd one·way screen. Een dergelijke observatie zou in een EBI gerechcvaardigd zijn uir
hoof de van de srrenge veiligheidsnonnen die in ache dienden te worden genomen. Vraag was of dit een beperking
opleverr van her vrij verkeer russen raadsman en verdachee en zo die her geval is, of her dan een a1gemene of een
bijzondere beperkingis. Die laatsre is eenvoudig: een bijzondere beperking zoals bedoeld in arc. 50 Sv kan her nieezijn
aangezien her geen door de officier van justitie of rechter-commissaris bevolen beperking is. Zo er aI sprake is van een
beperking kan het dus, bij wege van eliminatie, alleen gaan om een a1gemene be perking. Zoals gezien, is er evenwel
bij a1gemene beperkingen nier voorzien in enige specifieke rechterlijke roersing. Een verdachre kan dus niet binnen
her srrafrecheelijk srelsellaren vasrsrellen of de observatie een beperking oplevere noch ofher een eoegeseane beperking
opleverc. In eersre aanleg oordee!de de rechrer in kort geding die in dit concrete geval was geadieerd dar ongeziene
observarie zeer ingrijpendis. Her isvoor deverdachte en de raadsman niet kenbaar of er bij voorcduringgeobserveerd
wordt of incident eel. Zij moe ten derhalve constant rekening houden met de mogelijkheid van observatie. Verder zullen
zij, naar her oordeel van de rechrer, ook a1tijd rekening moeten houden mer de kans dar de observant kan liplezen en
dar uir gebaren wellicht bepaalde conclusies kunnen worden gerrokken. Wanneer hiennee allemaal rekening moer
worden gehouden rijdens een gesprek over de verdediging in combinatie met her feit dar verdachte en raadsman van
elkaar gescheiden zijn door een glazen russenwand dan moer observatie via een one-way screen onroelaarbaar worden
geoordeeld, a1dus nog steeds de president in kort geding.'69

Uireindelijk is deze zaak ook aan het oordeel van de Hoge Raad onderworpen. Het uirvoerig gemoriveerde arrest komt
er op neer dat er geen absoluur recht besraar op vrij verkeer russen raadsman en verdachre. Beperkingen zijn mogelijk.
Deze mogen evenwel nier zover gaan dar zij her rechr op concact in de kern aantaseen. Daarvan zal sprake zijn wanneer
overleg russen raadsmanen verdachre hervertrouwelijke karakrer verliesr doordar her door ofvanwege de autoriteiten
kan worden afgeluisterd. De beperkingen rnoeren voores een geoorloofd doe! dienen zoals bijvoorbeeld voorkoming
van onrvluchring, en voldoen aan de eisen van proporrionalireir.

,6S Zie HR 21-04-[995, NJ [996,39 (korr geding) m.m. C. Zie voor eersre aanleg Rb 's-Gravenhage 23-07-1993,
KG 1993,303 (korr geding).

,69 Verder speelde in deze procedure de vraag of de raadsman en de verdachre gescheiden mochten worden via
een glazen scheidingswand. De rechrer oordeelde dar, voorzover her een doorzichtige wand berreft waarbij
een gesprek kan worden gevoerd zonder incercom, een dergelijkescheidingswand weliswaareen belemmering
van her contact oplevert maar dar deze nier dusdanig is dar her onroelaarbaar zou zijn. Rekening werd daarbij
gehouden met de ernsrige veiligheidsrisico's in de inrichring. Zie voor her vervolg Hof's-Gravenhage 17-02-
[994, (kort geding), niee gepubliceerd en HR 21-04-1995, NJ 1996,39 (kore gecling) m.nc. COoOok hee hof was
van mening dae een glazen scheidingswand coelaatbaar was maar ongeziene observarie niee. De Hoge Raad
liee het oordeel van het Hofin stand. Een glazen scheidingswand east het reche op vrij verkeer russen raadsman
en verdachee niet in de kern aan. Daarbij mag beeekenis worden megekend aan de mogelijkheid om op een
andere manier(eelefonischjschrifrelijk) ongescoord ee kunnen communiceren plus de mogelijkheid om bij een
gesprek dar geobserveerd worde zo te gaan zirren dar bijvoorbeeld liplezen nier mogelijk is.
In een zaak die midden jaren each rig speelde, is aan de rechter in kore gecling de vraag eer beoordeling
voorgelegd ofhee verpliche door een meeaalderecriepoort lopen een ongeoorloofde inbreuk opleverde op hee
vrije verkeer russell raadsman en verdachee. Ditwas nier hee geval a1dus de rechter: Hof's-Gravenhage31-\o-

1985, KG 1986,17 (kort geding), revens gepubliceerd in NJ 1987,494.
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Ter afronding de opmerking dat in de thans geldende regimerichtlijnen voor de EBI te Vught
is opgenomen dat het contact tussen raadsman en verdachte altijd achter glas plaatsvindr: een
algemene beperking dus. '7°

Niveau van rechtsbescherming. Zoals gezegd zijn er drie algemene beperkingsgronden: I)
her vereiste toezicht 2) de huisregels en 3) de voortgang van het onderzoek. Een algemene
beperking is ofwel gebaseerd op een regeling zoals de huisregels of regimerichtlijnen, of zij is
dat niet, ofhet is onduidelijk. De problemen die de verdachte kan hebben met de beperking
kunnen ook verschillend zijn. Een korte toelichting.

Een algemene beperking kan gebaseerd zijn op een in de inrichting geldende regeling zoals de
huisregels of regimerichtlijnen, bijvoorbeeld bezoeker en gedetineerde zijn gescheiden door
middel van een doorzichtige wand of geen bezoek tijdens de nachtelijke men. Is dat her geval
dan kan het zo zijn dat de gedetineerde die beperkingsmogelijkheid op zich te vergaand acht.
De verdachte heeft nu het meest baat bij het ontkrachten van de regel zelf en niet zozeer bij het
niet toepassen van de regel op een bepaald moment. Probeert hij niet de regeling zelf in zijn
fundamenten aan te tasten dan loopt hij het risico bij herhaling met de gewraakte be perking
te maken te krijgen in de loop der tijd.
Een algemene beperking hoeft echter niet in een dergelijke regeling te staan. Denk aan
beperkingen in verband met de voortgang van het onderzoek. Dat een verdachte bij zijn
raadsrnan kan worden weggehaald om te worden verhoord blijkt uit geen andere regeling dan
art. 50 lid I Sv.
Stel, het komt een paar keer voor dat de verdachte juist verhoord wordt op het moment dat
zijn raadsman met hem wilde overleggen ervan uitgaande dat dit laatste bij de inrichting
bekend is, of, de verdachte wordt bij herhaling opgehaald voor verhoor terwijl hij net met zijn
raadsman in bespreking is. De verdachte kan zich op het stand punt stellen dat onder het mom
van de voortgang van het onderzoek politie en justitie op een dusdanige wijze gebruik maken
van de mogelijkheid tot verhoor dat van een vrij verkeer met zijn raadsman de facto geen
sprake meer is. De verdachte heeft nu het meest baat bij een verbod voor de toekomst. Zou het
gaan om een be perking die een voortdurende werking heeft dan is hij uiteraard het meest
gebaat bij een beeindiging van de be perking.

Sorns zou het onduidelijk kunnen zijn of een be perking wel voortvloeit uit een regeling zoals
huisregels. De regimerichtlijnen voor de extra beveiligde inrichting te Vught bijvoorbeeld
houden in - zoals hiervoor reeds is aangegeven - dat bezoek van de raadsman altijd achter glas
plaatsvindt. Er zal dus voorzien moeten worden in een communicatiemogelijkheid. Stelnu dat
de inrichting de communicatiemogelijkheid niet laat bestaan uit een normale akoestisch
mogelijkheid zoals gaatjes in de wand, maar uit een intercom of een computerverbinding zodat
er kan worden "gechat". De inrichting zal zich uiteraard op het standpunt stellen dat de
beperking in de vorm van een computerverbinding wel degelijk te herleiden is tot de algemeen
geformuleerde beperkingsbevoegdheid, de verdachte zal het tegendeel beweren.

Regimesrichtlijnen Extra Beveiligde Inrichring, zoals gewijzigd per 22 augustus 1997, Stcrt.1997, 166, p. 9·
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Hoe je het ook wendt ofkeert, uiteindelijk is her zo dat de beperking ofwel gebaseerd is op een
huishoudelijk reglement of niet.

Welke rechtsbescherminggeniet de verdachte nu in de verscbillende situaties? Het strafrechre-
lijk stelsel zelf biedt zoals gezegd, behoudens de werking van art. 60 Pbw geen vorm van
actieve of passieve rechtsbescherming. De verdachte is wat dat betreft aangewezen op andere
rechtsstelsels.

Voorzover de beperkingen gebaseerd zijn op regels zoals regimerichtlijnen zou het
administratieve recht wellicht uitkomst kunnen bieden.
Bij regimerichtlijnen, vastgesteld door de minister of de staatssecretaris, hebben we te maken
met publiekrechtelijke rechtshandelingen die een besluit van algemene strekking zijn in de zin
van de Algemene wet Bestuursrecht.

De regimerichtlijnen zijn te beschouwen als beleidsregels in de zin van de Algemene Wet
Bestuursrechr.?'
Toch kan de Awb naar het zich laat aanzien geen uitkomst bieden. Inart. 1:6 Awb staat dat de
wet niet van toepassing is op:

.( ... ) a. de opsporing en vervolging van strafbare feiten, alsmede de tenuitvoerlegging van scrafrechtelijke beslissingen;
b. de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maacregelen op grond van de Vreemdelingenwet,
c.de tenuirvoerlegging van andere vrijheidsbenemende maatregelen in een inrichting die in hoofdzaak besrernd isVOOI"

de tenuirvoerlegging van srrafrechrelijke beslissingen; (... )'

Het is niet helemaal duidelijk ofbesluiten zoals regimerichtlijnen onder de uitsluiting van art.
1:6 Awb vallen. De formuleringvan sub a is wat dar aangaat niet helemaal helder. Verdedigbaar
is echter dat ze wel zijn uitgesloten. Aanknopingspunt daarvoor is onder meer de uitsluiting
van sub b en c. Daar wordt nadrukkelijk gesproken over de tenuitvoerlegging van vrijheids-
benemende maatregelen (niet speciaal in de zin van het wetboek van strafrecht). Het zou
vreemd zijn wanneer de tenuitvoerlegging van bijvoorbeeld een gijzeling in een gevangenis,
waarbij de gegijzelde aan hetzelfde regime is onderworpen als een uit andere hoofde
gedetineerde, uitgesloten zou zijn van de mogelijkheden van bezwaar en beroep en de
tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen niet. Dat zou immers betekenen dat een tot
gevangenisstrafveroordeelde in beginsel wel tegen een bepaald besluit bezwaarofberoep zou
kunnen aantekenen terwijl de gegijzelde, onderworpen aan dezelfde besluiten, dat niet zou
kunnen. Op grand van de diverse onderdelen van art. 1:6 Awb in onderling verband
beschouwd ligt her al voor de hand aan te nemen dat ook besluiten zoals een regimerichtlijnen
buiten de toepassing van de Algemene Wet Bestuursrechr vallen.
Zelfs al zou dit anders zijn dan nog is de bedoelde wet niet van toe passing. Inart. 8:2 Awb is
namelijk beroep op een administratieve rechter uitgesloten voor onder meer algemeen
verbindende voorschriften en beleidsregels.

Zie voor de regimesrichtlijnen voor de EBl's in Vught Stert 1993,167, gewijzigd per 22 augustus 1997,
SrCrt.1997, 166, p. 9.
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Her enige dar de verdachte rest, zowel bij huisregels als bij regimerichtlijnen, is een aerie rut
onrechrmarige daad via de burgerlijke rechter. Deze kan desnoods een (onderdeel van een)
regeling onverbindend verklaren wegens strijd met een hogere regeling. Let wel, een kort
geding leent zich niet voor onverbindend verklaring aangezien in kort geding slechts
voorlopige beslissingen kunnen worden gegeven.

Stelteen verdachte zich op her standpunt dat een bepaalde be perking -die zijdens de inrichting
wordt gepresenteerd als een algemene be perking op basis van een algemene regeling -nier met
zoveel woorden in een regeling staat en daartoe ook niet is te herleiden dan is er nu ook geen
sprake van een regeling die onverbindend verklaard zou kunnen worden. De verdachte kan
alleen de beperking in concreto berwisten. Uiteraard heeft hij nu bi.nnen het srrafrechrelijk
stelsel nog steeds geen toegang tot een rechter, nogmaals, tenzij de beperking zou kunnen
worden aangemerkt als een maatregel zijdens de directeur van een inrichting waartegen op
grond van art. 60 Pbw beklag openstaat. Hetzelfde geldt wanneer het op voorhand duidelijk
is dat een beperking niet gebaseerd is op de huisregels of regimerichtlijnen.

Kortorn, de verdachte is voor wat betreft zijn rechtsbescherming bij algemene beperkingen,
behoudens de werking van art. 60 Pbw, als regel aangewezen op de burgerlijke rechter.

Alvorens een conclusie te rrekken met berrekking tot het niveau van rechrsbescherming wil ik
her volgende opmerken.
In beginsel wordt uitgegaan van de goede trouw van degenen die bepaalde regels opstellen en
tevens wordt er vanuit gegaan dat politie en justitie, medewerkers in de diverse inrichtingen
en raadslieden over en weer in redelijkheid zullen handelen.
Bedacht moet verder worden dar - zeker in inrichtingen bestemd voor gedetineerden met een
groot beheersrisico - strenge veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn teneinde nier alleen de
veiligheid te waarborgen van de gedetineerden zelf enhet personeel maar ook om de veiligheid
van derden te waarborgen die in de inrichting aanwezig kunnen zijn. Tevens zal alles in het
werk worden gesteld om de kans op (gewelddadige) ontvluchtingen tot een minimum te
beperken. Als gevolg hiervan zal onder omstandigheden het verkeer met de raadsman niet zo
vrij kunnen zijn als verdachte en raadsman dar wellicht zouden wensen.
Desondanks is niet rut te sluiten dat er behoefte aan controle op de algemene beperkingen kan
ontstaan, zoals dit ook het geval was teen de verdenking ontstond dat in een bepaalde
inrichting gesprekken tussen raadsman en verdachte werden afgeluisterd.'71

Zie Rb 's-Gravenhage 23-07-1993, KG 1993,303 (korr geding). Uir deze procedure blijkr darereen verschil van
mening besrond russen eiser en gedaagde aangaande de vraag of gesprekken russen raadsman en verdachre
waren afgeluisterd. Her accent lag even wei op het visuele roezichr dat plaarsvond, hergeen ook nier door
gedaagde werd onrkend. Zie voor hoger beroep in deze zaak Hof's-Gravenhage 17-02-1994, ongepubliceerd
(korr geding). Zowel in de Regirnesrichtlijnen voor de extra beveiligde inrichringen d.d. 2 seprember 1993,
Srcrt, 1993,167, als in de gewijzigdeversievan 22 augustus '997, Stcrr.1997, 166, p. 9 sraar met zoveel woorden
in onderdeel 4 (1993) respecrievelijk 6 (1997) dar gesprekken russen advocaar en client nier worden
meebeluisterd of opgenomen.
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In dit licht is de condusie gerechtvaardigd dat het niveau van rechtsbescherming onder
omstandigheden nier adequaat is.

Desiderata. Wat zou nu wenselijk zijn? Bij de bijzondere beperkingen is voorzien in
rechterlijke toetsing. Gezocht zou moe ten worden naar een modus waarbij ook bij algemene
beperkingen een rechterlijke toetsing mogelijk is. Een passieve rechtsbescherming zoals bij de
bijzondere beperkingen strookt niet met het karakter van de algemene beperkingen. Dat zou
immers betekenen dar, iedere keer wanneer bijvoorbeeld de huisregels of de regimerichtlijnen
worden gehanteerd met als gevolg dat verdachte en raadsman van elkaar gescheiden zijn door
een doorzichtige tussenwand of geen bespreking midden in de nacht mogen hebben, de rechter
zich daar van rechtswege over zou moeten uitlaten. Een actieve rechtsbescherming ligt
derhalve meer voor de hand: de verdachte bepaalt dan zelf ofhij rechterlijke controle nodig
acht of niet.

De rechter zal niet alleen de mogelijkheid moeten hebben om de beperking in een concrete
situatie op te heffen of minder ingrijpend te doen zijn, maar ook om een eventuele regeling
desnoods onverbindend te verklaren. Het feit dat een strafrechter een administratief-
rechtelijke regeling onverbindend verklaart hoeft niet op problemen te stuiten. De strafrechter
beschikt net zoals andere rechters, met inachtneming vanhet toetsingsverbod van art. 120 Gw,
over die bevoegdheid. Wordt bijvoorbeeld een verdachte vervolgd op grond van een
strafbepaling vastgesteld door een lagere wetgever, bijvoorbeeld de gemeente, dan kan de
rechrer toetsen of die strafbepaling niet in strijd is met een hogere regeling. Vergelijk in dar
verband HR I2 februari 1991, waar de vraag aan de orde was of de regeling in een APV omtrent
het spel balletje-balletje niet in strijd was met de wet op de kansspelen.?' Ook in de
onderhavige situatie, huisregels en regimerichtlijnen, gaat het over regelgeving die geen wet
in formele zin is. Het toetsingsverbod van art. 120 Gw is derhalve nier aan de orde zodat niets
de strafrechter belet om de regelgeving te toetsen aan hogere regelgeving.

In een aantal gevallen zal een beroep op de rechter de verdachte weinig soelaas bieden,
namelijk wanneer her gaat om een beperking van geringe duur. Stel bijvoorbeeld dat een
verdachte eenmaal tijdens een gesprek met zijn raadsman is opgehaald voor verhoor dan zal
de rechter daar weinig meer aan kunnen doen. De beperking heeft geen voortdurend karakter
en is dus al ten einde op het moment dar de rechter zich erover uit moet laten. De
rechtsbeschermende functie kan dan enkel nog gelegen zijn in de toekomst en wel in die zin
dat de verdachte in de toekomst gevrijwaard blijft van bepaalde beperkingen. De rechter zal
naar alle waarschijnlijkheid echter zeer terughoudend zijn met beslissingen voor de toekomst
voorzover er een vrije beslissingsruimte is voor de directeur van een inrichting of politie en
justitie. Bij voorkeur zal de rechter zich dan ook van een oordeel onthouden indien de
beperking inmiddels een einde heeft genomen. Desnoods kunnen bij het onderzoek ter
terechtzitting nog consequenties worden verbonden aan de beperkingen van her verkeer
tussen raadsman en verdachte en wel wanneer die beperking tot de condusie moe ten leiden

,-, HR 12-02-1991, NJ 1991,497 (srrafkarner) rn.nt. ThWvV.
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dat de verdaehte geen effectief gebruik heeft gehad van zijn recht op reehtsbijstand, zoals ook
geformuleerd in art. 6 EVRM.

Gesproken is nadrukkelijk over rechterlijke toetsing. Aangeknoopt wordt wat dat aangaat bij
de toetsing zoals die ge1dt voor de bijzondere beperkingen. Aanknopen bij de beklagregeling
zoals neergelegd in art. 60 Pbw geniet vooralsnog niet de voorkeur. De beklagregeling is
toegespitst op individue1e klaehten en ook op individue1e maatrege1en; daarin past niet goed
het toetsen van regelingen an sich noeh het onverbindend verklaren hetgeen in de hier
voorgeste1de procedure nadrukkelijk we1 tot de mogelijkheden dient te horen. Het is weliswaar
niet uitgesloten dat de beklagcommissie tot een dergelijke beslissing komt maar gezien het
individue1e karakter van de beklagproeedure is men daar zeer terughoudend in.

Ook hier ligt weer het gevaar van rnisbruik op de loer. Een van de drempels waaraan gedaeht
kan worden om rnisbruik zoveel mogelijk in te perken is het onthouden van schorsende
werking aan her beroep op de rechter. Dat wil zeggen dat het inroepen van rechterlijke
eontrole niet betekent dat de voorziene beperkingen niet zouden kunnen worden
geeffectueerd. Dit sluit goed aan bij de regeling zoals gegeven voor de bijzondere beperkingen
van art. 50 lid 2 Sv. Ook daar heeft de rechterlijke controle - die autornatisch uit het systeem
voortvloeit - geen sehorsende werking. Consequentie is wel, zoals hiervoor reeds opgemerkt,
dat dientengevolge in een aantal gevallen het beroep op de reehter weinig heil meer biedt.
Ervan uitgaande dat de zin van de rechterlijke controle in het bijzonder is ge1egen in de
mogelijkheid een einde te maken aan de beperking, brengt het onthouden van schorsende
werking mee, dat een aantal beperkingen hun effect reeds zullen hebben gesorteerd voordat
de rechter de be perking aan een controle heeft kunnen onderwerpen. Het gaat dan om de
beperkingen die geen voortdurend karakter hebben zoals bijvoorbee1d het incidentee1
onderbreken van een gesprek met een raadsman.

5.3.2.3. De "meermanscel" en de Tijdelijk wet noodcapaciteit drugskoeriers

Korte uiteenzetting. De volgende stop op het pad van de interne rechtspositie betreft het
cellentekort.
Het cellentekort steekt bij tijd en wijle weer de kop op. Het komt in onderdeel 5 van dit
hoofdstuk meerdere keren naar voren.
De oplossingen die in de loop der tijd zijn gevonden lopen uiteen van twee gedetineerden op
een eel, tot verlenging van de verblijfsduur in een politiece1 (zie hierna onderdeel g.j.z.a.) en de
oprichting van speciale complexen voor drugskoeriers waar meerdere preventief gehechten
en afgestraften in een verblijfsruirnte kunnen worden geplaatst. De (on)mogelijkheid om
overplaatsing naar een andere inrichting te bewerkstelligen is hiervoor bij onderdeel g.j.r.z. aan
de orde geweest.

Een korte blik terug in de vorige eeuw leert dat gedurende de ge1digheid van het Besluit van 8
juli 1994 - drie jaar gerekend vanaf de datum van inwerkingtreding op 20 juli 1994 - ter
verlichting van het eellentekort preventief gedetineerden die zich in een huis van bewaring
bevonden zonodig en indien zij hiertoe geschikt waren bevonden met tweeen op een ee1
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konden worden geplaatst. Ook was het mogelijk dat zelfs meer dan twee preventief
gedetineerden samen werden ondergebraeht, bijvoorbeeld in een recreatiezaal waar dan
bedden werden geplaatst.'74
Wanneer er sprake was van een dergelijke noodzaak en hoe werd vastgesteld of de desbetref-
fende persoon voor dergelijke plaatsing gesehikt was, gaf de regeling verder niet aan. Uit de
Nota van Toeliehting blijkt evenwel dat voor wat betreft de noodzaak gedaeht moest worden
aan het tegengaan van in het bijzonder heenzendingen van zogenaamde a-categorie en a+-
eategorie verdaehten. De Nota spreekt over een aanvaardbare mate van zekerheid dar
personen die tot deze caregorieen behoren, worden gedetineerd. De noodmaatregel had dus
nier tot doel noeh tot gevolg dat er inhet geheel geen heenzendingen meer plaats zullen vinden
maar zag meer op de zojuist genoemde caregorieen verdaehten. '75

Inde huidige eeuw hebben we ook noodrnaatregelen gekend waaronder de 103% regeling. Op
grond van deze regeling moesten huizen van bewaring desnoods gedetineerden opnemen tot
103% van de detentiecapaciteit. Aan deze regeling lag slechts een briefvan het departement ten
grondslag. Uiteindelijk is dan ook door diverse beklagcomrnissies en de Raad voor de
Strafreehtstoepassing en Jeugdbeseherrning hier een streep doorheen gehaald wanneer de
toe passing van de regeling erin resulteerde dat een gedetineerde niet in een gewone eel maar
bijvoorbeeld in een isoleereel werd gehuisvest. '76 Dit niettegenstaande de inspanningen die een
inriehting zieh in de regel zal getroosten om die eel zoveel mogelijk te faciliteren als een
gewone eel. Die inspanningen ten spijt ontbreekt in een isoleereel bijvoorbeeld een
sehaarnsehot bij het toilet en beschikt een gedetineerde niet over een kraan.

De Raad voor de Srrafrechrsroepassing en [eugdbescherrning overwoog in de hiervoor bedoelde zaak op een
beroepschrifr van de direcreur van de P.1. Haaglanden, locarie Zoerermeer, her volgende:
'Vast staar dar klager is ondergebrachr in een verblijfsruirme die in verschillende opzichren nier voldeed aan de eisen
van de Regeling [Regeling eisen verblijfsruirnre penirenriaire inrichringen van 24 december 1998, kenmerk
736623/98/011; EvdG]. De direcrie verkeerde, in dir geval, in een conflicr van plichren, re weren aan de ene kanr de
verplichring om de I03%-regelingna re leven en aan de andere kanr de verplichring zich re houden aan de Regeling. Dar
een dergelijk conflictvan plichren zou kunnen ontstaan was echter voorzienbaar nu de Regeling slechrs zeer beperkre

,-, Besluit van 8 juli 1994, Srb. 1994,527. Deze wijziging gold overigens ook voor veroordeelden tot een
gevangenissrraf die zich in een huis van bewaring bevonden. Bij dit Besluit van 8 juli 1994 is aan her roen nog
geldende art. 23 GM een vierde en een vijfde lid toegevoegd luidende: '4. Onveroordeelde gederineerden
kunnen zo nodig en indien zij hierroe geschikt zijn bevonden, in een verblijfsruirnte worden ondergebrachr.
5· Veroordeelden tor een gevangenissrrafkunnen zo nodig en in dien zij hierroe geschikt zijn bevonden, in een
verblijfsruimre worden ondergebracht.' Onveroordeelden en veroordeelden kunnen niet samen worden
ondergebrachr. Zij blijven van eIkaar gescheiden. De wijziging heefr een rijdelijk karakrer. Op grond van art.
II van her Besluit vervalr de wijziging drie jaar na de inwerkingrreding.
Sinds december 1993 was her al mogelijk om subsidiair gehechte personensamen op een eel re plaarsen; Besluir
van 13december 1993, Srb. 1993,659· Bij darzelfde besluirwas dezelfde mogelijkheid gecreeerd voor personen
in vreemdelingenbewaring.
Zie ook I·M. Reijntjes, cornmenraar op de art. 63-88 Sv, aanr, 7.2. (suppl, 128; april 2002) in Melaij
Groenhuijsen, mer uirgebreide Iiteraruurverwijzingen.

'-, Besluir van 8 juli L994, Stb. 1994,527, Nota van Toelichring, paragraaf 3.
,-6 Zie de beslissing van de Raad voor de Srrafrechrsroepassing en Jeugdbescherming van 08-08-1001, nr.

01/764/GA.
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uirzonderingen op her daarin bepaalde roelaar, welke uirzonderingen zich hier mer hebben voorgedaan. Van een acure
noodsiruarie kan niet worden gesproken. Een beroep op overrnachr kornr de direcrie daarom nier toe.
Hergeen in beroep naar voren is gebrachr kan, geler op hergeen hiervoor is overwogen, nier leiden rot een andere
beslissing dan die van de beklagcommissie. Her beroep zal daarom ongegrond rnoeren worden verklaard.'

Wettelijke regelingen zijn gekomen met de Wet van 6 maart 2002 waarin het verblijfvoor
lang ere duur in politiecellen wordt geregeld (zie merna onderdeel g.j.z.a.) en de Tijdelijke wet
noodcapaciteit drugskoeriers. Ook deze wet is van 6 rnaart 2002.

Wat beoogt de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers nu eigenlijk? Het is een van de
instrumenren waarmee de Minister van Justitie de problemen rondom de drugskoeriers het
hoofd hoopt re bieden. Problemen ten aanzien van de omvang, de opsporing vervolging en
berechting daarvan en de tenuitvoerlegging van de opgelegde srraffen, De wet ziet in het
bijzonder op capaciteitsproblemen zoals de naam al zegt.
Om daaraan tegemoet te komen worden andere complexen dan de gangbare huizen van
bewaring aangewezenals intichting voor de detentie van drugskoeriers. Dat kan bijvoorbeeld
een oude kazerne zijn. Ook op het personele vlak kampt de Minister met capaciteirs-
problemen. Het personeel dat ingezet zal warden in deze speciale complexen hoeft dus niet
te voldoen aan de eisen waaraan reguliere penitentiaire inrichringswerkers moe ten voldoen.
De primaire taak van het personeel in de "drugsbajes" is bewaken. Zorgen dat de orde en rust
en veiligheid bewaard wardt.
Zowel de bouwkundige beperkingen als personele beperkingen hebben tot gevolg dat de
faciliteiten waarop gedetineerden aanspraak kunnen maken tot een minimum beperkt zijn. In
arbeid en andere (ontspannendejeducarieve) acriviteiten voorziet de regeling niet. Wel is in art.
28, tweede lid, opgenomen dat de directeur, indien de bouwkundige en personele omstandig-
heden dit toelaten, zorg draagt voor een dagbesteding van de gedetineerden. Ook op andere
plaatsen kornt de zinsnede "voorzover de bouwkundige en personele omstandigheden dit
toelaten" terug. Deze slag om de arm is tevens re zien bij de regeling omtrent het ontvangen
van bezoek en de regeling met betrekking tot telefoneren.

De Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers wijkt sterk af van hetgeen gebruikelijk was in
penitentiair Nederland. Zo worden in deze wet de Pbw en de PM buiten spel gezet behoudens
voorzover anders aangegeven.
Een van de gevolgen daarvan was dat aanvankelijk helernaal niet was voorzien in een
Commissie van Toezicht en een beklagcommissie maar in de loop van het (korte)
wetgevingstraject is daarin alsnog voorzien. Een motie daartoe was ingediend op 6 februari
2002 door Duijkers, Halsema en Dittrich.
De toelichting op de morie houdt in dar een belangrijke drijfveer voor het indienen van de
motie de mogelijkheid was om meerdere gedetineerden in een ruimte op te sluiten. Dit laatste,
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de "rneermanscel" is een belangrijke afwijking van de gangbare wijze van insluiting in
Nederland. We kennen hier een cellulair systeem, enkele uitzonderingen daargelaten."?

Art. 8 van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers luidt:

'I. De direereur wijsr de gedetineerde een verblijfsruimre roe. Deze ruimre is voor hem persoonlijk dan wei voor de
gemeenschappelijke onderbrenging van gedetineerden besremd.
2. Onveroordeelde en veroordeelde gederineerden kunnen gemeensehappelijk worden ondergebrachr.
3· Mannelijke en vrouwelijke gedetineerden onderseheidenlijk volwassen en minderjarige gedetineerden worden in
de verblijfsruimren gescheiden.'

Voor wat betreft de geschikrheid tot plaatsing in gemeenschap stelt de Tijdelijke wet
noodcapaciteit drugskoeriers geen nadere eisen. De beslissing is voorbehouden aan de
directeur van het complex.
Vanuit het perspectief van de gedetineerde is in ieder geval van belang de vraag ofhij zich tegen
een dergelijke plaatsing met een ander in het algemeen dan wel een ander in concreto kan
verzetten. '7

8 Daarbij kunnen aspecten zoals fysieke veiligheid - het risico van geweld - en
gezondheid - het risico van besmetting met ziekten - alsmede privacy een rol spelen.

Het beklagrecht dat uiteindelijk toch in de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers is
opgenomen, is beperkter dan het beklagrechtvan de Pbw. Kan een gedetineerde onder de Pbw
klagen over iedere, hem betreffende, beslissing door of namens de directeur genomen, onder
de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers kan een gedetineerde uitsluitend klagen over
een hem betreffende beslissing door of namens de directeur genomen die een be perking
inhoudt van een recht, dat hem op grond van deze wet dan wel enig ander wettelijk voorschrift
of een ieder verbindende bepaling van een in Nederland geldend verdrag toekomt, art. 34 van
deze wet.

Zou een gedetineerde in een regulier huis van bewaring dus kunnen klagen over een plaatsing
in een eel met anderen, een gedetineerde ineen speciaal drugscomplex kan dat niet. De wet
biedt hem ook geen gelegenheid om formeel overplaatsing naar een andere meermanscel

Zo wordt in de Penitenriaire Inrichring voor Vrouwen (PN) re Breda aan een klein aanral vrouwen de
gelegenheid geboden in een woonhuis-setting hun detenrie re ondergaan. Ze leven dan binnen de muren van
de gevangenis in een k1eine groep met meer eigen veranrwoordelijkheden en een grorere zelfstandigheid. In
de P.1. Arnerswiel te Heerhugowaard wordr ook met een dergelijkevorm van detenrie geexperimenteerd. Daar
is zelfs met de nieuwbouw rekening mee gehouden: er is een aantal woonhuizen gebouwd. Zie ook de
minisreriele regeling Wijziging Regeling eisen verblijfsruimre penirenriaire inriehringen in verband met het
experiment Amerswiel van 1 mei 2002, Sterr.2002. 95. p. 8. Deze vormen van derenrie in gemeensehap zijn
echrer van een geheel andere aard dan de meermanscel waar her in de Tijdelijke wet noodeapaciteit
drugskoeriers om gaat.

,-8 Zie omrrenr de noodzaak alsmede de wenselijkheid en wellicht geoorloofdheid van een eerder voorsrel voor
een "meerrnanscel" W.F van Harrum 'Celdelinq' is onwettig, Delikt en Delinkwent 1995, p. 202-221.
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(andere celgenoten waar hij zich wellicht beter thuis voelr jveiliger) of een persoonscel aan te
vragen (informeel vragen kan natuurlijk alrijd)."?
Voorts kan nier worden geklaagd over het niet gescheiden houden van veroordeelden en
onveroordeelden. Nederland heeft bij art. 10 BUPO op dit punt een voorbehoud gemaakt. Een
probleem zou kunnen rijzen in verband met art. II European Prison Rules, dat inhoudt dar
preventief gedetineerden niet met veroordeelden samen worden gedetineerd tenzij zij daarin
toestemmen dan wei her gaat om een bepaalde activiteit. De wetgever heeft dit onder ogen
gezien maar heeft - gelet op her feit dat het om een noodmaatregel gaat - gemeend dat het
eventueel gezamenlijk detineren van veroordeelden en onveroordeelden tijdelijk geoorloofd
moet zijn.!80

Niveau van rechtsbeschenning. Zoals gezegd biedt dus de Tijdelijke wet noodcapaciteir
drugskoeriers zelf geen mogelijkheid om te klagen over plaatsing in een meermanscel dan wei
om overplaatsing naar een andere meermanscel.
Via een omweg zou wellicht toch een beroep op de beklagcommissie kunnen worden gedaan
namelijk in die gevallen waarin door de plaatsing in een specifieke meermanscel grond- of
verdragsrechtelijk gegarandeerde rechten in het gedrang komen, bijvoorbeeld het recht op
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het recht op beschenning van de lichamelijke
integriteit. Dan staat immers op grond van art. 34, eerste lid, beklag open bij de beklag-
comrnissie van de inrichting vooropgesteld dat het gaat om een beslissing door of namens de
directeur. Oat is in dit geval geen probleem: de directeur wijst namelijk op grond van art. 8 van
de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers een gedetineerde een verbliifs-ruimte toe.

Het bovenstaande leidt dus tot de conclusie dat er voor wat betreft de plaatsing in
meermanscellen toch een adequaat niveau van rechtsbescherming is zoals bedoeld in de kaders
van dit onderzoek.

Dezelfde conclusie wordt getrokken voor wat betreft de overige beklagmogelijkheden.
Weliswaar zijn die beperkter dan in de Pbw maar art. 34 Tijdelijke wet noodcapaciteit
drugskoeriers biedt in ieder geval een beklagmogelijkheid wanneer er een in de wet of verdrag
neergelegd recht van de gedetineerde in het geding is. Oat is ook de hoogte waar de lat wordt
gelegd in dit onderzoek voor wat betreft de vl'aag of er een adequaat niveau is. De regeling van
art. 34 is zelfs nog iets ruimer, De basis waar een gedetineerde rechten aan kan ontlenen is voor
wat betreft nationale regelgeving namelijk ruimer dan de grens die in het onderhavige
onderzoek wordt getrokken. Hier ligt de gTens immers, voor wat betreft nationale regelgeving,
bij gTondrechten.

'-9 Zie voor war berrefr de (on)mogelijkheid om overplaatsing te bewerksrelligen naareen reguliere penirenriaire
inrichting onderdeel j.j.t.z. van dit hoofdsruk (exrerne rechrsposirie; plaarsing in een bepaald type buis van
bewaring) en de daar aangebaalde uirspraak Rb 's-Gravenhage 14-08-2002, LJN AE6S13 (korr geding).

,So Tweede Karner, vergaderjaar 2001-2002, 28 201, nr. 3, p. 7.
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Desiderata. Omdat de conclusie hierboven luidt dat het niveau van rechtsbescherming
adequaat is gelet op het niveau dat in het kader van dit onderzoek rninimaal aanwezig moet
zijn, zijn er geen desiderata geformuleerd.

5.3.2.4. Preventieve detentie in een politiecel

Korte uiteenzetting. Tot slot de interne rechtspositie vande preventief gedetineerde die zich
in een politiecel bevindt. Ofwel: de interne rechtspositie van degene die zijn preventieve
detentie ondergaat in een andere inrichting dan een inrichting zoals bedoeld in de Pbw.r"

Een gedetineerde is ingevolge de Pbw een persoon ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging
van een vrijheidsbenemende straf of vrijheidsbenemende maatregel in een inrichting plaars-
vindt, art. 1onder e Pbw. Onder vrijheidsbenemende maatregelen wordt tevens begrepen de
voorlopige hechtenis, art. I onder t Pbw. De inrichting waarover art. I onder e Pbw rept is, zo
blijkt uit art. I onder b Pbw een inrichting zoals bedoeld in art. 3 Pbw. In art. 9 Pbw is
aangegeven dat inrichtingen zijn te onderscheiden in huizen van bewaring, gevangenissen en
inrichtingen voor de opvang van verslaafden. Met dit Iaatsr genoemde type inrichting wordt
gedoeld op een inrichting speciaal voor personen aan wie een maatregel ex art. 38m Sr is
opgelegd. Niet te verwarren dus met de cornplexen ingerichtvoor drugskoeriers zoals bedoeld
in de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers.

Dit alles betekent dat inverzekeringgestelde verdachten en verdachten die, gebruik makend van
de mogelijkheid van het op 8 maart 2002 in werking getreden art. Isa Pbw, ingesloten worden
in een politiecel niet vallen onder de "gedetineerden" zoals bedoeld in de rest van de Pbw. Oat
betekent tevens dat zij de rechtsbescherming van de Pbw en aanverwante wetten ontberen
voorzover deze is toegesneden op "gedetineerden''. De facto alles.

De rechtspositie van de gedetineerden in een politiecel wordt -buiten natuurlijk internationale
regelgeving - geregeerd door het Besluit beheer regionale politiekorpserr=: het Uitvoerings-
besluit ex artikel tiz en 76 Wetboek van strafvordering van 1925'S3 en de Ambtsinstructie voor
de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar, waarin
onder meer regelingen zijn opgenomen ten aanzien van ingeslotenen.,s4 Een aparte klacht-

,8, Hetgeen hierna wordt opgemerkt geldt mutatis mutandis voor de jeugdige. Ook voor jeugdigen is bij dezelfde
wet van 6maart 2002, inwerking getreden op 8 maart 2002, op vergelijkbare wijze de mogelijkheid in her leven
geroepen om voor tangere tijd op her poliriebureau re worden vastgehouden, art. 16a Beginselenwet [usririele
jeugdinrichtingen (Bjj).

,8, Besluir van 28 maarr 1994, Stb. 1994,224, zeals nadien gewijzigd. Her gaat dan in her bijzonder om hoofdsruk
6 dat berrekking heefr op de ingeslorenen, Met een ingeslorene wordr uireraard bedoeld een in een politiecel
ingesloren persoon, vergelijk de omschrijving van . ingeslotene' zeals gegeven in art. 1onder c van bedoeld
Besluit.

,5, Besluit van 4 december 1925, Stb. 19Z5,460. Gewijzigd bij Besluit van 4 mei 1932, Stb. 1932,194 en bij Besluit
van II november 1994, Stb. 1994,825.

"4 Besluir van 8 april 1994, Srb, 1994,275, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 22 maart 2002, Stbl2002,174. Bij dir
besluit gaat her inher bijzonder om hoofdstuk 6 waar de maarregelen jegens ingeslotenen aan de orde zijn.
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regeling is hierbij echter met opgenomen. Daamaast is van toepassing de Politiewet 1993, in
het bijzonder de artt. 61-66, waarin wel is voorzien in een klachrenregeling.

Met her toezicht op de huisvesting, veiligheid, verzorging en bejegening van ingeslotenen in
de politiecellencomplexen is belast een daartoe speciaal door de korpsbeheerder ingestelde
Commissie van Toezicht, art. 16a Besluit beheer regionale politiekorpsen. Deze Comrnissie
houdt toezicht op de politiecellencomplexen in een regio. Een nadere uitwerking van de
bevoegdheden en samenstelling wordt door de korpsbeheerder gegeven, aldus art. 16a, vierde
lid Besluit beheerregionale politiekorpsen. In die nadere regeling kanhij onder meer opnemen
dat de Commissie van Toezicht tevens de klachten zoals bedoeld in art. 61 Politiewet 1993
behandelt, art. 16a, derde lid, Besluit beheer regionale politiekorpsen.

Deze klachtregeling ziet er als voIgt uit. Geklaagd kan worden over het optreden. van een
ambtenaar van politie en een militair van de Koninklijke marechaussee of ander onderdeel van
de krijgsmacht. Het is dus een ruime beklaggrond. Voorzover het gaat om klachren over een
politieambtenaar van een regionaal korps moet, op grond van art. 64 Politiewet 1993, worden
geklaagd bij de burgemeester van de gemeente waar de gedraging heeft plaarsgevonden.
Klachten over een ambtenaar van het korps landelijke poliriediensren en van een bijzonder
ambtenaar van politie horen rhuis bij de Minister van Justitie, klachten over het optreden van
een militair van de Koninklijke marechaussee of enig ander onderdeel van de krijgsmachr bij
de Minister van Defensie. Voorzover deze klachten toch bij de burgemeester worden
ingediend zorgt deze laatste voor een zo spoedig mogelijke doorzending naar de aangewezen
minister. Van elke klacht wordt onverwijld een afschrift verzonden naar de hoofdofficier van
justitie van de desbetreffende regio.
Beperken we ons tot de klachten over politieambtenaren van een regionaal korps dan is het de
burgemeester die de klacht onderzoekt. Van zijn bevindingen stelt hij de korpsbeheerder op
de hoogte.
Binnen een regio moeten, op grond van art. 61 Politiewet 1993, weer aparte regels worden
vastgesteld waarbij wordt voorzien, voorzover hier relevant, in een commissie die de
korpsbeheerder adviseert ten aanzien van de afdoening van klachten en een termijn van
afdoening van klachten. Zoals hiervoor aangegeven kan dit dus de Commissie van Toezicht
zijn.

Aangezien in de regeling met staat aangegeven wie allemaal een klacht kunnen indienen, moet
het ervoor worden gehouden dar deze mogelijkheid openstaat voor iedereen die preventief in
een politiecel is gedetineerd. Er is derhalve een zekere vorm van rechtsbescherming, maar hoe
ver reikt die? De klachtmogelijkheid betreft het optreden van politieambtenaren. Dat gaat meer
in de richting van onheuse bejegeningen, wellicht zelfs gewelddadig optreden in relatie tot de
verdachte maar welke rechtsbescherming heeft de verdachte wanneer hij geen mogelijkheid
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krijgt bezoek te ontvangen of wanneer hij nier (in de buitenlucht) geluchtwordrr=s Is daar deze
klachtprocedure voor bedoeld? Het zal dan veelal niet gaan om het optreden van een
individuele politieambtenaar maar om een beslissing genomen door daarvoor verantwoorde-
lijken binnen een politiecellencomplex, waarbij het niet van belang is wie in concreto de
beslissing uitvoert. Even voor de goede orde, het gaat hier nu niet om maatregelen in het
belang van het onderzoek. Daarvoor geldt de rechtsbescherming van art. 62a Sv.
Los van de vraag of de procedure daar voor bedoeld is, rijst de vraag of de rechtsbescherming
adequaat is vanuit het perspectief van de verdachte. Het verblijfin een politiecelis relatiefkort,
althans dat is de bedoeling. Oat betekent dat het zeker niet is uit te sluiten dat een verdachte
zich niet meer in een politiecel bevindt op het moment dat zijn klacht wordt afgehandeld. Het
is de vraag in hoeverre hij dan nog baat heeft bij de klachtbehandeling, behoudens een
mogelijkheid van schadeloosstelling of compensatie. Uiteraard is dit aspect van snelheid altijd
aanwezig, zeker bij een klachtwaardige handeling met een kortdurend karakter. Oat neemt
evenwel niet weg dar bijvoorbeeld in de Pbw war dat aangaat een voorziening is getroffen: de
voorzitter van de beroepscommissie kan, hangende de beklagprocedure, verdere tenuirvoer-
legging van de beslissing waarover is geklaagd schorsen, art. 66 Pbw.

Niveau van rechtsbescherming. Je kunt je afvragen waarom niet de beklagregeling van art.
60 Pbw van overeenkornstige toepassing is verklaard.t'" Ook had kunnen worden gewerkt met
een -zoals het NJCM in de tijd dar hetlater ingetrokken wetsvoorsrel zj 718 een wettelijke basis
leek te gaan bieden aan de praktijk waarbij voorlopige hechtenis ook op het politiebureau ten
uitvoer werd gelegd, opperde - een huis van bewaring-min systeem.r" Het idee was om politie-
cellen waarin de voorlopige hechtenis ten uitvoer kon worden gelegd - destijds werd voorzien
in zogenaamde politiecellen-plus - de status van huis van bewaring te geven. Aanpassing aan
de mogelijkheden van een verblijf op een politiebureau was dan wellicht noodzakelijk, maar
de beklagmogelijkheden zouden gegarandeerd zijn alsmede een relatief snelle afwikkeling van
de klacht.

Voor de huidige wettelijke constructie is dit voordeel ook nog aanwezig. Weliswaar is onder
de geldende regeling voorzien in een Commissie van Toezicht bij politiecellencomplexen en

,S5 Zie HR 12-09-1986, NJ 1987,944 m.nt. EAA (kort gedillg). In deze procedure gaar her om een voorlopig
gehechre verdachre die wegens gebrek aan celruimre in een politiecel is opgesloren. Zijn vriendin, mer wie hi]
samenwoonr en mer wie hi; een kind heefr, wil hem bezoeken maar krijgr daarvoor geen roesremming. Zij
spanr daarop een kort geding aan reneinde een bezoekrechr af re dwingen, hergeen haar lukr. De relarie russen
de verdachre en zijn vriendin is zodanig, aldus de Hoge Raad, dar er sprake is van een 'family life/vie familiale'
in de zin van arr. 8 EVRM. Beiden kunnen daaraan her rechr op bezoek ontlenen: hi; op her onrvangen en zij
her rechr om op bezoek re gaan.

,S6 Zie in dir verband Rb Utrechr 14-IO-1977, NJ 1977,580 (kort geding) waarbij her ging om een voorlopige
hechrenis die in een leeg staandevleugel van een kazerne ren uirvoerwerd gelegd wegens gebrekaan celruimre.
De Sraar heefr roen diverse maatregelen gerroffen om de voorlopige hechrenis mer zo min rnogelijk schade
voor de verdachre als individu re laren veri open. Her zonder enig voorbehoud roezeggen van een
klachrmogelijkheid bi] de Minister van Justirie analoog aan de regeling van her destijds geldende art. 51
Beginselenwer Gevangeniswezen - thans vervangen door de Pbw - was een van die maatregelen.

,8- Zie her NJCM-commentaar 'particle wijzigirlfJ van het wetboek van straivorderina in verband met de mOIJelijkheid
van bewarinIJ in politiecellen' (23718), NJCM-Bullerin 1994, p. IIIS.
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in een klachtenregeling op grond van de Politiewet 1993 maar een formele beklagprocedure
over voor gedetineerden zo belangrijke zaken als bijvoorbeeld luchten en contact met de
buitenwereld is er niet.
We hebben het dan toch over essenriele rechten: grond en verdragsrechten kunnen in het
geding zijn. Toegegeven: via de Comrnissie van Toezicht kan wel degelijk toezicht gehouden
worden op de aan de verdachte toekomende rechten. Door tussenkomst van de Commissie
kunnen problemen vaak ook opgelost worden maar dat laat onverlet dat er geen onafhanke-
lijke instantie is die bindend kan oordelen over bepaalde klachten van gedetineerden op een
wijze vergelijkbaar met zijn beklagrecht ex de Pbw.

Desiderata. Wenselijk zou zijn een modus waarbij in ieder geval de verdachte die zijn
voorlopige hechtenis in een politiecel doorbrengt qua rechtsbescherming, in het bijzonder de
actieve rechtsbescherming, gelijke mogelijkheden heeft als zijn 'collega' die in een huis van
bewaring is gedetineerd.
Dit zou gerealiseerd kunnen worden via de hierboven genoemde kanalen: door art. 60 Pbw en
verder van overeenkomstige toepassing te verklaren ofwel door een huis van bewaring-min
systeem.
Verder zou wenselijk zijn dat deze lijn wordt doorgetrokken naar de inverzekeringgestelde
verdachte. Nogmaals: het gaat dan niet over rechtsbescherming tegen maatregelen in het
belang van het onderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onthouden van contact met de
buitenwereld anders dan als bijzondere maatregel, of onderzoek aan her lichaam.

6. Het dossier: vorming en kennisneming

6.1. Inleiding

En dan nu het dossier en de perikelen eromheen. Het dossier is een heel wezenlijk element in
een strafzaak. Hierin worden processen-verbaal, getuigenverklaringen, verklaringen van
deskundigen, rapporten van laboratoria etc opgenomen. Naarmate het onderzoek vordert,
groeit her dossier. Uiteindelijk zal het dossier bij de rechter terechtkomen die er voorafgaand
aan de zitting terdege kennis van neemt ter voorbereiding op het onderzoek ter terechtzitting.
Op deze wijze vormt hij zich reeds een beeld van hetgeen zich al1emaal heeft afgespeeld.28S

Natuurlijk is het onderzoek ter terechtzitting nog steeds van belang maar niet voor niets vroeg
Pompe zich reeds in 1959 af wat beslissend is: het vooronderzoek of het onderzoek ter
terechrzirring.f"
Het is voor een verdachte dus ook uitermate belangrijk en interessant om inzage te hebben in
dar dossier en dar recht heeft hij dan ook. Buiten dat is het ook belangrijk voor hem om invloed

,88 De rechter is hiertoe niet bij wet verplieht. Denkbaar is ook een wijze van werken waarbij de reehrer pas in een
larer sradium van her dossier kennis neemt en geheel onbevangen aan her onderzoek rer rerechtzirring begint.
De in Nederland gegroeide prakrijk is eehter anders.

,S9 W.P.J. Pompe Yooronderzoek of eindonderzoek beslissend, Tijdsehrift voor Srrafrechr 1959. p. 141-151, in her
bijzonder p. 146.

199



HOOFDSTUK5

te kunnen uitoefenen op de samenstelling van dat dossier. Wellicht dat '90er zijns inziens
bepaalde informarie nier in is opgenomen die er wel in thuis hoort en omgekeerd.
De wet biedt daarvoor niet echt een regeling. Sterker nog, de wet geeft niet eens een
omschrijving van "her dossier" of "processtukken" of "de stukken van het geding" noch geeft
de wet aan wie verantwoordelijk is voor de samenstelling van het dossier. Ook in de literatuur
is het onderwerp onderbelicht gebleven. Een goede bron van informatie is echter Franken in
zijn beschouwing in het losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering. '91

Over de samenstelling vanhet dossier zegt hij onder meer hetvolgende. Uithet hoofddoel van
het strafproces - materiele waarheidsvinding -voIgt dat opsporingsambtenaren niet alleen op
zoek moeren gaan naar belastend materiaal maar ook oog moeten hebben voor ontlasrend
materiaal, In verband daarmee wordt aan de officier van justitie een magistratelijke rol
toegedicht die meebrengt dat ook voor de verdachte gunstige informatie in het dossier wordt
opgenomen, aldus nog steeds Franken.
Hij vervolgt:

.Deze uirgangspunren vormen een fraai theoretisch kader. (... )Her heeft nietveel zin bier uirgebreid op de waarde van
her rheorerisch kader en op de gegrondheid van de in verdedigingskringen te beluisteren kritiek in te gaan. De
opvattingen hierornrrenr lijken nogal vast verankerd re zijn en vooral voort re vloeien uir de positie die in het
strafproces wordt ingenomen of uir de visie die men meer in her algemeen op her strafprocesrecht verkondigr. Waar
her om gaat, is de stelling dar her dossier dar door opsporingsambtenaren wordt samengesteld slechts een eenzijdig
beeld geeft in ieder geval serieus behoort re worden genomen. Oat betekenr dar er nier voerstoors van mag worden
uirgegaan dar her gepresemeerde kader ook steeds in de praktijk wordt nageleefd."?'

SOUlSkan het heel interessant zijn te weten wat er allemaal niet in het dossier zit. Niet alle
verzamelde informatie bijvoorbeeld wordt relevant geacht. Voor de verdediging kan deze
inforrnatie wellicht juist wel waarde hebben. Stel dat er een fotoconfrontatie is geweest die
niets heeft opgeleverd. Kan dir dan buitenhet dossier blijven? Vanuit hetverdedigingsoogpunt
is her misschien waardevolle informarie.

Voorwat berreft de samenstelling van het dossier heeft her Europese Hofvoor de Rechten van
de Mens in de zaak Edwards'93 in paragraaf 36 het volgende criterium gegeven:

The Court considers that it is a requirement offairness under paragraph 1of Article 6 (art. 6-1), indeed one which is
recognised under English law, that the prosecution authorities disclose to the defence all material evidence for or
against the accused and that the failure to do so in the present case gave rise to a defect in the trial proceedings.'

'9
0 Wel heel bijzonder in dit verband is de zaak waarin de verdachte srelr dar er srukken uir zijn dossier zijn

gesrolen en dar daarnaar onderzoek zou moeten worden verrichr door de rijksrecherche; HR to-IO-1997, NJ
1998,66 (korr geding). De Staat heeft om proceseconomische redenen geen beroep gedaan op her opensraan
van een andere rechtsgang re weren art. 12Sv.

'9' A.A. Franken, Wetboek van Strafvordering, AltJetlJene besclwuwingen bij het onderzoek ter terechttittit1fJ (suppl.
121/ april zoor)

'9' A.A. Franken, Werboek van Strafvordering, aanr. 3.5. bij de A1gemene beschouwingen bij het onderzoek ter
terechtzitring (suppl. I2( / april 2001)

'9, EHRM 16-12-1992, application number 00013071/87, case number 79/1991/331/404/ Edwards. Zie ook E.
Myjer, Edwards en de achterBehouden informatie, NjCM-bullerin 1993, p. 449-453.

200



OVERREID-VERDACHTE

Inaan de Hoge Raad voorgelegde strafzaken is de samenstelling van her dossier vaker aan de
orde geweest, onder meer in een zaak waarin de vraag aan de orde was of een inbeslaggenomen
harde schijf van een computer een processtuk is dar aan her dossier client te worden
toegevoegd. '94

De Hoge Raad herhaalt in dit arrest uir 2001 allereerst een overweging uir een arrest van 7 mei 1996.
'3.3. Bij de beoordeling van her middel dienr her voIgende re worden vooropgesteld. Her begrip processrukken is in de
wet niet gedefinieerd, noch is daarin geregeld welke fimctionaris beslist om trent de samenstelling van het dossier.
Voorzover her gaat om srukken die van invloed kunnen zijn op her bewijs, moet worden aangenomen dar - behoudens
de bevoegdheid van de verdediging om harerzijds srukken in her geding re brengen en het bepaalde in art. 414 Sv - de
officier van justitie de srukken behelzende de resultaren van her opsporingsonderzoek aan her dossier toevoegt.Indien
een gerechtelijk vooronderzoek is ingesreId heefr de rechter-commissaris een soorrgelijke taak ten aanzien van de
resultaten van het gerechrelijk vooronderzoek. In her dossier dienen re worden gevoegd srukken die redelijkerwijze
van belang kunnen zijn herzij in voor de verdachte belasrende hetzij in voor hem ontlasrende zin. Her voorgaande
neemr nier weg dat de rechrer hetzij arubrshalve, herzij op verzoek van de verdediging dan wei op vordering van her
openbaar minisrerie a1snog de toevoeging aan her dossier van bepaalde srukken kan geIasten. Kennisneming van de
processtukken mag, behoudens hier nier rer zake doende uitzonderingen voor beperkte duur, aan de verdachre en zijn
raadsman nier worden onrhouden. Van de processrukken worden ook afschrifren verstrekr (vgl. HR 7 mei 1996, NJ
1996,687).'

Dir was de aIgemene overweging van de Hoge Raad. Met berrekking tot de zaak die rer beoordeling aan de Hoge Raad
was voorgelegd overweegr de Hoge Raad vervoIgens:
'3+ Het gaat hier om de harde schijf van een computer, die is inbeslaggenomen en door de politie is onderzocht,
om trent welk onderzoek bij proces-verbaal verslag is gedaan. Dar proces-verbaal is a1s processruk in her dossier
gevoegd, doch de inbesIaggenomen harde schijf zelf, naar her Hof feirelijk en nier onbegrijpelijk heefrvasrgesreld, niet.
Blijkens her proces-verbaaJ van de rerechrzitring in hoger beroep heefr de raadsman in dir verband nier meer gesteId
dan dar de verdediging van oordeel is dar de harde schijf dient re worden aangemerkr a1seen processruk. Geler echrer
op hergeen hiervoor onder 3.3 is overwogen is's Hofs oordeel'?' dat de harde schijf geen deel uirmaakre van de
processrukken in bovenbedoelde zin juist. Opmerkingverdientverder nog dar her proces-verbaal van de rerechtzitring

'94 HR08-05-2001,Nl200IA79 (strafkarner). Ook foromappen en videobanden zijn in dit verband in her verleden
weI voorwerp van discussie geweest; zie bijvoorbeeld HR 07-\2-]999, N] 2000,537 (strafkamer) m.nr. fdH.

'95 De overwegingvan her Hofisweergegeven in her arrest van de Hoge Raad en luidt aIs volgr: "Equality of arms.
Vande zijde van de verdediging is gesreld dar de verdaclue in een ongunsriger positie is geraakr doordar her
openbaar minisrerie de verdediging nier in de gelegenheid wilde stellen de harde schijf re (laten) onderzoeken
en de resultaren van her politieonderzoek naar die schijf te (doen) controleren. Bovendien stelt de verdedigin g
dat de harde scllijf van de computer van verdachte dient re worden aangemerkt a1s processruk en derhalve de
verdediging rer beschikking had behoren te worden gesteld. Het hof overweegt hieromrrent her volgende. De
harde schijf is door jusritie grondig onderzocht. De resultaten van dat onderzoek zijn in het proces-verbaal
neergelegd. De verdachte heeft ter rerechrzitting de mogelijkheid gehad om een demonstratie re geven mer
een computer, die voorzien was van dezelfde progran1ffia's a1s op de harde schijf van de computer, waarmee
verdachte op kantoor werkte, en hij heefr daarvan ook gebruik gemaakt. Voorrs was ter rerechtzitring een
deskundige aanwezig om eventueIe vragen omtrent het onderzoek en de demonstratie te doen stellen. De
verdachte heeft bovendien niet aangegeven welke onderdelen van het onderzoek door justitie naar de harde
schijf onjuist of onvolledig zouden zijn. Voorts is niet door of narnens verdachre aan her hof verzochr om een
kopie van de harde schijf. De verdachre is, gelet op het voorgaande, niet in een ongunstiger positie geweest
dan her openbaar ministerie. De harde schijf is naar her oordeel van het hof onderworpen aan voldoende
uirvoerig rechnisch onderzoek. Het hof acht zich voIdoende gelnformeerd en zier geen noodzaak de harde
schijf nader te laten onderzoeken. Het hof overweegr voorts dar de harde schijf geen onderdeel uitmaakt Vat1

het dossier zoals dit ter kennis van het hof is gebracht. Reeds om die reden maakt de harde schijf geen deel uit
van de processtukken. Nu van de inboud van de harde schijf voldoende verantwoording is afgeIegd in het
proces-verbaal iser geen grond a1snog over legging van die schijfre gelasten tervoeging in het proces-dossier."
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in hoger beroep met inboudr dar de verdediging heefr verzocht dar de harde schijf alsnog aan her dossier wordt
toegevoegd. Onder die omsrandigheden was her Hof nier gehouden zijn in de besrreden beslissing besloten liggende
oordeel dat her geen aanleiding zag ambrshalve de roevoeging van die harde schijf aan her dossier re gelasren nader re
motiveren.'

Duidelijk is dat zowel de verdachte als de officier van justitie als de rechter (-commissaris)
invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van het dossier.
Inieder geval dienen de stukken in het dossier te worden gevoegd die redelijkerwijs van belang
kunnen zijn hetzij in voor de verdachte belastende zin hetzij invoor de verdachte ontlasrende
zin: het relevantiecriterium. '96

En dan verplichr de wet in enkele gevaUen nog expliciet dat stukken in het dossier moeten
worden gevoegd, zie art. 126aa SV.'97De officiervan justitie moer processen-verbaal en andere
voorwerpen bijvoegen waaraan gegevens kunnen worden ontleend die zijn verkregen door de
uitoefening van een van de bevoegdheden genoemd inde titels IVa, Ven Va van her eerste boek
van het wetboek van strafvordering (bijzondere opsporingsbevoegdheden) plus de regeling
van art. 126ffSv (verbod op doorlaten).

In art. 126aa Sv is overigens tevens voorzien in het vernietigen van bepaald onderzoeks-
materiaal. Namelijk wanneer het gaat om processen-verbaal of voorwerpen voorzover die
mededelingen behelzen gedaan door of aan een verschoningsgerechtigde, art. 126aa, tweede
lid Sv. De plicht tot vernietiging rust op de officier van justitie.

En er is nog een andere grond waarop informatie uit het dossier gehouden mag worden.
Redelijke uitleg van art. 226f Sv kan meebrengen dat een rechter-commissaris bevoegd is
processen-verbaal niet te voegen in het dossier wanneer daaruit toch de identiteit van de
bedreigde getuige kan worden afgeleid, aldus de Hoge Raad in 1999.'98 Daarbij verdient het
aanbeveling dat de rechter-comm.issaris van die weglating en de redenen een apart proces-
verbaal van bevinding opmaakt dat door hem is ondertekend evenals door de griffier dan wel
gewaarmerkt door die laatste.

'9
6 Zie over her relevanriecriterium en de (gewensre) uirleg uitvoerig A.A. Franken, Wetboek van Srrafvordering,

aant. 4.1-4.5. bij de Algemene beschouwingen bij her onderzoek ter terechtzirting (suppl, 121/ april 2001).
'9- In combinatie met art. 152 Sv ondersrreept arr. 126aa Sv het belang van rransparanrie. In de Zwolsmanzaak,

HR 19'12-1995, NJ 1996,249 (srrafkamer) rn.nt. Sch heefr de Hoge Raad uiteengezet hoe arr. 152 Sv uirgelegd
dienr re worden; r.o. 1I.2.I. Bekend is ook her eerder gewezen "inkijk-arresr" van de Hoge Raad; HR31-05'1994,
NJ 1995,29 (srrafkamer) m.nr. Kn. Zie in her bijzonder r.O. 5+2.

'9
S HR 20'04-1999 NJ 1999,677 (srrafkamer) rn.nr. 'rl-l.
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Wat is nu de positie van de verdaehte met betrekking tot:
het kennisnemen vanhet dossier en hetverkrijgen vaninformatie omrrent de stand van het
onderzoek;
her toevoegen van gegevens aan het dossier;

• het verwijderen van gegevens uit het dossier.

Daarover meer in de volgende onderdelen.

6.2. Kennisneming van het dossier en informatie omtrent de stand van het
onderzoek

Korte uiteenzetting. De verdaehte heeft een reeht op inzage in 'zijn' dossier, art. 30 lid I Sv,
maar dat wil met zeggen dat hij op ieder moment van aile stukken kan kennisnemen.
Uiteindelijkheeft de verdaehte reeht op inzage in her volledige dossier, art. 33Sv. Voorafgaand
aan de zitting kan dat reeht op inzage worden beperkt. Tijdens het voorbereidend onderzoek
kan namelijk inzage in bepaalde stukken worden onthouden indien het belang van het
onderzoek dit vergt. De beslissing daaromtrent wordt genomen door de reehter-eommissaris
voorzover er een gereehtelijk vooronderzoek aanhangig is en anders door de officier van
justitie. Kennisnarne van proeessen-verbaal van verdaehtes eigen verhoren, proeessen-verbaal
van verhoren of handelingen waarbij de verdaehte of diens raadsman aanwezig moeht zijn
(behoudens beperkingen op grond van art. 50 lid 2 Sv) en proeessen-verbaal van verhoren
waarvan de volledige inhoud mondeling aan de verdaehte is medegedeeld mag hem met
worden onthouden, art. 31 Sv. Aile beperkingen met betrekking tot de inzage vervallen op het
moment dat de besehikking tot sluitingvan het gereehtelijk vooronderzoek voor de officiervan
justitie onherroepelijkis geworden dan wel op het moment dat het gereehtelijk vooronderzoek
is beeindigd met toepassing van art. 258 lid 2 Sv (dagvaarding teneinde opheffing van de
voorlopige hechtenis van reehtswege te voorkomen). Heeft een gereehtelijk vooronderzoek
met plaatsgevonden dan leidt de kennisgeving van verdere vervolging dan wei de dagvaarding
tot het einde van de beperkingen, art. 33 Sv.
Indien aan de verdaehte inzage in bepaalde stukken wordt geweigerd dankan hij daartegen een
bezwaarsehrift indienen bij de reehtbank, art. 32 Sv. De reehtbank moet daarop zo spoedig
mogelijk beslissen. Een nadere termijn is met in de wet opgenomen.'99

Niveau van rechtsbescherming. Wat dit aangaat lijkt de reehtsbeseherming van de
verdaehte op een adequaat niveau te liggen: hij heeft reeht op inzage in het dossier, welke
inzage sleehts in de voorbereidende fase beperkt mag worden. Gebeurt dat, dan heeft hij de
mogelijkheid een reehter te adieren. Probleem zou nog het algemene probleem van snelheid
kunnen zijn: op welke termijnkan een reehterlijk oordeel worden verkregen. De vraag iseehter

'99 Indien een bevel ror inzage wordt gegeven en het openbaar ministerie voldoet daar met aan dan kan dat leiden
tor nier-onrvankelijkheid in de 'hoofd'procedure. Vergelijk Rb Middelburgoa-og-rcpo, NJ 1991,103 (srraf-
kamer).
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in hoeverre de snelheid - betel' gezegd een gebrek aan snelheid - hier een wezenlijk probleem
op zalleveren. Kennisname van dossierstukken is van essentieel belang voor devoorbereiding
van de verdediging. Stel, ervan uitgaande dat een terughoudend gebruik wordt gemaakt van
de mogelijkheid inzage te onthouden, dat de beslissing van de rechtbank op zich laat wachten:
is dat nu desastreus voor de verdachte? Beter gezegd: moet dat tot de conclusie leiden dat het
niveau van rechtsbescherming onder omstandighedenniet adequaat is wegens een gebrek aan
snelheid. Op het moment dar ofwel het gerechtelijk vooronderzoek een einde neemt ofwel de
officier overgaat tot dagvaarden of een kennisgeving verdere vervolging doet uitgaan, vervallen
van rechtswege alle beperkingen. Oat betekent dat minimaal de dagvaardingstermijn voor de
verdachte openstaat om de achtergehouden stukken in te zien en voorzover nodig zijn verdedi-
ging daarop aan te passen. Is deze termijn niet toereikend dan kan altijd nog aanhouding van
de behandeling worden gevl'aagd.

Vanuit dat perspectieflijkt de door her wettelijk stelsel geboden rechtsbescherming adequaat,
nogrnaals, ervan uitgaand dat beperkingen betreffende het recht op inzage met grote terug-
houdendheid worden toegepast.

Desiderata. Inaanmerking genomen dar in ieder geval bij de aanvang van het onderzoek tel'
terechtzitring recht op volledige inzage in het dossier bestaat, en gegeven de mogelijkheid om
bezwaar re maken tegen onthouding in een eerder stadium van het onderzoek, is het niveau
van rechrsbescherming adequaat bevonden zodat op dit punt geen desiderata zijn ontwikkeld.

Het knelpu.nt ligt meer bij de samenstelling van het dossier. Hoe weet je als verdachte dat
bepaalde informatie niet in het dossier is gevoegd. In het verlengde daarvan ligt de vl'aag hoe
je als verdachre kunt bewerkstelligen dat bepaalde informatie in het dossier wordr opgenomen.
Hierover gaat her volgende onderdeel.

6·3. Het toevoegen van informatie aan het dossier

Korte uiteenzetting. Kennisnemen van het dossier op zich is niet voldoende. Soms wil een
verdachte ook informatie aan het dossier (laten) toevoegen. Deze wens zal met name leven
wanneer de verdachte weer dat bepaalde informatie voorhanden is maar hij deze niet aantreft
in het dossier.'?" Daarnaast zal de wens ook leven wanneer de verdachte het bestaan van
bepaalde informatie vermoedt. Hoe kun je als verdachte voeging inhet dossier bewerkstelligen?
Dat is de vraag. Daarmee hangt nauw samen de vraag hoe je als verdachte bepaalde informatie
boven tafelkrijgt. Bekend - in sommige kringen berucht - zijn wat wel genoemd wordt "fishing

JOO Zie bijvoorbeeld HR 1l-09-200I, N/2002, 218(strafkamer) m.nt. YB. Zie verder HR 14-03-2000,NJ 2000, 519
(strafkamer) en HR 20-06-2000, NJ 2000, 502 (strafkamer).
Soms ontbreekt informatie in her dossier omdat her per abuis vernietigd is. Zie in dirverband HR 08-03-1994,
NJ 1994.4l4 (srrafkamer).lncasu ging her banden van een relefoonrap die per ongeluk waren gewisr. Her Hof
had voor her bewijs gebezigd de tapjournalen - waaronder de Hoge Raad versraar: schriftelijke weergaven van
door opsporingsambtenaren afgeluisterde relefoongesprekken; HR r.o. 6.1.
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expeditions" van de verdediging.'?' Deze vinden dan plaats tijdens het onderzoek ter rerechr-
zitting of daaraan voorafgaand wanneer bijvoorbeeld opgegeven moer worden welke getuigen
namens de verdachte opgeroepen moeten worden.
Het belang van de verdachte bij dit alles is meerledig. Niet alleen wil hij zelfkennis nemen van
bepaalde informarie maar hij zal in het bijzonder ook willen dat de rechrer daar kennis van
neemt. Een bijkomend motief voor een verdachte kan zijn te achterhalen welke informatie
allemaal bij politie en justine aanwezig is, of welke onderzoeken er lopen, om daar op een of
andere manier bij te ontplooien criminele activiteiten - eigen of andermans - rekening mee te
kunnen houden. Dit laatste belang nu, kan niet direct worden aangemerkt als een rechtens re
respecteren belang, het eerste wel.

Hoe achterhaal je nu als verdachte over welke informatie politie en justitie beschikt rerwijl die
informatie niet in het dossier is gevoegd? Dat zal in de praktijk niet altijd eenvoudig zijn. Een
vermoeden kan ontstaan naar aanleiding van bepaalde verhoren. Indien daarbij blijkt dat
politic en justitie over bepaalde informatie beschikken die (nog) niet in het dossier is
opgenomen, heb je als verdachte een aanknopingspunt. Oak kan het zijn dat er duidelijkere
aanwijzingen zijn zoals bijvoorbeeld een proces-verbaal waarvan bekend is dar het opgemaakt
moet zijn en dar niet in het dossier is temg te vinden. Indar geval doet zich niet de situatie voar
dat er sprake is van weigeren inzage te verlenen in bepaalde onderdelen van het dossier in
letterlijke zin maar het is wel zo dat kennisneming van bepaalde stukken via een omweg - niet
opnerning in her dossier - wordt onthouden. Redelijke uideg van de wet brengt mee dat ook
dan voor de verdachte de weg van art. 32 Sv openstaat: hij kan een bezwaarschrift bij de
raadkamer van de rechtbank indienen.'?' Op deze manier kan inzage bewerkstelligd worden.
Als ondanks deze actie van de verdachte het desbetreffende stuk niet aan het dossier wordt
toegevoegd, dan kan de verdachte in ieder geval zelf, desgewenst, aan de informatie refereren
tijdens het onderzoek ter terechtzitting en deze zo onder de aandacht van de rechter brengen.

Heel wat makkelijker - vanuit de positie van de verdachte - ligt het, indien informatie in het
dossier ontbreekt waarover de verdachte zelf beschikt of waarvan hij het bestaan kan
aantonen. Ook nu kanhij dit tijdens het onderzoek ter terechtzitting aanvoerenrnaar met meer
kracht dan in de situatie dat hij niets weet en alleen maar op zoek is (vissen) of vage
vermoedens heeft. Het is dan aan de rechter om daar verder actie op te ondernemen.
Komt het met tot een onderzoek ter terechtzitting dan zal het als regel voor een verdachte niet
meer van groot belang zijn welke informarie aan het dossier heeft ontbroken. De dreiging van
een veroordeling is immers niet (meer) aanwezig.""

3°' A.A. Franken, Werboekvan Srrafvordering, aant. 4.10. bij de Algemene beschouwingen bij her onderzoek rer

rerechrzirring (supp!. I2I I april 2001).

JO, Vergelijk Rb Middelburg 05-12-1989, NT 1991,102 (srrafkamer).
JOJ Dir geldt slechts voor een srrafrechtelijke veroordeling. Voorzover in een civiele procedure door derden

gebruik maakr wordr van her dossier is her voor de (voormalig) verdachre naruurlijk weer wei relevant dat her
dossier een volledig beeld geeft. Idem wanneer rransactie wordt overwogen.
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Sprekend over manieren om het dossier aangevuld te krijgen en, daarmee samenhangend,
sprekend over manieren om informatie te achterhalen, mogen de mogelijkheden van de Wet
Politieregisters niet onvermeld blijven. Voorzover de gegevens die de polirie verzamelt vallen
onder de definitie van 'persoonsregistratie' zoals bedoeld in de Wet Persoonsregistraties, leidt
dit ertoe dat er sprake is van een politieregister, art. I Wet Politieregisters jo art. 1 Wet
Persoonsregistraties. Dit kan een tijdelijk register zijn, bijvoorbeeld wanneer her gaat om een
concrete strafzaak, maar het kan ook een permanent register zijn. De CID registers zijn hier
een voorbeeld van. Op deze diverse politieregisters is de Wet Politieregisters van toepassing.
Op grond van art. 20 van die wet kan een ieder aan de beheerder van een dergelijk register
vragen welke gegevens over hem zijn opgenomen. De beheerder verstrekt hemin beginsel die
gegevens. Dit geschiedt mondeling, niet schriftelijk. Directe inzage in de gegevens wordt niet
verleend. Het staat de beheerder echter vrij om geen informatie te verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de politietaak, art. 21 Wet Politieregisters. Dit
is ook logisch. Zou dit anders zijn, dan zou dar betekenen dat informatie die via art. 30 lid 2 Sv
aan de verdachte wordt onthouden nu via de achterdeur tach ter kennis van de verdachte zou
komen, vooropgesteld dar die informatie hangende her onderzoek reeds in een register is
opgenomen. Ook als het onderzoek in een concrete zaak is afgelopen, kunnen er nog steeds
redenen zijn om informatie met toepassing van art. 21 Wet Politieregisters aan de
(ex)verdachte te onthouden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dar die informatie nog van belang
kan zijn in een onderzoek dar loopt tegen anderen. Los daarvan kunnen zwaarwegende
belangen van derden - denk aan het afschermen van informanten - altijd een reden zijn om
informatie niet te verstrekken, art. 21 Wet Politieregisters.

Niveau van rechtsbescherming. Tot welke gevolgtrekking moet het voorafgaande nu
leiden: is er een adequaat niveau van rechtsbescherming wanneer een verdachte informatie aan
het dossier toegevoegd wenst te zien of niet. Oat hangt ervan af.

Komt een zaak op zitting dan kan de verdachte bepaalde informatie zelf onder de aandachtvan
de rechter brengen voorzover hij over die informatie beschikt. Is de verdachte op de hoogte
of vermoedt hij dat bepaalde informatie aanwezig moet zijn maar beschikt hij niet zelf over die
concrete inforrnatie dan kanhij dezewetenschap e.q. vermoedens ter terechtzitting naarvoren
brengen en op grond daarvan gericht om nader onderzoek verzoeken. Gericht, want is zijn
verzoek te weinig specifiek dan loopt hij het risico dat de rechter zijn verzoek kan passeren
zonder daar een al te uitgebreide motivering voor te hoeven geven.304

De rechter kan zelf nader onderzoek verrichten maar hij kan ook de zaak voor nader
onderzoek naar de rechter-commissaris terugwijzen. Bij nader onderzoek valt bijvoorbeeld
te denken aan het horen van politieambtenaren, een CID-chef etc. De informatie die daaruit
voortvloeit zal, al dan niet via het proces-verbaal van de terechtzitting, in het dossier

30, Gaar her om een verzoek op grand van art. 315 jo 330 Sv dan geldr her noodzaakcriterium. Dir in tegenstelling
tot bijvoorbeeld her redelijk belangcriterium van art. 288, rweede lid Sv. Dit srelr andere eisen aan de
morivering indien her verzoek wordt afgewezen.
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terechtkomen. Dat wil met zeggen dat de door de verdachte verlangde informarie daadwerke-
lijk is verschaft: het kan ook zijn dat aangegeven wordt om welke redenen men het kennelijk
noodzakelijk acht bepaalde informatie met te verstrekken. Het is aan de rechrer welke
consequenties hij daaraan wit verbinden, Ook bij her openbaar ministerie zal een belangen-
afweging worden gemaakt: wordt bepaalde informarie verstrekt of met indien de rechter om
nadere informatie vraagt. Her risico zit erin dat een zaak 'klapt' - denk ook aan art. 349, derde
lid Sv - wanneer informarieversrrekking achterwege blijft, maar dat is een risicofactor die bij
de belangenafweging mee zal worden genomen.

Is de zaak nog met op zitring dan kan de verdachte informatie waar hij zelf over beschikt aan
de rechter-commissaris of aan de rechter( s) in raadkamer overleggen. Voorzover hij met zelf
over de informatie beschikt en het openbaar ministerie wel, kan hij zich, via de weg van art. 32

Sv, tot de rechtbank wenden met een klacht inzake weigering inzage. Her feit dat bepaalde
informarie met eens in het dossier is opgenomen, is dan te beschouwen als het met ter inzage
geven van die informatie, Wordt de klacht gehonoreerd dan betekenr dit dat de verdachre
inzage krijgt in het dossier. Dat heeft weer tot gevolg dat die stukken aan het dossier zullen
worden toegevoegd. Gebeurt dat met dan heeft de verdachte in ieder geval kennis genomen
van de stukken en kan hij bij een onderzoek rer terechtzitting de rechter daarvan zelf op de
hoogte stellen.

Rekening houdend met het feit dat het onmogelijk is - en onder omstandigheden onwenselijk
vanuit het perspectief van te beschermen belangen van derden of onderzoeksbelangen - om
af te dwingen dat echt alle informatie in het dossier wordt opgenomen, kan worden geconclu-
deerd dat de diverse mogelijkheden om informatie boven tafel te krijgen, gecombineerd met
de 'sancties' die de rechter aan het achterwege laten van informatie-verstrekking kan
verbinden, ondanks alies toch een adequaat niveau van rechtsbescherming bieden.

Desiderata. Aangezien het niveau van rechrsbescherming adequaat is, zijn er geen desiderata
ontwikkeld.

6.4. Her verwijderen van (onrechtmatig verkregen) infonnatie uit het dossier

Korte uiteenzetting. Behalve dat een verdachte soms informatie aan het dossier toegevoegd
wit zien, is het goed voorstelbaar dat hij soms informatie uit het dossier verwijderd wit zien: als
hij bijvoorbeeld de mening is toegedaan dat bepaald bewijsmateriaal onrechtmatig is
verkregen.
Of als hij van mening is dat informatie in het dossier afkomstig is van een verschonings-
gerechtigde. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er direct is afgeluisterd en dat (delen van)
het gesprekonder hetverschoningsrecht zouden vallen.r= Art. 126aa, tweede lid Sv bepaalt dat

305 A.A. Franken, Werboek van Srrafvordering, aant. 4.10. bij de Algemene beschouwingen bij her onderzoek ter

rerechrzirring (supp!. 121 I april zoor).
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de officier van justitie die gegevens dient te vernietigen. Een probleem rijst echter wanneer de
status van de informatie c.q. de status van de persoon van wie de informatie afkomstig is een
twistpunt oplevert tussen de verdachte en de officier van justitie.

In her verleden is de vraag weI gesteld of de rechter bij het onderzoek ter terechtzitting weI de
geeigende rechter was om zich een oordeeI te vorrnen over de rechtmatigheid van her
verkregen bewijsmateriaal. Dat was inde tijd dar een rechter, als hij bewijsmareriaal onrecht-
rnatig verkregen achtte, dat vrijwel automatisch buiten beschouwing liet.

ill dir verband is her illusrratief een zaak aan re halen die begin jaren negentig speelde en waar een DNA-profiel als al
dan nier rechnnarig verkregen bewijsmareriaal een hoofdrol vervulde. Waar ging het om? Q wordr verdachr van her
medeplegen van verkrachring. De andere verdachte heefr Q als zijn mededader genoemd. Q ontkenr. Q wordr op 15
november 1989 in verzekering gesreld en nog diezelfde dag worden bij hem haar- speeksel- en bloedmonsrers
afgenomen. Larer wordt door de officier van justirie bevolen dat van deze monsters een DNA-profiel moet worden
vasrgesreld teneinde dit profiel te kunnen vergelijken mer her DNA-profiel van her sporenmareriaal, sperma, dat was
veiliggesreld op de plaars van her misdrijf. De verdachre kan zich nier verenigen mer de DNA-analyse: hij srelr zich op
her srandpunr dar hij nooir roesremming heefr gegeven voor een DNA-analyse van her bij hem afgenomen mareriaal.
Hij diem vervolgens een bezwaarschrifr in op grond van arr. 22SillvSv, maar hij wordr daarin op 8 februari 1990 niet-
onrvankelijk verklaard: her zou nier gaan om een maarregel als in de wet bedoeld. Even terzijde: op zich is deze
beslissing te begrijpen aangezien in die rijd de DNA-analyse nog geeD wertelijke basis had en er dusin de ogen van de
rechrbank geen sprake kon zijn van een maarregel in het be lang van her onderzoek. Anderzijds vereist art. 225 InvSv
niet . een maarregel krachrens de wet'. Vanuit die opriek was een soepelere houding verdedigbaar geweest. Hoe her
ook zij, er blijft de verdachre niets anders over dan de civiele rechrer re adieren aangezien hij er problemen mee heefr
dat, zou inderdaad de DNA-analyse als onrechrrnarig moeten worden gekwalificeerd, dir in een srrafzaak door de
rechrer rer zitting zou moeren gebeuren. De verdachre ondemeemr vervolgens de volgende srappen. Hij laar op 12

februari 1990 revindicaroir beslagleggen op de lichaarnsmonsrers. Tevens spant hij een korr gedingaan en vorderr dat
her de Staat zal worden verboden de DNA-analyse uit te voeren althans de resultaren van die analyse in her
procesdossier op re nemen. Her in her dossier voegen op zich van de resulraten van her onderzoek achr Q al
onrechtmatig aangezien de srrafrechrer, indien hij de resultaren buiten beschouwing zou moeten laren, tach al
bemvloed zou kunnen zijn. De Staat voerr aan dar Q niet in zijn eis kan worden onrvangen daar het uitsluitend aan de
srrafrechter is om te beslissen welke bewijsmiddelen tot het bew:ijs kmmen worden gebezigd en welke niet. De
uitspraak van de president in kort geding voigt op 20 februari.'06 Saillant derail hierbij is dat Q in de srrafzaak
gedagvaard is tegen de zirring van 21 februari 1990. De president stelt Q in het gelijk. Hij stelt dat Q zodan:ige rw:ijfels
over de rechrrnarige verkrijgingvan het DNA-profiel heeft opgeroepen dat hij er belang bij heeftdat de siruatie als het
warewordt . bevroren' totdatdesrrafrechtereen oordeel heefr kunnen geven over devraag ofiiberhaupttateen DNA-
analyse had mogen worden overgegaan. Het wordt de Staat derhalve verboden het onderzoek op het materiaal van
Q te hervatren rordat de srrafrechter zal hebben beslisr over de rechrmarigheid van hetuit dit onderzoek te verkrijgen
resultaat.Jo-

De Staat gaat hierregen in hoger beroep. Voordat het k~rr geding in hoger beroep op zirring komt, dient de srrafzaak
in eerste aanleg. Tijdens die srrafzaak vorden de offic:ier van justitie dat de rechrbank za1bevelen dar het materiaal dar
bij Q is afgenomen qua DNA-profiel zal worden vergeleken met her materiaal dat op de plaats van het misdrijf is
aangerroffen. De rechrbank wijst dar af. Het bij de verdachre verkregen mareriaai mag niet .zonder gewogen

J06 Rb Anlsterdanl 20-02-1990, KG 1990,269 (korr geding).
3
0- Zou eiser gevorderd hebben dat de rechter in k~rr geding een beslissing zou geven over de vraag ofhet bewijs

al dan niet onrechrmarig zou zijn verkregen dan zou wellicht de zaak op een heel andere manier zijn afgelopen.
Vergelijk in dar verband Rb Arnhem 14-07-1989, KG 1989,304 (korr geding): 'De vordering van eiser te
verklaren dat her bewijsmateriaal als onrechrrnarigverkregen moetworden aangemerkt berreft een verklaring
voor recht. Een dergelijke verklaring kan niet in k.g. worden gegeven.'
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roesremming' worden gebruikr voor een DNA-analyse, zoals de rechtbank her uirdrukr, Nu die roesremming er niet
is, wijsr de rechtbank de vordering van de officier af-'os
Het korr geding loopt inmiddels gewoon door. De Staat beroogt in hoger beroep dar de rechrer in korr geding zich,
vooruitlopend op een oordeel van de srrafrechrer, met maginlaten met de bewijsgaring door het openbaar minisrerie.
In het bijzonder geldt dar. aldus de Staat, wanneer het gaat om de vraag of de bewijsgaring reehnnarig is of met. Een
rechrvaardiging kan met daarin worden gevonden dar de srrafrechrer zou moeten worden behoed voor evenruele
bemvloeding door kennisname van materiaal dat hij vervolgens buiten besehouwing moer laren, Het hofkan zieh in
deze argumentarie van de Staat vinden: her is de srrafrechrer die bewijsmateriaal seleeteert en waardeert, daaronder
begrepen een onderzoek naar de evenruele onreehtrnarige verkrijging.>? Deze selecrie en waardering vindt als regel
pas plaats naar aanleidingvan het onderzoek ter tereehtzitting. Daaraan voorafgaande reehrerlijke conrrole op de wijze
waarop onder verantwoordinlJ van he! openbaar ministerie de bewijsgaring plaarsvindt, past met in her wertelijk srelsel.
Dir heeft tot gevolg dat er geen ruimre is voor een verbod door de rechter in korr geding zoals in eersre aanleg gegeven.
De potenriele bemvloeding van de srrafrechter leidt met tot een anderinzieht. Her hof onderschrijftnamelijk de stelling
van de Staat dat de srrafrechrer geaeht moet worden zich aan de gevreesde bemvloeding te kunnen onttrekken.
Voorzover onnrekken aan die potenriele bemvloeding een re zware opgavezou zijn, is heraan de wetgever om stappen
re ondememen.
De Hoge Raad tenslotte sluir zich aan bij her oordeel van het hof: 'de wet gaat ervan uit dar de rechter bij de
beoordeling ofher bewijs geleverd is, in staar is buiten beschouwing re laten wat buiren beschouwing moer blijven,3lO

De Hoge Raad beroept zich in het hierboven aangehaalde arrest uit 1991 op de wet, die er
volgens hem vanuit gaat dat rechters buiten beschouwing kunnen laten wat buiten
beschouwing dient te blijven. De Hoge Raad laat zich er verder niet over uit in hoeverre dat
reeel is, maar sluit wel de weg naar de rechter in kort geding af.
Melai daarentegen was zeer geporteerd van een deb at over de rechtmatige verkrijging van
bewijsmateriaal in de voorbereidende fase."

,oS Rb Amsterdam 03-05-1990, NT 1990,472 (strafkamer). De rechrbank heefr Q overigens veroordeeld tot een
gevangenissrraf van vijftien maanden met afrrek, zo blijkt uit de concJusie van A-G Mok bij het arrest van de
Hoge Raad in de kort gedingproeedure; HR II-IO-1991, NT 19920494 (korr geding) m.nt. C.
Korr nadar de Rb in de srrafzaak tegen Qde hier weergegeven beslissing heeft gegeven oordeelt de srrafkamer
van de Hoge Raad in een 'cassatie in het belang der wet' dat art. 195 Sv geen wetrelijke basis vormt voor het
afnemen van wangslijm ten behoeve van een DNA-onderzoek; HR 02-07-1990, NJ 1990,751 (srrafkamer) I
Wangslijm, m.nt Sch, Maar dit terzijde.lnmiddels biedt art. 195d Sv een regeling.

3"" Hof Amsterdam 26-07-1990, KG 1990,270 (kort geding).
3>0 HR 11-10-1991, NJ 1992,494 (korr geding) m.nr. C. De Hoge Raad besreedr verder nog korr aandacht aan een

ander aspect dan de porenriele bemvloeding: '( ...) Opmerking verdient nog dar in deze zaak nier her geval aan
de orde is dat in korr geding wordt opgekomen tegen een dreigende aantasting door een onreehtrnarige
bewijsgaring van andere belangen van de verdaehte dan hiervoor vermeld, zoals een dreigende aantasring van
zijn liehamelijkeintegriteit. In het midden kan derhalve blijven ofhet Hofin zijn morivering ookeen vordering
in kort geding ter zake van deze laarsre gevallen heeft willen uitsluiten enin hoeverre her midden [lees: middel;
EvdG) daar dan rerechr tegen opkomt. (...)'. Her lijkt erop dat de Hoge Raad voor vorderingen met de
lichamelijke integriteit als insteek wel ruimte ziet. Inrniddels is dit probleem ten aanzien van de DNA-analyse
uit de wereld aangezien daar nu een wettelijke basis met reehterlijke controle voor is gecreeerd.
Zie onder meer zijn aunotaries onder HR 16-12-1975, NJ 1976,491 (strafkamer) en HR 14-01-1975, NJ 1975.207
(strafkamer). Zie verder ook Van Veen en Corstens in hun noten onder respecrievelijk HR 28-10-1980, NT
1981,123 (strafkamer)enHR Il-IO-1991,NJ 19920494 (korr geding). Van Veen heeftoverigensgeen problemen
met het feit dat de rechter ter zitting een oordeel geeft over de (on)reehrrnarige verkrijging van bewijsmate-
riaal. Integendeel: omdat bij vragen omrrent de wijze van bewijsvergaring als regel het optreden van politie
en jusritie in het geding is, zouden de k1achten over dergelijk oprreden bij voorkeur rijdens het onderzoek ter
terechtzitting aan de orde moeten komen.

3"
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Ook de Commissie Moons heeft haar gedachten laten gaan over de mogelijkheden om bewijs
voorafgaand aan de zitting te selecteren en zo met een geschoond dossier aan het onderzoek
rer terechtzitting te kunnen beginnen. De gedachten gingen daarbij uit naar een bezwaar-
schriftprocedure. Na afweging van de voordelen en de nadelen wijst de Comrnissie een
dergelijke procedure af met als argument dat deze procedure niet past in het systeem van
strafvordering en bovendien ook geen garantie biedt dat de zittingsrechter niet met deze
verweren wordt geconfronteerd.'310

Deze discussie - hoe boeiend ook - heeft veel aan belang ingeboet.
Dit hangt enerzijds samen met de jurisprudentiele versoepeling daar waar het gaat om de
bruikbaarheid van onrechtrnatig verkregen bewijs. Ik wijs op de opkomstvan de Schutznorm
leer. Was her voorheen bijna een automatisme dat onrechtmatig verkregen bewijs werd
uitgesloten, tegenwoordig ligt dat anders.
Anderzijds hangt het ook samen met de gewijzigde wettelijke redres mogelijkheden. De
invoering van art. 359a Sv. Onrechtrnatige verkrijging van bewijs kan ook op een andere
manier worden gecompenseerd, indien no dig, dan met bewijsuitsluiting.

Tegen die achtergrond is selectie van het bewijsmareriaal- beter gezegd - schoning van het
dossier van informatie die daar niet aan had mogen worden toegevoegd (denk aan verschil van
inzicht tussen de verdachte en de officier van justitie over al dan niet verschoningsgerechtigd
zijn in relatie tot art. 126aa, tweede lid Sv) door een ander dan de zittingsrechter niet of
nauwelijks meer een optie.

Niveau van rechtsbeschernring. Een aparte procedure waarbij de verdachte de mogelijk-
heid heeft om bepaald materiaal uit het dossier te laren verwijderen kennen we niet binnenhet
strafrechr. De huidige gang van zaken binnen het strafrechtelijk systeem is, dat de rechter bij
het onderzoek ter terechtzitting zich een oordeel vormt over de vraag of bewijsmateriaal
onrechtmatig verkregen is. Ook zal hij degene zijn die ingeval van een verschil van inzicht
tussen de officier van justitie en de verdachte over art. 126aa, tweede lid Sv daarover een
oordeel moet geven. Rechterlijke controle is dus voorhanden.
Is in dit boek het onderzoek ter terechtzitting niet betrokken bij de vraag naar het niveau van
de rechtsbescherming, hier wordt daarvoor een uitzondering gemaakt. De reden om het
onderzoek uit te sluiten was dat het onderzoek ter terechtzitting eenonzekere factor was in die
zin dat in lang niet alle gevallen een opsporingsonderzoek uitmondt in een onderzoek ter
terechtzitting.
In de situatie waar we het hier over hebben - verwijderen van informatie uit her dossier - blijft
de vraag naar rechtsbescherming rusten als een onderzoek ter terechtzitting niet volgt en
rnitsdien de verdachte niet het risico loopt te worden veroordeeld op basis van informatie die-
naar zijn oordeel - niet in het dossier had mogen zitten.

J" Zie her negende rapport van de Commissie Moons, Recht in vorm, in: Rapporren herijking srrafvordering 1993,
G.J.M. Carstens (red), Arnhem 1993, p. 26.
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Desiderata. Desiderata hoeven niet te worden geformuleerd nu her niveau van rechts-
bescherming adequaat is bevonden.

2I1





Hoofdstuk 6
RECHTSBETREKKINGEN TUSSEN OVERHEID EN GETIJIGE, SLACHTOFFER EN

ANDERE DERDEN

I. Inleiding

In her voorafgaande is aandacht besteed aan de rechtsbetrekking tussen de overheid en de
verdachte. Centraal in dit hoofdstuk sraat de rechtsbetrekking die russen de overheid en
derden ontstaat. Die derden zijn de slachtoffers, de geruigen en andere derden die op enigerlei
wijze bij een strafbaar feit zijn betrokken. Ook zij maken deel uit van het web van rechts-
betrekkingen dat ontstaat naar aanleiding van een strafbaar feit. En deze rechtsbetrekkingen
die ontstaan, richten zich (deels) op de overheid. In het bijzonder geruigen komen in een
rechtsberrekking tot de overheid te staan. Er bestaat immers voor hen een plicht om te
geruigen indien zij daartoe worden opgeroepen, uitzonderingen daargelaten. Komen zij die
plicht niet na dan kunnen er diverse maatregelen getroffen worden om nakoming af re
dwingen en bovendien maken weigerachtige geruigen die in het geheel niet verschijnen zich
schuldig aan een strafbaar feit. Hierover dadelijk meer. Maar ook slachtoffers komen in een
rechtsbetrekking tot de overheid te staan. Het gaat deels omactiviteitendie zijdens de overheid
kunnen worden ontplooid waartegen een slachtoffer wellicht rechtsbescherming nodig heeft,
maar hoofdzakelijk gaat het om aanspraken die een slachtoffer tegen de overheid kan doen
gelden. Ook hierover dadelijk meer.

Gesproken wordt over slachtoffers en geruigen.' Alsofbeide hoedanigheden zich zo makkelijk
laten scheiden. Oat is natuurlijk niet zooSoms zal een getuige tevens slachtoffer zijn, soms ook
niet. De rechtspositie en de rechtsbescherming die een geruige en een slachtoffer ten deel
vaIlen, vallen derhalve soms samen maar lopen soms uiteen. Een voorbeeld ter illustratie. Stel,
A wordt mishandeld. A is dan niet aIleen slachtoffer, hij is tevens getuige. Stel A is op vakantie.
Bij thuiskomst merkt hij dat er in zijn huis is ingebroken. De politie is door de buren in kennis
gesteld van de inbraak enheeft reeds het nodige onderzoek verricht. Met toe stemming van de
politie hebben de buren een en ander opgeruimd en zo nodig hersteld. A is nu wel slachtoffer
maar geen geruige van de inbraak op zich (aIleen deels van de gevolgen). Stel, A ziet dat zijn
buurrnan B wordt mishandeld, dan is A wel geruige maar geen slachtoffer. Er zijn dus drie
opties: je bent getuige, je bent slachtoffer of je bent beide.

Zie her onderzoeksproject Strafvordering 2001 over her onderwerp slachroffers en geruigen. De
onderzoeksgroep komt rot de conclusie dar, om re voorkomen dar her slachroffer (nog meer) schade wordr
toegebrachr, zijn rechrsposirie niet te srerk moer worden aangezer. Dir zou te makkelijk kunnen leiden tor
secundaire vicrirnisarie. Zie M.S. Groenhuijsen en G. Knigge, Aleemeen deel in: Dwangmiddelen en
rechrsrniddelen, derde inrerimrapport onderzoeksprojecr Strafvordering 200[, Zie ookA.L.J. Van Strien, De
positie van slachtoffers in het strajproces en A. den Hartog De getuige i.nhet strafprocesrecht; voorstellen VOOT een
nieuwe regeling, beide in: Her onderzoek ter rerechrzirring, eersre inrerimrapporr onderzoeksprojea
Srrafvordering 2001, M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Kluwer 2000 resp. p. 233-274 en 275-342.
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Getrachtwordtde vragen met betrekking tot de rechtsbeschemling zoveelmogelijk onder een
gemeenschappelijke noemer te brengen.

Tot slot hebben we nog een derde categorie: de derden die noch getuige noch slachtoffer zijn.
Op zich genomen zou daar iedereen, de hele samenleving, onder kunnen vallen, maar hier gaat
het om de categorie derden die in een rechtsbetrekking komt te staan tot de overheid en dat zijn
de derden ten aanzien van wie de overheid bepaalde activiteiten kan ontplooien, denk
bijvoorbeeld aan de toepassing van het dwangrniddel van de doorzoeking al dan niet in een
woning. Nergens in de wet staat dat het doorzoeken van woningen en andere plaatsen is
beperkt tot woning of andere plaatsen van verdachten. De vraag rijst dan, net zoals in het
vorige hoofdstuk ten aanzien van de verdachre, of er een mogelijkheid is voor de derde om
bijvoorbeeld de (huis )zoeking te voorkomen of te beeindigen. Hetzelfde voor de toepassing
van bijvoorbeeld het dwangrniddel beslag. Beslag kan ook onder derden worden gelegd. Stel,
beslag wordt gelegd op roerende goederen. Ook al is die derde geen eigenaar van de roerende
goederen, niet gezegd is dar hij geen be lang heeft bij het ongestoorde genot van die goederen.
Er zijn legio mensen die goederen huren, lenen ofleasen. Niet is uitgesloten dat op een gegeven
moment be slag zal worden gelegd op die goederen, al is het maar in het kader van de
voordeelsontneming, art. 94a e.v. Sv.
Bedenk verder dat goederen van derden ook verbeurd kunnen worden verklaard of worden
onttrokken aan het verkeer. Hoe kunnen derden zich hier tegen weren? Via art. 552b Sv.2

Een 'hoofdrol' is echter weggelegd voor de slachtoffers en getuigen.

Belangrijk om te vermelden is dat de rechtsbetrekking tussen derden in het algemeen tot de
overheid onderdeel is van een driehoeksrelatie. Nemen de we de categorie getuigen onder de
loep dan kan daarover her volgende worden opgemerkt. De getuige komt niet alleen in een
rechtsbetrekking tot de overheid te staan maar ook in een rechtsbetrekking tot de verdachte.
AI was het maar omdat de verdachte de mogelijkheid heeft een lijst van getuigen op te stellen
die hij graag zou willen (doen) verhoren. Omdat de overheid echter de vervolging aan zich
heeft getrokken ligt het accent in deze driehoeksrelatie op de rechtsbetrekking tussen de
getuige en de overheid.
Een zelfde driehoeksrelatie laat zich onderscheiden ten aanzien van de slachtoffers, een andere
categorie derden. Ook nu geldt dat her slachtoffer niet aIleen in een rechtsbetrekking tot de
verdachte is komen te staan maar ook in een rechtsbetrekking tot de overheid. Dit laatste heeft
wederom te maken met het feit dat de overheid de vervolging van strafbare feiten aan zich
heeft getrokken. De mogelijkheid van een private strafvervolging kennen we niet meer heden
ten dage. WeI wordt het belang dat het slachtoffer heeft bij de vervolging onderkend. Dit uit
zich onder meer in de mogelijkheid die het slachtoffer (en andere belanghebbenden) is
geboden om zich te beklagen over het niet (verder) vervolgen, art. 12 Sv. Ook op andere wijzen,
onder meer via de mogelijkheid voor een slachtoffer om zich te voegen als benadeelde partij,

Zie in dir verband ook de regeling van art. SS2ab Sv. Dat arrikel geeft een voorziening voor de gevallen dat
goederen van derden op enigerlei wijze voorwerp zijn van een rransacrie zoals bedoeld in art. 74 lid 2 onder
b,c of d Sr of wei onderwerp zijn van een schikking als bedoeld in art. SHC Sv. Uiteraard gaat het dan om de
siruarie dar de goederen (of de waarde die zij vertegenwoordigen) met bij de derde terugkomen.
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art. Sla Sv, en via de mogelijkheid van de schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr, wordt
rekening gehouden met de belangen van slachtoffers.

Ten aanzien van het karakter van de rechtsbeschenning kan het volgende worden opgemerkt.
Deze kan zowel primair zijn als secundair. Gaat het bijvoorbeeld om een getuige die niet wil
getuigen, dan is de eventuele rechtsbescherming primair voorzover daannee bewerkstelligd
kan worden dat er inderdaad geen getuigenis hoeft plaats te vinden. Het redeneerpatroon is
dan als volgt. Een getuige wordt op een bepaald moment verzocht en zonodig (en mogelijk)
gedwongen mee te werken aan een strafrechtelijk onderzoek. De getuige die geen verklaring
wenst af te leggen van hetgeen hij heeft waargenomen (auditief, visueel of anderszins) zal
proberen te voorkomen dat hij op enigerlei wijze wordt betrokken bij her onderzoek door
politie en justitie in de voorbereidende fase en/of het onderzoek tel' terechtzitting.
Mogelijkheden om het afleggen van een verklaring re vermijden ofwel de dwang te beeindigen
die wordt toegepast om het afleggen van een verklaring te stimuleren, zijn vonnen van
primaire rechtsbescherming.
Van secundaire rechtsbescherming is sprake wanneer her afleggen van een verklaring niet kan
worden vermeden of wanneer de dwang niet kan worden beeindigd maar wanneer wel
eventuele gevolgen ongedaan kunnen worden gemaakt ofwel schadevergoeding kan plaats-
vinden. Kortom, secundaire rechtsbeschenning ziet op de gevolgen van een activiteit, primaire
rechtsbescherming ziet op de activiteit zelf: voorkomen of beeindigen.

Bij slachtoffers kan zo de mogelijkheid am schade vergoed te krijgen aangemerkt worden als
een vorm van secundaire rechtsbescherming. Dit geldt zowel voor de mogelijkheden am de
schade door tussenkomstvan de overheid, dus in de rechtsbetrekking tot de overheid, vergoed
te krijgen - denk onder andere aande schadevergoedingsrnaatregel- als vaal' de mogelijkheden
am schade rechtstreeks van de verdachte, dus in de rechtsbetrekking tot de verdachte, vergoed
te krijgen, denk aan de voeging van art. Sla Sv. Hetzelfde geldt voor vermijdingsgedrag zijdens
de verdachte dat via tussenkomst van de overheid wordt afgedwongen, denk aan een
bijzondere voorwaarde bij de schorsing van de voorlopige hechtenis of aan een bijzondere
voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. Ook dit zijn vonnen van secundaire
rechtsbeschenning.

De weg van art. 12 Sv - belanghebbenden kunnen bij het hof klagen over de niet (verdere)
vervolging van de verdachte - kan worden aangemerkt als een vorm van primaire rechts-
bescherming. Zoals gezegd kun je, ook bij de vraag over de verdere vervolging, spreken over
een soort driehoeksverhouding tussen de overheid, de verdachte en het slachtoffer of een
andere belanghebbende: de verdachte heeft inbreuk gemaakt op een recht van her slachtoffer.
Het slachtoffer krijgt daardoor een aanspraak op de overheid omdat daar het vervolgings-
monopolie berust. Het slachtoffer is zijns ondanks betrokken bij een strafbaar feit. Daardoor
zijn ook zijn belangen in het geding. Een van die belangen kan zijn een vervolging van de
verdachte ofin ieder geval een zorgvuldige belangenaf\veging met betrekking tot vervolgings-
beslissingen. De erkenning van deze belangen van slachtoffers (en andere belanghebbenden)
heeft onder meer geresulteerd in de mogelijkheid van beklag bij het hof.
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Deze beklagmogelijkheid moet worden gekenschetst als primaire rechtsbescherming. De
overheid heefr namelijk de vervoIging aan zich getrokken. Bij vragen omtrent de vervolging
heeft dit tot gevoIg dar de rechtsbetrekking tot deoverheid in deze driehoeksrelatie het sterkste
is; niet verdere vervoIging is een beslissing van de overheid. Die beslissing maakt wellicht
inbreuk op een belang, miss chien een recht, van her slachtoffer. Daarom is de beklagmogelijk-
heid een vorm van primaire rechtsbescherming. Via de beklagprocedure kannamelijkinvloed
worden uitgeoefend op de oorspronkelijke beslissing omtrent vervolging. De conclusie dat de
beklagprocedure een vorm van primaire rechts-bescherming is, heeft tevens tot gevolg dat het
een procedure is die - zoals nu reeds het geval- binnen het strafrechtelijk stelsel zelf geregeld
moet worden.

In het eerste deel is dir denkkader omtrent rechtsbeschemling al uiteengezet.

Tot slot nog dit. De rechtsbetrekkingen tussen overheid en slachtoffers, getuigen en andere
derden is anders dan de rechtsbetrekking russen overheid en verdachte. Dat moge duidelijk
zijn. Dit brengt evenwel mee dat ten aanzien van die rechtsbetrekking ook andere aspecten _
andere acriviteiten dan activiteiten gericht op opsporing, vervoIging, berechting en executie
die zijdens de overheid ontplooid kunnen worden en die de derden regarderen- een rol spelen.
Zaken die in her navoIgende minder de aandacht zullen krijgen.
Als voorbeeld kan worden gewezen op informatieverstrekking zijdens de overheid aan de
media. Ik doel dan op informatie omtrent de slachroffers of getuigen. Welke informatie op
welk moment mag worden verstrekt is vastgelegd in richtlijnen.' De betrokken derde kan er
ook aanspraak op maken dar de overheid zich aan die richtlijnen houdt, Informatie-
verstrekking hangt irnmers nauw samen met her rechr op privacy dat aan een ieder toekomt.
De derde heeft dus ook recht op bescherming. Deze bescherming is echter geen bescherming
die perse viahet strafrechtelijk stelselmoet worden geregeld. We hebbenhet over eeninvulling
van een rechtsbetrekking - informatievertrekking aan de pers - die buiten de binnenste ring van
het spinnenwebmodel valr, Vandaar dar het denkmodel met betrekking tot primaire en
secundaire rechtsbeschemling hierop niet van toepassing is. Dar is namelijk gestoeld op aile
acriviteiten die samenhangen met opsporing, vervoIging, berechting en executie.
Kortom, de derde heeft weI degelijk recht op rechtsbescherming wanneer het gaat om de zo-
even bedoelde activireiren zijdens de overheid - informatieverstrekking - maar het is geen
rechtsbescherming die zo nauw met het strafrecht samenhangt dat rechtsbescherming binnen
het strafrechtelijk stelsel zou moeten worden geboden.

In het onderstaande zal de nadruk liggen op de rechtsbescherrning die geboden wordt aan de
derden tegen activiteiten van de overheid, ontplooid in het kader van de opsporing, vervolging,
berechting en executie (voorzover relevant).
Drie hoofdaspecteniaten zich onderscheiden:

Zie bijvoorbeeld de Richilijnen infomUltiel'erstrekkina en voorlichtina media over straf:aken, Sterr 1990,161 en de
circulaire informatie verschaffing polirie en openbaar minisrerie van 27 mei 1992, Sterr. 1992, Ill.

216



OVERHEID-DERDEN

• het ontplooien van activiteiten door de overheid ten aanzien van getuigen, slachtoffers of
andere derden,
rechtsbescherming die specifiek samenhangt met de plicht om te getuigen en
rechtsbescherming die specifiek samenhangt met de positie van het slachtoffer.

2. Derden en dwangmiddelen

Korte uiteenzetting. In het vorige hoofdstuk is onder meer aandacht besteed aan het
ontplooien van opsporings- en vervolgingsactiviteiten. Als onderdeel daarvan zijn diverse
dwangmiddelen de revue gepasseerd. Een aantaI van deze dwangmiddelen is ook voor dit
hoofdstuk relevant. De toe passing daarvan is namelijk niet aItijd beperkt tot verdachten, zij
kunnen ook bij anderen worden toegepast. De meest in het oog springende zijn: de
doorzoeking ter inbeslagneming, aI dan niet in een woning,' onderzoek aan lichaam' en
kIeding, het afnemen van celmateriaaI ten behoeve van DNA-onderzoek, beslag, het srraf-
rechtelijk financieel onderzoek, en verder het onderzoek in geautomatiseerde systemen, het
opnemen van vertrouwelijke communicatie en het opnemen van telecommunicatie en andere
Wet Bob bevoegdheden. Daarnaast kennen we nog de gijzeling en inverzekeringstelling maar
die regarderen slechts de getuigen en komen later aan de orde.

De hierna te maken opmerkingen over de verschillende dwangmiddelen zijnniet meer dan een
illustratie van de omstandigheid dar deze dwangmiddelen ook derden kunnen betreffen. De
opmerkingen die in het hoofdstuk over de rechtsbetrekking tussen overheid en verdachte zijn
gemaakt over het niveau vanrechtsbescherming en de desiderata gelden ook hier, tenzij anders
aangegeven.

Daarbij verdient het volgende aantekening. Rechtsbescherming bij de dwangmiddelen is niet
alleen gelegen in de rechterlijke controle maar ook in hetwettelijk kader; in de gevallen waarin
en de gronden waarop deze mogen worden toegepast. Dit is reeds opgemerkt in hoofdstuk 3
in de paragraaf over het niveau van rechtsbescherming.
De rechterlijke controle bij bevoegdheden uit de Wet Bob, voorzover aanwezig, isbeperkt tot
een rechtrnatigheidscontrole. Ten aanzien van anderen dan verdachte zou de vraag kunnen
rijzen of de rechtrnatigheidscontrole wel toereikend is. Of juist zij niet recht hebben op een
verdergaande controle waarbij ook de doelmatigheid kan worden meegewogen. Stel
bijvoorbeeld dat bij toepassing van een dwangmiddel reputatieschade dreigt, dan zou dat

In her navolgende zal gesproken worden over een (huis)zoeking daar waar her gaat om een doorzoeking die
in een woning of een andere locatie (Ioodsjschuurjvervoermiddel) kan plaatsvinden. Gaar her specifiek om
een doorzoeking van een woning dan wordt de oude term "huiszoeking" gehameerd.
Sinds I maart 2002 is er een expliciere wettelijke regeling op grond waarvan verdachten ook in her Iichaarn
kunnen worden onderzochr. Ten aanzien van een derde bestaar die bevoegdheid niet. Zie art. 195, derde lid
Sv waarin slechrswordt verwezen naar het eerste lid van die be paling en niet revens naar her rweede lid waarin
her onderzoek in her Iichaam is geregeld. Ook in art. 56 Sv is geen bevoegdheid gecreeerd om een derde in her
Iichaam te onderzoeken.
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wellicht een factor kunnen zijn die bij een doelmatigheidscontrole een rol zou kunnen spelen.
Op de gronden zoals uiteengezet in hoofdstuk 3 is evenwel de ondergrens gelegd bij de
rechtmatigheidscontrole. Dit was mede ingegeven door de achtergrond van dit onderzoek: de
rol van de rechter in kort geding bij strafzaken. Inkort geding vindt ook geen uitgebreidere
toets plaats.

Dan nu enkele concrete dwangmiddelen die een derde kunnen regarderen.

Ommet de (HUlS)ZOEKING TERINBESLAGNEMING te beginnen. Nergens in dewet staat dat het
betreden van plaatsen beperkt is tot die plaatsen waar de verdachte woo nt, verblijft of
anderszins een band mee heeft: integendeel, zie bijvoorbeeld de art. 96b en 96c Sv. Centraal
staat het strafbare feit bij deze bevoegdheid en niet de verdachte.
Dit heeft de volgende consequentie. Stel, B is vermoord. Deze moord heeft plaatsgevonden
in het bedrijf van A. Vaststaat dat A op geen enkele wijze als verdachte van de moord kan
worden aangemerkt. Omdat echter de moord in het bedrijf van A heeft plaatsgevonden kan
enkel en aileen om die reden al een doorzoeking ter inbeslagneming worden verricht in het
bedrijf van A. A kan dat niet verhinderen. Zou de moord niet in het bedrijf van A hebben
plaatsgevonden maar zouden er wellicht sporen zijn aan te treffen - er zijn bijvoorbeeld
redenen om aan te nemen dat het moordwapen zich in het bedrijf van A bevindt - dan is
doorzoeking ter inbeslagneming eveneens mogelijk. A kan deze doorzoeking nietverhinderen.
Toch zou A daar onder omstandigheden wel belang bij kunnen hebben. Stel, het is
noodzakelijk om het bedrijf van A helemaal stil te leggen teneinde de doorzoeking goed te
kunnen verrichten. A lijdt daardoor naar aile waarschijnlijkheid schade. Heeft A een of ander
productiebedrijf, dan ligt niet aileen de productie enige rijd sril, ook het opstarten van het
producrieproces kan rijd in beslag nemen en kosten meebrengen. A is binnen het straf-
rechtelijk systeem geen enkele mogelijkheid geboden om deze doorzoeking ter inbeslag-
neming te voorkomen.

Een doorzoeking in een ruimte van een verschoningsgerechtigde kan ook voor problemen
zorgen. Dit is tweeledig: de doorzoeking zelf maar ook - dat ligt voor de hand - het beslag op
bijvoorbeeld correspondentie. Niet uitgeslotenis dathet correspondenrie betreft die onder het
verschoningsrecht valt. Van dergelijke correspondenrie mag in beginsel geen kennis worden
genomen. Overigens geldt hetzelfde wanneer die correspondenrie bij de verdachte zelf wordt
aangetroffen.
De acrieve en passieve rechtsbescherming die een verschoningsgerechtigde ten deel valt,
verschilt voor wat betreft de procedures niet van die ten aanzien van een andere derde.
Uiteraard zijn er stringentere regels met be trekking tot de vraag of en zo ja onder welke
voorwaarden een doorzoeking mag plaatsvinden en vervolgens beslag mag plaatsvinden. Zie
onder meer art. 98 Sv. Inde jurisprudentie van de Hoge Raad worden deze regels ook verder
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uitgelegd." Omdat echter her scala van rechtsbeschermingsmogelijkheden voorverschonings-
gerechtigden niet afwijkt van "gewone" derden wordt aan hen niet apart aandachr besteed.
Idem voor wat betreft de rechtspositie van verschoningsgerechtigden bij een onderzoek van
gegevens in een geautomatiseerd werk zoals bedoeld in art. 12SiSv jo art. 12S1Sv.

Een ander punt dat speelr bij het leggen van beslag is de mogelijkheid om beslag re voorkomen.
Ik heb her hier nu aileen over beslag anders dan op rechterlijk bevel. Bij beslag op last van de
rechter is immers een rechterlijke toetsing geweesr. Alhoewel niet gezegd is dar belang-
hebbenden dan de kans hadden om te worden gehoord.
Derden hebben hoe dan ook de kans om zich re beklagen over het be slag, althans het uitblijven
van temggave. In deze procedure kunnen zij hun belangen bij opheffmg van het beslag en
teruggave van de goederen naar voren brengen. Deze combinatie van beslag op rechterlijk
bevel en de beklagmogelijkheid maakt dar er een heel adequaat niveau van rechtsbescherming
is, zij het dat de mogelijklleid om beslag te voorkomen ontbreekt. Hoe is dar nu bij be slag
anders dan op rechrerlijk bevel?
Weliswaar staat - zoals gezegd -vooriedere belanghebbende de mogeliikheid van beklag open
bij achterwege blijven van teruggave van inbeslaggenomen goederen maar, net zo als bij de
verdachte, geldt dat ook bij de derde de wens kan leven beslag te voorkomen. Eerste eis is dan
uireraard dat de derde op voorhand weet dat goederen die hij op een of andere wijze onder zich
heeft of waar hij op een of andere wijze belang bij heeft in beslag zullen worden genomen. Srel
bijvoorbeeld dat A een drietal grote vrachtauro's van B in gebruik heeft. Op een gegeven
moment blijkt dat politie en justitie in het kader van een ontnemingsoperatie beslag op die
auto's van B willen leggen. A kan er aile belang bij hebben dat die auto's tot zijn beschikking
blijven; hij heeft bijvoorbeeld nog vracht te vervoeren naar Albanie, Zou nu het beslag tevoren
worden aangekondigd dan zou A nog naar de rechter inkort geding kunnen gaan in een poging
het beslag te voorkomen of uit te stellen. Her strafrechtelijk stelsel biedt hem daartoe geen
enkele mogelijklleid.

Behalve dat derden direct bij de toe passing van dwangmiddelen kunnen zijn betrokken -
doordat zij eraan onderworpen kunnen worden - kunnen zij er ook zijdelings bij betrokken
zijn. Stel B steelt een dvd-recorder bij A. Later wordt bij B be slag gelegd op een aantal
goederen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. Onder deze goederen bevindt zich de
dvd-recorder van A. Laten we ervan uitgaan dar A zijn dvd-recorder weer terug wil hebben.
Wat is dan zijn rechtspositie, in het bijzonder zijn rechtsbescherming? Op grond van art. n6
Sv kunnen goederen ook worden temggegeven aan anderen dan de persoon bij wie ze in beslag

In HR 19-1I-I985, NJ 1986,533 (strafkamer) m.nt 'tH heeft de Hoge Raad aangegeven dar de beperking met
be trekking tot her in beslag nemen van en kennis nemen van de inhoud van srukken die onder her
verschoningsrecht vallen ook gelden indien de srukken niet bij de verschoningsgerechtigde maar bij zijn
"counterpart", de verdachte, worden aangetroffen.
Ook is her zo dar de verschoningsgerechtigde in beginseJ zelfbepaalr of stukken onder hecverschoningsrechr
vallen of niet. Zie daarover en over de uitzondering die mogelijkis HR 18-06-2002. LJN AD 5297 (srrafkamer)
waarin de Hoge Raad ook verwijst naar zijn eerdere uirspraak HR 30-11-1999. LIN AA3805 (strafkarner). Zie
in dir verband tevens HR 22-11-1991, NJ 1992,315 (strafkamer) m.nr. TI1WvV en EAAL
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zijn genomen. De dvd-recorder kan dus wat dat berrefr aan A worden teruggeven,
vooropgesteld dat aan de voorwaarden zoals genoemd in art. n6 Sv is voldaan. Zou in het
gegeven voorbeeld de dvd-recorder in het geheel niet worden teruggeven, dan kan A zich
hie rover beklagen via art. 552a Sv. Deze weg staat ook open voor A indien de dvd-recorder
dreigt te worden teruggeven aan een ander dan A.7
Wat nu als niet duidelijk is aan wie de dvd-recorder toebehoort? A zegt dat het zijn dvd-
recorder is en B blijfr volhouden dat hij de rechtmarige eigenaar is. Ook dan staat de weg van
art. 552a Sv open. Bedacht moet worden dat de srrafrechrer in die procedure geen beslissing
geeft ten aanzien van de vraag wie rechthebbende is op her goed: hij beslist uitsluitend en aileen
over de vraag aan wie het goed moet worden teruggeven. Deze beslissing is geen
civielrechtelijke beslissing ten aanzien van de eigendom, Het is ook niet de taak van de
strafrechter om dergelijke civielrechtelijke oordelen te vellen, Zou zo'n oordeel al worden
gedestilleerd uit zijn beslissing omrrent de teruggave dan is dar geen bindend oordeel voor de
civiele rechrer." Stel dus dat de dvd-recorder aan Bwordt teruggeven terwijl A volhoudt dar hij
rechthebbende is, dan kan A naar de civiele rechter. Het feit dat de dvd-recorder aan B is
teruggeven, is juridisch gezien geen beletsel. Prakrisch zal het echter een enorm probleem
kunnen opleveren.

Stel nu eens dat A claimr rechthebbende te zijn en het inbeslaggenomen voorwerp wordt
verbeurd verklaard of onttrokken aan het verkeer. Hoe kan A zich daar tegen weren? De
wetgever heeft daarvoor de procedure van art. 552b Sv in her leven geroepen. De
belanghebbende kan zich in dat geval beklagen bij de hoogste feitelijke instanrie die de
beslissing heeft genomen.
Wat nu wanneer goederen waarvan A stelt dat hij de rechthebbende is, 'voorwerp' zijn van een
voorwaarde in het kader van een transactie van met de verdachte zoals bedoeld in art. 74 lid 2
onder b,c of d Sr ofwel van een schikking als bedoeld in art. 5HCSv? De wetgever heeft ook
hierin voorzien, art. 552ab Sv. Aan de belanghebbende komt het rechr toe zich te beklagen bij
de rechtbank. Zowel de belanghebbende als de officier van jusritie die de voorwaarde heeft
opgelegd respectievelijk de schikking heeft getroffen worden in de gelegenheid gesteld te
worden gehoord in deze klachtprocedure.

Zie ook art. 552ca Sv dar een informatieplichr inhoudr voor de officier van justitie richting reehrhebbende en
beslagene eq verdachre voorzover deze mer in een en dezelfde persoon verenigd zijn.
Vergelijk HofDen Haag Il-I2-1986, KG [987,97 (korr geding). Evenruele civielreehrelijke kwesties die door
de srrafrechrer worden beoordeeld, hebben geen eivielreehrelijke gevolgen en binden de eiviele reehrer niet.
Zie voor de omgekeerde siruatie waarbij de srrafrechrer zich mer gebonden achrte aan her oordeel van een
civiele rechrer HR 22-05-[990, NJ [99[,27 (srrafkarner). Her ging in dir geval om sehadevergoeding aan her
slaehtoffer. De civiele vordering was afgewezen. Deze beslissing was aan de srrafrechrer medegedeeld, zonder
dar nadere uitleg was gegeven orntrenr de gronden van de afwijzing. Nergens blijkt dar de srrafreehrer
ambrshalve onderzoek naar de gronden voor afwijzing heefr gedaan. Bij her oordeel in de srrafzaak is eehrer
rekening gehouden mer her feir dar aan her slaehroffer geen schade is vergoed. Nier alleen is sehadevergoeding
als bijzonderevoorwaarde opgenomen bij de voorwaardelijk opgelegde boere, ook de hoogrevan de geldboere
is medebepaald door her feir dar de schade mer reeds door de verdaehre was vergoed.
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HET ONDERZOEK AAN LICHAAM EN KLEDING is een volgend voorbeeld van een dwangmiddel
dar ook tegen anderen dan de verdachte kan worden toegepast. De regeling is evenwel niet
helemaal vergelijkbaar met de (huis)zoeking ter inbeslagneming qua mogelijkheden voor de
berrokkene om invloed uit te oefenen op het al dan niet toepassen van het dwangmiddel.
Het onderzoek aan lichaam en kleding heefr op diverse plaatsen in de wet een regeling
gekregen: in de art. 56,95, tweede lid, en 195Sv voorzover het verdachten berreft, en eveneens
an. 195Sv voorzover het anderen - personen ten aanzien van wie vermoed wordt dat zij sporen
van het srrafbare feit aan lichaam of kleding dragen, denk aan slachtoffers en/of gentigen -
betreft. Wordt een hier bedoeld onderzoek uitgevoerd op basis van art. 195 Sv dan vindt het
plaars in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek op bevel van de rechrer-commissaris
of inher kader van de mini-instructie, art. 36a j" 36c Sv. Her bevel wordt pas gegeven wanneer
de berrokken persoon daaromtrent is gehoord, art. 195, vijfde lid, Sv.9
Ook een onderzoek in het lichaam behoort sinds I maart 2002 tot de mogelijkheden. Maar
zoals hiervoor opgemerkt strekt deze bevoegdheid zich niet uit tot derden.

DNA-onderzoek is een onderzoek waar derden ook zeker mee te maken kunnen krijgen. Her
kan zijn dat op de plaats van een delict celmateriaal wordt aangerroffen dat wordt
geanalyseerd. Van wie dat materiaal afkomstig is, zal in de regel op dat moment nog niet
bekend zijn. Het kan van de dader zijn, van het slachtoffer maar onder omstandigheden net zo
goed van een willekeurige derde.
Mogelijk is echter ook een doelgericht onderzoek. Sedert de inwerkingtreding op 1november
2001van de gewijzigde regeling omtrent het DNA-onderzoek is hiervoor een wettelijke basis."
Denk aan een buurtonderzoek. Dergelijk onderzoek mag nier in het geheim plaatsvinden door
bijvoorbeeld vuilniszakken af te speuren naar DNA-houdend materiaal. Gaat het om
onderzoek van celmateriaal van bekende personen die niet als verdachte worden aangemerkt,
dan mag DNA-onderzoek aileen plaatsvinden aan afgenomen celmateriaal (en dus niet aan
gevonden of anderszins ter beschikking gekomen materiaal), art. ISIC,tweede lid Sv en 19Se,
tweede lid Sv. Voor het afnemen van celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek moet de
derde schriftelijk toesternming geven, art. ISla, eerste lid Sv en art. 19Sa, eerste lid Sv.
DNA-onderzoek bij bekende derden geschiedt dus uitsluitend op basis van vrijwilligheid. De
DNA-profielen van derden die zo zijn verkregen worden direct vernietigd wanneer na
vergelijking met DNA-materiaal van de onbekende verdachte blijkt dat de profielen niet
overeenkomen, art. 13,tweede lid Besluit DNA-onderzoek in srrafzaken. Her Besluit voorziet
niet in een controle e.g. wijzigingsmogelijkheid voor de derde. Ervan uitgaande dat ook op
deze regeling de Wet Politieregisters van toepassing is, is dat geen probleem aangezien
laatstgenoemde wet voorziet in een conrrole en correctiemogelijkheid, art. 22 Wet Politie-
registers.

Tor 1 februari 2002 mochr - indien de berrokkene bezwaar maakre ten aanzien va.n her onderzoek aan het
lidJaal1l - her onderzoek nier worden uirgevoerd dan na machtiging van de rechrbank, art. 195. rweede lid (oud)
Sv. Met de inwerkingtreding van de gewijzigde regels om trent her gerechtelijk vooronderzoek is deze
machtiging echter afgeschaft. Dit omdar de rnachrigingsprocedure in de praktijk nier veel meer was dan een
forrnalireir aldus de MvT, P: 13bij Tweede Karner, vergaderjaa.r 1994-1995, nr. 23251.

Wet van 5 juli 2001, Srb. 2001, 335·
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OokeenONDERZOEKVANGEGEVENSINEENGEAUTOMAllSEERDWERKmoeteenderde-beter
gezegd: juist een derde aangezien her hie rna te noemen bevel niet aan de verdachte mag
worden gegeven - zich laten welgevallen. Op bevel van de rechter-commissaris is hij - kort
gezegd - verplicht roegang te verlenen tot een geautomatiseerd werk indien redelijkerwijs kan
worden vermoed dat hij toe gang heeft tot bepaalde gegevens die kunnen dienen om de
waarheid aan het licht te brengen en deze gegevens zijn opgeslagen, worden verwerkt of
overgedragen met behulp van een geautomatiseerd werk, art. I2Si Sv. Mogelijk is ook dat aan
deze derde het bevel wordt gegeven de bedoelde gegevens vast te leggen. Leidt een
doorzoeking van een geautomatiseerd werk of toepassing van een van de bevoegdheden van
art. I2Si Sv en verder tot vastlegging van gegevens dan wordt de beheerder (de derde) een
opgave van deze gegevens gedaan. Voor hem staat de beklagmogelijkheid van art. SS2a Sv
open.
Het is niet zo moeilijk om te bedenken dat een derde er belang bij kan hebben een dergelijke
toe gang te verlenen. Stel de derde is een bank en het bevel heeft betrekking op bancaire
gegevens. In de regel zal een bank richting zijn clienten geheirnhouding van de informatie
willen waarborgen". Wanneer nu een bank toegang moet verlenen tot een deel van de
gegevens kan bij overige clienten uiteraard de vrees ontstaan dat ook hun gegevens wellicht
onder ogen van politie en justitie zijn gekomen. Daargelaten in hoeverre een dergelijke vrees
gerechtvaardigd is bij een onderzoek waarvan zij niet her voorwerp zijn, kan dit evenwel een
reden zijn om bankactiviteiten bij een andere bank onder te brengen. Niet ondenkbaar is in dit
verband dar een bank enige terughoudendheid zal betrachten bij het verlenen van toegang tot
een systeem en tot de - commerciele - wens om een bevel tot medewerking te kunnen
voorkomen."

Net zoals bij een onderzoek in een geautomatiseerd werk kan ook bij een STRAFRECHTELIJK
FINANCIEELONDERZOEK(sfo) een derde worden verplicht zijn medewerking te verlenen. Art.
I26a Sv geeft de opsporingsambtenaar de bevoegdheid aan een ieder te bevelen op eerste
vordering opgave te doen ofinzage of afschrift re geven van bescheiden of gegevens. Hetzelfde
geldt voor het opgeven of en zo ja welke vermogensbestanddelen iemand onder zich heeft of
had en die toebehoren of toebehoorden aan degene tegen wie het sfo is gericht. Alles voor-
zover gericht op het verkrijgen van inzicht in de vermogenspositie van de verdachte. Op deze
wijze kunnen politie en justitie bij bijvoorbeeld financiele instellingen achterhalen of de
verdachte daar rekeningen heeft of had en inzicht krijgen in zijn betalingsverkeer.
Mogelijkheden om zich hienegen te weren heeft de derde niet. Zijn rechtsbescherming is erin
gelegen dat het sfo slechts geopend kan worden op last van een rechter-commissaris en dat bij
inbeslagname van gegevens geklaagd kan worden op grond van art. SS2aSv. Anders dan bij een
gerechtelijk vooronderzoek heeft de rechter-commissaris bij het sfo niet de leiding over het
onderzoek. Indien bij de opening van het sfo niet wordt aangegeven dar en bij welke derden
onderzoek zal worden verricht, is de rechter-commissaris daarvan onwetend. Inzoverre is de

Denk ook aan de werking van de Wet Persoonsregistratie en de beperkingen tot versrrekken van gegevens.
In de prakrijk wordt echrer (nog) geen gebruik gernaakr van de bevoegdheid van art. 12Si Sv bij banken.
Gewerkt wordr met art. 105 Sv. Zie E.e. Mac Gillavry Meewerken aan strafvorderinp door banken en Internet
Service Providers, een onderzoek naar wetBeI,jrIfJen praktijk, Devenrer Gouda Quint 2000, p. 19I.
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rechtsbescherming die voortvloeit uit de omstandigheid dat het sfo slechts kan worden
geopend op last van de rechrer-commissaris betrekkelijk. De officier van justitie hoeft niet
russentijds te rapporteren en heeft binnen het sfo veel zelfstandige bevoegdheden.

Tot slot kan nog worden gewezen op HET OPNEMEN VAN TELECOMMUNICATIE EN HET

OPNEMEN VAN VERTROUWELIJKE COMMUNICA TIE. De wet geeft in art. 126m en 126t Sv aan dat
onder bepaalde voorwaarden het opnemen van telecommunicatie - het oude tappen" - is
toegestaan. Een beperking dat het moet gaan om een "lijn" die op naarn van de verdachte staat
is niet aangebracht.ln het oude art. 12SgSv werd nog gesproken over communicatie waarvan
vermoed wordt dat de verdachte eraan deelneemt.
Heel concreet betekent her - hetgeen onder de werking van art. 12SgSv ook mogelijk was - dar
het mogelijk is dat de lijn van A wordt opgenomen terwijl B verdachte is. Een dergelijk "tap"
van A is mogelijk indien B bijvoorbeeld veelvuldig gebruik maakt van de lijn van A. Omdat
evenwel onder de Wet Bob de eis dat de verdachte aanhet telecommunicatieverkeer deelneemt
niet meer wordt gesreld, is her toepassingsbereik (de kring van personen die getapt kunnen
worden) ruimer geworden. Bij een verdenking dat er sprake is van een georganiseerd verband
zijn de minimumvoorwaarden om tot tappen over te mogen gaan (nog) geringer.
Voor een tap is verlof van de rechter-commissaris noodzakelijk. Anders dan bij de
doorzoeking ter inbeslagneming is hier niet een soort escape-route opgenomen waarbij inge-
val van dringende noodzakelijkheid en in afwachting van het optreden van de rechter-
commissaris de activiteit alvast kan worden ontplooid."

'3 De wet spreekr nier meer van tappen maar van opnemen, dir om te bewerkstelligen dar de communicarie
daadwerkelijk wordt opgenomen en er nier slechrs van wordr kennisgenomen. Dit om de controleerbaarheid
achreraf re garanderen. Waar in her navolgende gesproken wordt over tap of tappen wordt bedoeld her
opnemen van relecornmunicarie zoals bedoeld in de Wet Bob.
Er is weI een heel andere 'escape-route'. Wordt namelijk gebruik gemaakt van een mobiele relefoon, dan kan
die worden gescand. Daarvoor is geen machtiging van de rechrer-comrnissaris nodig. De politie doer nu wat
iedere burger kan doen. Vooropgesreld dar er geen schending van privacy plaarsvindt. Let er in dir verband
op dar de gesprekken die interessanr zijn voor de polirie om af te luisteren respecrievelijk re scannen veelal
geen privekarakter zullen hebben maar veeleer een zakelijk: drugsdeals bijvoorbeeld,
Dar scannen geen vreemd verschijnsel is, mag onder meer blijken uit de procedure die leidde tot Hof
Amsterdam 10-01-1995, Nj [995,254. In deze procedure passeerden diverse opsporingsmerhoden de revue
waaronder dus her scannen. Het hof merkte hierover her volgende op: '( ...) Ad 4. Her hof srelr voorop dar van
algemene bekendheidis - een bekendheid die in ieder geval mag worden verondersreld bij iedere gebruiker van
een aurorelefoon - dar gesprekken waaraan een gebruiker van een aurotelefoon deelneemr door een ieder die
dar wensr mer behulp van eenvoudige en gemakkelijk verkrijgbare rechnische middelen kunnen worden
afge!uisterd. Zulks brengt mee dar tot aan zekere grenzen her inzetten door opsporingsambtenaren van
scanners, die dar afluisreren mogelijk maken, in ber kader van een onderzoek als hier aan de orde roelaarbaar
rnoer worden geoordee!d. Naar het oordeel van het hof z.ijn die grenzen -waaromtrent ge!dt dat het hofin deze
zaak zich illet in het algemeen daarover hoeft uit te spreken- in het onderhavige geval niet overscbreden, nu-
naar ter terechtzitring is komen vast staan - a) de inzet van een scanner in het ziekenhuis te Blaricum wat de
duur ervan betreft beperkt is gebleven tot drie weken; b) gesprekken slechrs eenzijdig konden worden
gehoord, zulks van wege de technische aard van de gebruikte scanner, en c) het plaatsen van de scanner slechts
de bedoeling had om vast te stellen of in de nabijheid van de woning van verdachte door deze gebruik werd
gemaakt van autotelefoons, terwijl bovendien met de officier van justine was afgesproken om, indien zulks
zou worden vastgesteld, de inhoud van de beluisterde gesprekken - voorzover uiteraard hoorbaar - niet anders
dan voor voormeld doe! te gebruiken, en voor het beluisteren en opnemen van gesprekken overigens de

4
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Ook deze activiteit staat dus onder rechterlijke controle. Zelfs voorafgaande rechterlijke
controle. Voorts dient de derde, net zoals de verdachte, op de hoogte te worden gebracht van
her feit dat zijn "lijn" is getapt, art. I26bb Sv. De gegevens die worden verzameld moeten,
voorzover ze niet relevant zijn voor het onderzoek, zo spoedig mogelijk worden vernietigd.

Het opnemen van vertrouwelijke communicatie, art. I26len 126sSv, is evenmin beperkt tot de
verdachte. Zoals in het hoofdsruk over de rechtsbetrekking tussen de overheid en de
verdachte, waar deze en andere bevoegdheden van de Wet Bob zijn besproken, reeds is
aangegeven, is de bevoegdheid tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie verstrek-
kend. Daaronder valt namelijk ook het plaatsen van een hulprniddel waardoor toetsaanslagen
op een toetsenbord van een computer kunnen worden geregistreerd. Erg handig in het kader
van de opsporing, zeker wanneer het gaat om informatie die na het invoeren versleuteld wordt
Politie en justitie kunnen de informatie dus voor de versleuteling al onderscheppen. Heel
ingrijpend voor degene die her betreft, zeker wanneer dir niet een verdachte is.

Toepassing van andere dwangrniddelen zoals gijzeling en inverzekeringstelling van getuigen
zullen hierna aan de orde komen bij onderdeel "de plicht om te getuigen".

Niveau van rechtsbescherming. Zoals voor de verdachte controle op toepassing van
dwangrniddelen kon ontbreken indien er geen onderzoek ter terechtzitting zou volgen, kan
ook voor de derde onder omstandigheden controle onrbreken. Althans, effectieve controle.
Stel, in het bedrijf van een derde is huiszoeking verricht op grond van art. 97 Sv of art. 9
Opiumwet ofwel her huis van een derde is betreden op grond van art. 96 Sv. Stel verder dat dar
onderzoek niet voldoet aan de eisen die daaraan zijn te stellen, ingeval van binnentreden in een
woning bijvoorbeeld het ontbreken van de machtiging zoals bedoeld in de Algemene wet op
her binnentreden. Degene bij wie huiszoeking is verricht, heeft er geen baar bij dar een
dergelijke constatering wordt gedaan door de rechter bij het onderzoek ter terechtzitting. Wat
is namelijk zijn positie bij dar onderzoek? Die is er niet. Hij is geen verdachte, geen getuige, hij
is vanuit het procesperspectief eigenlijk 'niets'. Hooguit de verdachte kan nog baat hebben bij
de constatering dat de huiszoeking of het binnentreden onrechtmatig is geweest, maar ook
aileen voorzover het bewijs dat daaruit is voortgevloeid in relatie tot hem als onrechtrnatig
verkregen bewijs moet worden aangemerkr."
De derde blijft als het ware met lege handen achter. Het maakt voor hem de facto zelfs weinig
tot geen verschil of er nu wel of geen onderzoek ter terechtzitting voIgt. Het enige dar hem rest
is een civielrechtelijke actie uit onrechtmatige daad." Zou er bij een onderzoek ter terecht-

'5

russenkomstvan de rechter-commissaris re verzoeken, ten aanzien van welke afspraak nier is gebleken dar die
nier is nageleefd. (...)'.
Gezien de werking van de Schurznorrnleer zal met snel worden aangenomen dar her bewijs dar is verkregen
bij een onrechtmatige huiszoeking bij eenderdezal moe ten worden uirgesloren in her proces tegen dcverdachie.
Herzelfde geldt voor personen die aanvankelijk als verdachte werden aangemerkt en ten aanzien van wie
dwangm.iddelen zijn roegepast waarbij schade is veroorzaakr. Zie onder meer HR 23-12-1994, NJ [995,512 m.nr.
e waarin eiser onder meer schade vorderde wegens zakelijk geleden schade. Zo is in zijn makelaarskanroor _
roen nog - huiszoeking verrichr; is zijn adminisrrarie in besJag genomen en heefr de officier van justirie 524
relaries en clienren van hem aangeschreven voor inforrnarie. Zie voorrs HR 23-11-1990, NJ [991,92 en HR 26-
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zitting in de strafzaak geconstateerd zijn dat een bepaalde handeling zijdens politie en justitie
de derde regarderend niet conform de daaraan te stellen eisen is verricht, dan zou die
cons tate ring door de derde in een civiele actie kunnen worden aangevoerd.
Je kunt echter je vraagtekens zetten bij her niveau van rechtsbescherming dar vanuit het
strafrechtelijk systeem in dergelijke situaties aan derden wordt geboden.

Wanneer een derde "onderwerp" is van een activiteit zijdens politie en justitie waarbij geen
enkele vorm van rechtsbeschenning, noch aerief noch passief, aanwezig is - daarbij rekening
houdend met het feit dat een onderzoek ter terechtzitting onder omstandigheden in her geheeI
geen rechtsbescherming kan bieden aan de derde - dan is mijns inziens het niveau van
rechtsbescherming niet adequaat. Je verplicht de derde om zich tot de burgerlijke rechter re
wenden. De overheid heeft - en laat ik voorop stellen dat dit noodzakelijk is - bepaalde
bevoegdheden in her leven geroepen ten behoeve van een belangrijk doel: her bestrijden van
criminaliteit en het bevorderen van het opsporen en vervolgen van (verdachten van) strafbare
feiten. Anderzijds stelt de overheid daar niet altijd voldoende en SOUlS niets tegenover voor de
betrokken derde. Dit is onwenselijk, zeker wanneer het gaat om een derde die zijns ondanks
bij een strafbaar feit betrokken is geraakt.17 Zelfs een regeling voor geleden schade, bijvoor-
beeld tengevolge van een huiszoeking e.g. her betreden van een ruimte, is niet wettelijk
geregeld.

Is er wei enige vorm van rechterlijke controle zoals bij de tap en de beklagmogelijkheid bij
beslag, dan nog is niet gezegd dat daarmee de rechtsbescherrning voor de derde adequaat is.
Bij de dwangmiddelen die uit hun aard niet bekend (horen te) zijn aan de derde bestaar
uiteraard geen mogelijkheid om toe passing vooraf actief re laten toetsen. Bij de tap en de
andere wet Bob bevoegdheden is wei een mededelingsplicht in het leven geroepen, art. I26bb
Sv. Dit is een opstap naar rechtsbescherming. Een algemene rechtsbescherrning is niet in het
leven geroepen. Afhankelijk van hetgeen er is gebeurd tijdens en/of naar aanleiding van het
toepassen van het dwangmiddel, zal de betrokkene zelf rechtsbescherming moeten zoeken.
Gaat het bijvoorbeeld omopslag van gegevens dan zal wellicht de wet Politieregisters uitkomst
kunnen bieden zolang deze gegevens nog niet zijn vernietigd op grond van art. I26cc in
onderlinge samenhang overigens met de uitbreiding van de mogelijkheid om gegevens op te
slaan en/of te gebruiken in art. I26dd Sv.
Inandere gevallen staat de derde echter met strafrechtelijklege handen. De vraag is hoe dit zich
verhoudt tot art. 13EVRM, zeker inhet licht van de uitspraak van het EHRM in de zaak Khan. IS

01-1990, NJ 1990, 794 m.nt. CJHB. In beide zaken (geen onderling verband) werd de woning van eisers
binnengedrongen waarbij schade werd aangerichr maar de verdenking bleek achreraf ongefundeerd.
Hiermee wil ik nier zeggen dar mer rechren en belangen van aile andere berrokkenen minder zorgvuldig
omgesprongen zou mogen worden of dar, als her bijvoorbeeld gaat om verdachten, deze geen aanspraak
zouden kunnen maken op bepaalde rechten. Waar her mij om gaar is. dar als je te maken hebr met mensen die
onvrijwillig berrokken zijn geraakt bij een srrafbaar feit je n08 zorgvuldiger met hun belangen en rechren om
moer gaan.
EHRM 12-05-2000, NJ 2002,180 I Khan m.nt Sch, Zie ook de noor van T. Spronken in European Human
Rights Cases, 2000 p. 483-484.

.s
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Omdar we nu inde sfeer van de secundaire rechtsbescherrning komen -voorkomen ofbeeindi-
gen is een gepasseerd station -Ieidt dit tot afsluiting van deze bespiegeling.

Bij be slag, een activiteit die kenbaar kan zijn voor de derde op het moment van uitvoering en
SOIllS ook al eerder, bestaat evenmin de mogelijkheid om toe passing te voorkomen terwijl hij
daar SOIllS wel degelijk belang bij kan hebben.

Desiderata. Wat zou wenselijk zijn? Een modus waarbij een derde (voorgenomen) optreden
zijdens de overheid kan laten roetsen voorzover de wet niet reeds in enige toets (actieve of
passieve rechtsbescherrning) voorziet en voorzover de aard van het toe te passen dwang-
rniddel zich daar nier tegen verzet. Het onderzoek ter terechtzitting kan voor de derde niet als
een reele vorm van rechtsbescherrning worden aangemerkt zoals hiervoor al opgemerkt, nog
afgezien van het feit dat een onderzoek ter terechtzitting lang niet altijd voIgt. Vraag is ofhet
starten van de hier bedoelde modus schorsende werking moet hebben. Heel concreet: srel dar
politie en justitie het bedrijf van A willen doorzoeken, rerwijl noch A zelf noch het bedrijf
verdacht worden van een strafbaar feit. Kan A dat dan verhinderen of zou de doorzoeking
moeten kunnen worden opgeschort totdat er een beslissing van een rechter voorhanden is?
Het zou plezierig zijn voor de derde maar het is de vraag ofhet vanuit een oogpunt van een
efficiente opsporing wenselijk is. De bevoegdheid tot doorzoeking ter inbeslagneming is al
gekoppeld aan een (vordering tot een) gerechtelijk vooronderzoek. Kan het optreden van de
rechter-commissaris niet worden afgewacht dan kan bij dringende noodzakelijkheid de
huiszoeking al door de officier worden uitgevoerd. Het zou vreemd zijn als deze lijn nu
doorbroken zou worden door een schorsende werking.
Aan de andere kant kun je je afvragen wat dan nog het nut is van een dergelijke toetsings-
procedure als schorsende werking toch niet aan de orde is. Dan zou de procedure alleen effect
kunnen hebben in die gevallen dar een rechterlijk oordeel kan worden verkregen voordat de
gewraakte activiteit is ontplooid.

Met de inwerkingtreding van de Wet Bob is ook de meldingsplicht in her wetboek van Sv
gekomen. Daarmee is, zoals hiervoor al aangegeven, voor de bijzondere opsporingsmethoden
voorzien in een opstap tot rechtsbescherrning. Zou er inforrnatie zijn vastgelegd, dan kan de
derde via een beroep op de wet Polirieregisrers daarvan kennis nemen. Zonodig kan hij
stappen ondernemen om die inforrnatie te corrigeren ofwel te laten verwijderen. Zou niet in
een meldingsplicht zijn voorzien, dan zou het voor de betrokken derde moeilijk zijn om de
rechten die de wet hem toekent te effectueren. Dit kan op gesparmen voet staan met het
bepaalde in art. 13 EVRM.'9 Zie voor wat betreft deze mogelijkheden art. 20 e.v. Wet
Politieregisters alsmede hetgeen hiervoor is geschreven in hoofdstuk 5 rechtsbetrekkingen
tussen overheid en verdachte, onderdeel dossiervorrning.

Het lijkr rnij dat voor wat betreft de primaire rechtsbescherrning niet veel opties denkbaar zijn
om de rechtsbescherrning van de derde in de hier bedoelde situaties te verbeteren. Voor wat

Zie ook P.A.M. Mevis, Constitutioneelstrafrecht, orarie Rotterdam, Devemer [998, biz. 35-38.
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betreft de secundaire, in her bijzonder mogelijkheden met betrekking tot vergoeding van
(im)materiele schade, ligt dat anders. Een onderzoek naar modi die daarop zien vallen evenwel
buiten het besrek van dit onderzoek voorzover ze geen betrekking hebben op het vragen-
schema van art. 348-350 Sv.

3. De plieht om te getuigen

Laat ik om te beginnen aangeven dar er twee soorten getuigen zijn te onderscheiden. De - wat
ik maar noem - reguliere getuigen en als tweede de groep getuigen die een deal met justitie
hebben gesloten. Voor deze laatste groep is wetgeving in de maak. Dit wetsvoorsrel zal in
onderdeel j.z. van dit hoofdstuk worden geschetst.

3.1. Reguliere getuigen

Korte uiteenzetring." In het voarbereidend onderzoek kan een gemige door de polirie of de
rechter-commissaris worden gehoord. Bestaat het gegronde vermoeden dat de getuige of
deskundige niet ter terechtzitting zal kunnen verschijnen of dat de gezondheidstoestand van
de getuige of deskundige door het afleggen van een verklaring tel' zitting ernstig in gevaar
wardt gebracht, dan nodigt de rechter-commissaris de officier van justitie en de verdachte uit
bij dat verhoor aanwezig te zijn, tenzij het belang van het onderzoek geen uitstel van het
verhoor gedoogt, art. 187 Sv. Aan de rechrer-commissaris zijn diverse bevoegdheden
toegekend tel' afscherming van de getuige of deskundige bij het verhoor zoals bedoeld in art.
187 Sv. Zie de artt. 187b en 187d Sv.

Buiten dat is het een uitgangspunr in ons stelsel dat zowel het openbaar rninisterie als de
verdachtehet rechthebben getuigen endeskundigen tel' terechtzitting op te (doen) roepen. De
verdachte die van dit recht gebruik wenst te maken, geeft daartoe eenlijst op aan de officier van
justitie welke laatste deze opgegeven getuigen en deskundigen onverwijld doet oproepen, art.
263 lid 2 en 3 Sv.

AIle getuigen en deskundigen die op de lijst zijn geplaatst moe ten in beginsel ter zitting
verschijnen. Verschijnt een op deze lijst geplaatste persoon met, dan pleegt hij onder
ornstandigheden een stratbaar feit, art. 192 Sr of art. 444 Sr. De rechtbank kan de oproeping
van deze weggebleven persoon bevelen al dan niet onder een last tot medebrenging, art. 287
Sv. De rechtbankkan echter afzien van hernieuwd oproepen wanneer zij a) her onaannemelijk
acht dat de getuige of deskundige binnen aanvaardbare termijn ter zitring zal verschijnen, b)
het gegronde vermoeden bestaat dat de gezondsheidstoestand van de getuige door het afleggen

'0 Zie over bedreigde geruigen her proefschrifr van A. Beijer BedreiBde BetuiBen in het strafproces, russ. Urrecht,
Deventer Gouda Quint 1997, en over de deskundige her proefschrifr van J. Hielkerna Deskundigett in
Nederlaruise straf:aken, diss. Rotterdam, 's-Gravenhage, SDU 1996.
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van een verklaring ter terechtzitting ernstig in gevaar wordt gebracht of c) redelijkerwijs valt
aan te nemen dat noch her openbaar ministerie in de vervolging noch de verdachte in zijn
verdediging wordt geschaad, art. 288, eerste lid, Sv.
Ook in het tweede en derde lid van art. 288 Sv zijn gronden geformuleerd waarop de rechtbank
kan afzien van het (opnieuw) oproepen van een getuige.
Is een getuige of deskundige eenmaal op zitting verschenen dan kan de rechter de getuige of
deskundige toch nog afschermen. Hierover later meer.

Is de officier van justitie echter van mening dat de verdachte redelijkerwijs niet in zijn
verdediging wordt geschaad indien een door hem opgegeven getuige of deskundige niet ter
rerechtzitting wordt gehoord dan kan hij bij een met redenen omklede beschikking weigeren
die getuige of deskundige op te roe pen. Een verdachte kan ter terechtzitting verzoeken dar de
rechtbank alsnog de oproeping van die getuige of deskundige zal bevelen. De rechtbankhoeft-
zoals hiervoor opgemerkt - geen gevolg te geven aan zo'n verzoek, art. 288 Sv.

Heeft een verdachte niet de mogelijkheid benut om voorafgaand aan de zitting de getuigen op
te geven die hij graag wil (doen) horen dan kan hij ter terechtzitting alsnog een verzoek tot het
horen van getuigen doen, art. 328 jo 315 Sv. Groot verschil met het van tevoren opgeven van
de getuige is het criterium op grond waarvan de rechtbank her verzoek kan afwijzen. Bij
tevoren opgegeven getuigen is dit het redelijk-belang- criterium, bij ter terechtzitting voor het
eerst opgegeven getuigen is dit het noodzaak-criterium van art. 315 Sv.

Bij deze regeling omtrent het oproepen van getuigen en deskundigen zijn dus een paar
ontsnappingsclausules ingebouwd. Dit heeft onder meer tot gevolg dat getuigen en deskundi-
gen die in het voorbereidend onderzoek door de rechter-commissaris zijn ondervraagd en
waarbij de verdediging de mogelijkheid heeft gehad tot her (doen) stellen van vragen lang niet
altijd meer ter terechtzitting zullen worden ondervraagd. Op deze afkalving van het
onmiddellijkheidsbeginsel is vanuit het perspectief van de verdachte heel war aan te merken,
zeker in het licht van de jurisprudentie van het Europese Hof," Ook vanuit een andere
invalshoek is het een ontwikkeling waar kanttekeningen bij kunnen worden geplaatst. De
rechter ter zitting neemt op deze manier kennis van de verklaringen van getuigen door rniddel
van een neerslag daarvan in een proces-verbaal. Daardoor zijn een aantal factoren die
samenhangen met de getuigenis zelf, het afleggen van de verklaring, niet traceerbaar voor de
rechter ter zitting. Zo is bijvoorbeeld de non-verbale communicatie onttrokken aan het zicht
van de rechter ter zitting terwijl die vorm van communicatie, zoals Corstens en Mols al

Vergelijk EHRM 24-II-1986, N] 1988,745 / Uncerperringer, EHRM 20-11-1989, N] 1990, 245 / Kosrovski,
EHRM 27-09-1990, serie A 186/ Windisch, EHRM 24-04-1991, serie A 203/ Asch, EHRM 19-12-1990, serie
A 191/ Delta, 19-2-1991, serie A 194-a / Isgro en ECRM Cardot en de reacties die re weeg zijn gebracht in onder
meer her Nj Clvl-bullerin: E.Myjer De onmiddellijkegetuigeenart. 6EVRM,inNrCM-bulletin 1991biz. 255 (deel
I), bIz. 358 (deel z) en bIz. 459 (deel g). Zie verder over her onrniddellijkheidsbeginsel D.M.H.R. Gare Het
onrniddelliikheidsoeginsei in het Nederlandse strafproces, diss. RL Arnhem, 1994.
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opmerkten, een rol zou kunnen spelen bij de mening die de rechter zich vormt omrrent de
betrouwbaarheid van de getuige en zijn verklaring."

Vanuit het perspectief van met name de getuige kan het nu juist weer bezwaarlijk zijn om ter
zitting, in her openbaar enin confrontatie met de verdachte, te worden ondervraagd. Dit speelt
in het bijzonder wanneer de getuige tevens slachtoffer is van het strafbare feit waarvoor de
verdachte terechtstaat. Zo weigerde rechtbank en hof in de geruchtmakende zedenzaak
betreffende de Zettense psychiater F. een aantal slachtoffers als getuige op te roepen."

Het Hofheeft overwogen:
'Bij pleidooi heeft de raadsman zijn eerder gedaan verzoek tot her horen van de slaehtoffers ter zirting (als geruigen
onder ede) herhaald. Her hof wijsr dar verzoek nogmaals af omdat her van oordeel is dar de verdachre door her
achterwege blijven van dat verhoor redelijkerwijze niet in zijn verdediging kan worden geschaad. De verdachre zal
worden vrijgesproken van onderdeel 1 en 2 van de telastelegging (berreffende Francisea) en van onderdeei 8
(berreffende Luigi). Her verhoor van deze person en heeft reeds om deze reden voor de verdediging geen belang. De
aangeefsrers Brigitte, Timmerman en Hendrika zijn naar aanleiding van hun aangiften bij de politie door de rechter-
commissaris gehoord, in bijzijn van de raadsman van de verdachre. Deze heeft gelegenheid gehad om deze geruigen
de vragen te srellen die hij in her belang van de verdediging achtte. Omrrent de aangeefster Genuna heeft de politie op
p. 13van her p.-v. nr. 3B/89 gereiareerd, dar her aanvankelijk nier mogelijk was, contact met dir slachroffer re krijgen,
omdat zij door psychische en emorionele problemen nier in staar was aangifte re doen. Naar's hofs oordeelmoer ook
her proces-verbaal van de reehrer-eommissaris d.d. 25 april 1990, dar zich in her dossier bevindr, inhoudende dar
aangeefsrer ofhaar hulpverleensrer heeft meegedeeld dar eersrgenoemde geen gevolg geeft aan de oproep om voor
de rechter-commissaris re verschijnen, in dar lichrworden bezien. Derhalve is te verwachten, dar aangeefsrer ondanks
de daarop bestaande sancties, bij oproepingniet zal voldoen aan haar verpliehring tot versehijning en tor her afleggen
van een verklaring.'

De Hoge Raad overweegr naar aanleiding van tegen dar oordeel van her Hof geriehte ruiddelen her volgende:
'6.3. Voor wat berreft Francisca en Luigi heefr her hof, nu de verdachre van de onderdelen I en 2 en onderdeel8 van de
tenlasrelegging is vrijgesproken, kunnen aannemen dat de verdaehte bij her verhoor ter rereehrzirring reeds daarom
geen belang meer had. De afwijzing van her verzoek met betrekking tot Brigitte, Timmerman en Hendrika, die zoals
het hofheeft vastgesteld door de rechter-comrnissaris zijn gehoord in tegenwoordigheid van de raadsman die in de
gelegenheid is gesteld vragen te srellen, berust op her oordeel van her hof dat deverdachte door het achrerwege blijven
van herverhoor rer terechrzirring redelijkerwijze Iller in zijn verdedigingkan wordengeschaad. Deze overweging moer
- in verband met hetgeen het hofblijkens her proces-verbaal als hiervoor onder 6.1 bedoeld heeft overwogen - aldus
worden verstaan dar het hof daarin tevens tot uitdrukking heeft gebracht dar her horen van die personen nier
noodzakelijk ofwenselijk was te achten. Dir oordeel van her hofis niet onbegrijpelijk, ook nier in her lichr van hergeen
in de toelichting op her tweede middel onder 5wordtweergegeven als door de raadsman aangevoerd rer ondersteuning
van zijn verzoek, in aanmerking genomen dar her aangevoerde slechts inhoudt de op geen enkele wijze nader
gespecificeerde stelling dar aangeefsters (in de weergave in de roelichring is kermelijk abusievelijk de meervouds s
weggevallen) geconfronteerd zouden moeten worden met de verklaringen van "een groot aantal andere geruigen" die
zijn afgelegd nadar zij bij de rechrer-commissaris gehoord waren. Het hof behoefde, geler op de vaagheid van
voormelde stelling, daarop bij zijn afwijzing van het verzoek niet uitdrukkelijk in te gaan.
6+ Voorwat berreft aangeefster Gemma Cools heeft het hofblijkens zijn hiervoor onder 6.2 bedoelde overwegingen
geoordeeld dar inwilliging van her hiervoor onder 6.1 bedoelde verzoek, ondanks de saneties die de reehrer ter
besehikking staan, niet tot her daarrnee beoogde resuiraar zau leiden. Dit feitelijk oordeel- dar in her liehrvan de door
her hof vermelde omstandigheden nier onbegrijpelijk is - kan de afwijzing van het verzoek tor het horen van Genuna
Cools ter zirting dragen.

G./.M. Corsrens Getuigen op de zilting, DD 1992, biz. 205 en verder; G.P.M.F. Mois StiUlnde de zitting, ora tie,
Arnhem Gouda Quinr 1989.
HR 01-l0-1991, N/ 1992, 197 (srrafkarner) m.m. Seh.
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6·5· Anders dan in de toelichring op de middelen wordt betoogd brengt de hiervoor onder 6.4 bedoelde afwijzing van
her daar bedoelde verzoek nier mee dar her hof de hiervoor onder +2 sub 19vennelde verklaring buiren beschouwing
had moeren laren, in aanrnerking genomen dat die verklaring voldoende sreun vindt in de andere, ten aanzien van dit
onderdeel van her ten lasre gelegde gebezigde bewijsmiddelen zoals hiervoor weergegeven onder 4.2 sub 18en 20 tim
26 en - naar 's hofs nier onbegrijpelijk oordeel neergelegd in de merna onder 8.1vermelde overweging - in de onderlinge
samenhang mer de verdere bewijsmiddelen die verklaringen inhouden van pupillen a1s waarroe Gemma Cools
behoorde.
6.6. Uir her voorgaande voigr dar her hof de in de middelen bedoelde verklaring van Gemma Cools ook in aanmerking
heeft mogen nemen ren aanzien van de overige bewezen verklaarde feiren.
6·7· De middelen kunnen derhalve nier slagen.'

Een andere reden om niet ter zitting te willen getuigen of om in her geheel niet te willen
getuigen is de angst voor represaillemaatregelen van de kant van de verdachte. Bedreiging van
getuigen en de angst daarvoor is geen onbekend verschijnsel.> In de rechtspraak heeft dit
aanvankelijk geresulteerd in de acceptatie, onder bepaalde voorwaarden, van anonieme
getuigen en in 1994 is de wet bedreigde getuigen inwerking gerreden." Deze regelingvoorziet,
zoals bekend, in de mogelijkheid dat de identiteit van een getuige verborgen kan worden
gehouden.

Art. 226a, eersre lid, Sv luidr:
'De rechter-commissaris beveelr hetzij ambtshalve, herzij op de vorderingvan de officier van justitie of op her verzoek
van de verdachre ofvan de genlige, dat ter gelegenheid van her verhoor van die geruige diens identiteitverborgen wordt
gehouden, indien:
a. de genlige of een andere persoon, met het oog op de door de gernige af te leggen verklaring, zich zodanig bedreigd
kan achren dar, naar redelijkerwijze moet worden aangenomen, voor her leven, de gezondheid of de veiligheid dan wei
de onrwrichring van her gezinsleven of het sociaal-econornisch besraan van die geruige of die andere persoon moet
worden gevreesd, en
b. de gernige re kennen heefr gegeven wegens deze bedreiging geen verklaring re willen afleggen.
In her andere geval wijsr hij de vordering of her verzoek af.'

Zowel de officier van justitie als de verdachte en - belangrijk - de getuige kunnen respectieve-
lijk vorderen ofverzoeken dar de identiteit van een getuige verborgen wordt gehouden (actieve
primaire rechtsbescherming voor de getuige: hij kan zelf om de status van bedreigde getuige
verzoeken).
Her is aan de rechter-commissaris om re beslissen of een getuige de status van bedreigde
getuige krijgt. Tegen zijn beslissing staar zowel voor het openbaar ministerie als voor de
verdachte en de getuige hoger beroep open, art. 226b Sv. Dit hoger beroep heeft schorsende
werking. Beroep in cassatie is niet mogelijk. De rechters die onherroepelijk hebben beslist dat
een getuige een bedreigde getuige is nemen op straffe van nietigheid niet aan her onderzoek
ter terechtzitting deel, art. 226b lid 5 Sv.

Bij de torsrandkomingvan her werboek van 1838 werd bedreiging van geruigen als argument gehanreerd regen
openbaarheid van de procesvoering.
Wet van II november 1993, Srb. 1993, 603 in werking gerreden op I februari 1994 (wetsvoorsrel az 483). Aan
deze wet is een onderzoek door de Commissie Remmelinkvoorafgegaan. Deze comrnissie was ingesreld door
de minister van justitie dd 20 september 1984 met a1s raak de positie re onderzoeken van de geruige die nit
vrees zijn eigen identiteit of die van een ander aan de verdachte prijs re geven geen verklaring wil afleggen of
dit slechrs wil doen onder de garantie dat zijn anonim.ireir is gewaarborgd.
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De rechter-cornmissaris stelt zichzelf wel altijd op de hoogte van de identiteit van de
(bedreigde) getuige.

Wordt een getuige aangemerkt als een bedreigde getuige dan kan de anonimiteit van de getuige
op verschillende manieren worden gewaarborgd. Afgezien uiteraard dat de identiteit niet met
zoveel woorden bekend zal worden gemaakt of opgenomen zal worden in processtukken, kan
het verhoor van de getuige buiten aanwezigheid van de verdachte of diens raadsman ofwel
beiden plaatsvinden. In dat laatste geval zal ook de officier van justitie niet bij het verhoor
aanwezig mogen zijn, art. 226d, eerste lid, Sv. Verder kan de rechter-commissaris beletten dat
bepaalde antwoorden van de getuige ter kennis komen van de officier en de verdachte of diens
raadsman, art. 226d, derde lid, Sv. In het proces-verbaal dar opgemaakt wordt naar aanleiding
van het getuigenverhoor moet dan worden opgenomen dat de vraag is beantwoord zonder dat
het antwoord zelfwordt opgenomen. Bovendien heeft de rechter-commissaris de bevoegdheid
om processtukken die reeds aanwezig zijn en waaruit de identiteit van de nu als bedreigde
getuige aangemerkte getuige blijkt, te anonimiseren. Naast deze specifieke regelingen stelr art.
226f Sv heel algemeen dat de rechter-commissaris de maatregelen neemt die redelijkerwijs
no dig zijn om de identiteitvan de bedreigde getuige verborgen te houden. Hetzelfde geldtvoor
de getuige ten aanzien van wie een vordering of verzoek is ingediend om als bedreigde getuige
te worden aangemerkt.

Tenslotte wordt nog gewezen op de mogelijkheid die de officier van justitie in dit kader heeft
om een door de verdachte opgegeven getuige, die aangemerkt is als bedreigde getuige, niet op
te roepen, art. 264 sub a Sv. Een zelfde bevoegdheid komt hem toe wanneer een getuige naar
zijn oordeel voldoet aan de voorwaarden van art. 226a Sv en hij op die grond de getuige heeft
toegezegd dat een verhoor alleen met inachtneming van de waarborgen van de art. 226c-f Sv
zal plaatsvinden, art. 264 sub b Sv jo art. 280 lid 5 Sv. De weigering dient direct ter kennis van
de verdachte en de rechtbank te worden gebracht, art. 264 sub b laatste volzin Sv.

Als laatste red en (niet uirputtend bedoeld) voor getuigen om geen (volledige) verklaring te
willen afleggen, kan worden gewezen op het beroep van de getuige. Bijvoorbeeld bij
opsporingsambtenaren die 'under-cover' werken is een zekere mate van anonimiteit gewenst.
Ook daar is wettelijk inmiddels rekening mee gehouden, zie de artt. 190, tweede lid, Sv en290,
eerste lid, Sv.

Is een getuige (of deskundige) ondanks alle ontsnappingsclausules toch gedwongen ter zitting
te verschijnen dan is hij verplicht tot antwoorden; weigert hij opzettelijk zonderwettige grond
te anrwoorden dan kan hij in uiterste noodzaak op last van de rechtbank worden gegijzeld, art.
294 SV,,6enkanhij bovendien op grond van art. 192 Srworden vervolgd." AIleen wanneer de

,6 De gijzeling kan voor maximaal derrig dagen worden bevolen. Tegen een bevel tor gijzeling staar voor de
gegijzelde geen rechtsmiddel open. Een geruige die wordt gegijzeld, heefr wel de mogelijkheid te verzoeken
uit de gijzeling re worden ontslagen. Wordt zijn verzoek afgewezen dan kan hi] tegen die afwijzende
beschikking binnen drie dagen in hoger beroep komen bij her hof. Wordt ook daar afwijzend beschikt dan
sraar cassarie open, welk rechrsmiddel binnen drie dagen dient te worden aangewend, art. 294, vier de lid, Sv
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getuige zich kan beroepen op een verschoningsrecht ofwanneer de rechrer de beantwoording
van bepaalde vragen belet, is hij niet verplicht te antwoorden. Aan wie en onder welke
omstandigheden een verschoningsrecht is toegekend is geregeld in art. 290, derde lid, Sv jo art.
217-220 SV.l8 De mogelijkheid van de rechrer om de beantwoording van vragen te beletten is
geregeld in art. 293 Sv.
Legt de getuige, terwijl hij onder ede staat, wel een verklaring af maar is dat opzettelijk een
valse verklaring, dan pIeegt hij meineed en ook dat is stratbaar gesteld, art. 207 Sr.

Vindt het verhoor van een getuige voor een rechter-commissaris plaars, al dan niet in het kader
van het voorbereidend onderzoek, dan is de getuige evengoed verplicht te verschijnen en zijn
medewerking te verlenen. Ook nu kan bij weigering een bevel tot medebrenging worden
uitgevaardigd, kan er zelfs een inverzekeringstelling plaatsvinden en kan de weigerachtige
getuige worden gegijzeld, art. 213,214, 221 en 223 SV.l9

Het perspectief van de getuige biedt een heel andere invalshoek dan het perspecrief van de
verdachte in het vorige hoofdstuk. Her is mijns inziens heel belangrijk om in her achterhoofd
te houden dat een getuige veelal ongevraagd betrokken is bij een strafzaak. Ondanks het feit
dar er naar alle waarschijnlijkheid Iegio situaties zijn waarbij een getuige in het geheel geen
problemen heeft met her afleggen van een verklaring zijn er zeker ook gevallen waarbij datwel
zo is. Het enkele feit echter dat iemand (zijns ondanks) getuige is geweestvan een strafbaar feit,
leidt er evenwel toe dat hij in een rechtsbetrekking tot de overheid is komen te staan.
Voorwaarde voor de effectuering daarvan is wel dat de overheid op enig momentweet van het
bestaan van deze getuige. Er bestaat namelijk - uitzonderingen daargelaten, art. 160 Sv - geen
plicht voor een getuige om zichzelf (ofhet stratbare feit) te melden bij politie en justitie.

Vande getuige kan worden verlangd dat hij mededelingen doer omtrent hetgeen hij weet met
betrekking tot het stratbare feit. Zijdens de overheid wordt zelfs zoveel waarde gehecht aan
de medewerking van de getuige dar het weigeren van die medewerking onder omstandigheden
srrafbaar is gesteld. Vanuit het perspectief van de overheid, meer in het bijzonder het perspec-
tief van waarheidsvinding, is een dergelijke verplichting tot getuigen wel te begrijpen: zonder
de medewerking van getuigen zal het vaak moeilijk zijn om inzicht te krijgen in hetgeen zich
heeft afgespeeld alsmede om voldoende bewijs te verzamelen om tot een bewezenverklaring
te komen. Is een getuige onwillig dan is het niet alleen praktisch maar ook gewenst om
middelen te hebben teneinde het afleggen van een verklaring re stimuleren ofwel af te dwingen.

jo 223 derde lid, Sv. De gijzeling wordr ondergaan in een huis van bewaring.
Vervolging op grond van art. 444 Sr is nier aan de orde: in dar arrikel is slechrs her wegblijven srrafbaar gesreld,
nier her weigeren re anrwoorden ofwel de eed of belofre af re leggen.

-s Zie omtrenr de problem en die dirverschoningsrechr in de prakrijk rnee kan brengen A.c. 'r Harr Perikelen van
zwijgplicht en verschonirzgsrecht DD 1992, biz. 105 en verder.

'9 Vindr een verhoor plaars ten oversraan van de polirie, dan geldr er geen verplichring tor medewerking maar
de geruige hoefr daar nier over re worden gemformeerd. Mois zegr hierover dar bij geruigen veelal de indruk
besraar dar zij wei tot anrwoorden verplichr zouden zijn als politie aan hen vragen srelr: 'her
opsporingsapparaar spinr garen bij de juridische onnozelheid van de doorsnee burger'. G.P.M.F. Mols
GetuiBen en strojzaken, Devemer 1993, p. 9.
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Dergelijke middelen zijn dan ook bij wet geregeld: gijzeling en inverzekeringsteIling.
Persisteertde geruige in zijn weigerachtige houding dankan vervolging zijn deel zijn. Hetzelfde
geldt wanneer hij een valse verklaring aflegr: meineed, art. 207 Sr.

Anderzijds is ook aandacht be steed aan de belangen van de getuige: hem komt onder
omstandigheden een verschoningsrecht toe; het beantwoorden van bepaalde vragen aan hem
kan worden belet en er is een bijzondere regeling indien de getuige een zogenaamde bedreigde
getuige is. Het is dus zeker niet zo dat de overheid geen oog heeft voor de belangen van de
getuige.

Niveau van rechtsbescherming. Samenvattend kan worden gezegd dar er diverse redenen
zijn voor een getuige omniet te willen getuigen. Denk aan slachtoffers van emstige misdrijven
die niet geconfronteerd willen worden met de verdachte. Denk ook aan bijvoorbeeld de angst
voor represailles, verstoring van het maatschappelijkejsociale leven.
De hiervoor al gememoreerde mogelijkheden die her wettelijk systeem thans biedt aan
getuigen om beschermd te worden, zijn de volgende.>'

afschermen van anrwoorden, art. 187d Sv;
status van bedreigde getuige, art. 226a Sv;
afwijzen verzoek opl'Oepen getuige, art. 264 en 288 Sv;
beperkr anonieme getuige, art. 290 Sv.

Ook is het mogelijk dat een officier van justitie ervoor kiest de personalia van een getuige niet
bekend te maken en in weerwil van een bevel van de rechtbankniet op te l'Oepen. De rechtbank
kan dan niet anders dan de officier van justitie niet -ontvankelijk verklaren in de vervolging, art.
349, derde lid, Sv indien de rechtbank eraan vasthoudt dat hij de getuige wenst te horen." Dit
is echter een niet-ontvankelijkheid die niet aan een hernieuwde vervolging in de weg staat.
Stel, er is een gl'Ootscheeps opsporingsonderzoek met meerdere verdachten die niet allemaal
tegelijkertijd vervolgd worden. Stel verder dat het opsporingsbelang er in de ogen van de
officier van [ustitie aan in de weg staat dat de identiteit van een bepaalde getuige (under-cover
agent) wordt bekend gemaakt. De reden daarvoor kan zijn dat het opsporingsonderzoek nog
in volle gang is voor wat betreft de andere verdachten. De officiervan justitie gaat desondanks
tot vervolging van de "eerste" verdachten over en neemt daarbij het risico van niet-
ontvankelijkverklaring op de koop toe. Vervolgens voltrekt zich het scenario dat hij had
voorzien; de rechtbank wenst de under-covel' agent te horen. De officier van justitie werkt
daaraan niet mee en wordt niet-ontvankelijk in de vervolging verklaard. In theorie is het nu
mogelijk dat deze verdachten alsnog worden vervolgd en wei op het moment dat her
opsporingsbelang niet meer aan bekendmaking van de identiteitvan de getuige in de weg staat.

,0 Zie ook A. Beijer BedreitJde tJetuitJen in her strajproces, diss. Utrecht, Devenrer Gouda Quint, 1997, P: 163 waar
zij her heefr over andere manieren om getuigen re beschermen.
Zie ook HR 25-06-2002, LJN AD8843, zaaknummer 03552/00 (strafkamer).3'
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Dar op deze manier "geopereerd" kan worden, komr naar voren in een arrest van de Hoge Raad van 25juni 2002.'" In
die zaak ging her om een informanr waarvan de Rechtbank had aangegeven deze als geruige op de zining re willen
horen. De officiervan jusririe - die revergeefsheefr geprobeerd de informant re overreden zich als bedreigde geruigen
re laren horen - respecteerde echter de mer de informanr gemaakte afspraak en heefr mer geprobeerd hem regen zijn
wi! voor de rechrer re geleiden waarop de rechtbank de officier nier-onrvankelijk in de vervolging verklaarde. Idem in
hoger beroep, Her hofheeft daarbij een vergelijking gemaakr mer de Karmanzaak (HR 01-06-1999, NjI999,567).
Tegen deze uitspraak is de Advocaat-Generaal bij her hof in cassatie gegaan. De Hoge Raad overweegt korr
samengevar dar her eerste middel - dar zich richrte tegen her oordeel van her Hof dar deze siruatie vergelijkbaar was
met die in de zaak Karman - gegrond is en dar dit rot cassatie moer leiden. Vervolgens overweegt de Hoge Raad:
'Voor her geval de rechter na verwijzing opnieuw mochr beslissen de informant te doen horen, verdiem her volgende
nog opmerking. Uir de art. 553 en 555 Sv vloeir voorr dar her openbaar minisrerie verplichr is zijn medewerking re
verlenen aan een door de zirringsrechter bevoLen dagvaarding of oproeping van een geruige, ook indien her verhoor
van die geruige naar het oordeel van de zirringsrechrer door de rechter-commissaris diem re geschieden. Zoals in de
conclusie van de Advocaar -Generaal is uireengezer heeft de wergever in her kader van de Wer geruigenbescheffiling
onder ogen gezien dar een weigering van her openbaar minisrerie om ce voldoen aan een bevel tor dagvaarding of
oproeping van een geruige als bedoeld in arr. 264 Sv nierternin kan worden gerechtvaardigd door een zwaarwegend
opsporingsbelang, te weten het belang dar prerense geruigen met worden afgeschri.kr om een verklaring regen over de
polirie of de rechrer-commissaris af re leggen, omdat hun anonimireir met wordr gegarandeerd. Wanneer in een
dergelijk geval de officier van justirie, nierregensraande een bevel van de zittingsrechrer als bovenbedoeld, een aan de
geruige gedane toezegging tor garanrie van anonimireit gestand wi! doen en weigerr die geruige op te roepen zal door
de rechter die het bevel handhaaft, ingevolge het bij genoemde wet ingevoegde derde lid van arr. 349 Sv aan die
weigering her rechtsgevolg van mer-ontvankelijkheid van her openbaar ministerie in de vervolging dienen re worden
verbonden. Die nier-onrvankelijkheid sraar overeenkomsrig de uir de wetsgeschiedenis blijkende bedoeling van de
wetgever niet in dewegaan een nieuwe vervolging ter zake van herzelfde feit. Her Werboekvan Strafvordering behelst
nier een uitdrukkelijkevoorziening voor her geval dat het openbaar minisrerie een persoon vaIlwege een zwaarwegend
opsporingsbelang de toezegging heeft gedaan dat hij in her geheel mer als geruige, dus ook met als bedreigde geruige
in de betekenis die daaraan in dat wetboek toekomr, zal worden gehoord en de recllter mettemin beveelt dar die
persoon ofwel ter rerechrzirring ofwel- al dan mer als bedreigde getuige - door de recilter-<:ommissaris dient te worden
gehoord. Nu de situatie waarin het openbaar minisrerie in een dergelijk geval komt re verkeren merwezenlijkverschilr
van die welke voor dewetgever aanleidingis geweestvoor opnemingin het Wetboek van StrafVorderingvaIl het derde
lid van art. 349 Sv, brengt redelijke werstoepassing mee dar in een zodatlig geval een weigering VaIl het openbaar
mi.nisrerie aan een rechrerlijk bevel tor her oproepen van die persoon als geruige - rer rerechrzirring dan wei voor de
rechter-<:omrnissaris - eveneens rot gevolg moer hebben dar de met-ontvankelijkheid VaIl her openbaar minisrerie in
de vervolging wordr uitgesproken, hergeen, evenals dar bij toepassing VaIl art. 349, derde lid, Sv het geval is, geen
beletsel vormr voor een nieuwe vervolging rer zake van herzelfde feir.'

Desondanks wringt er toch nog iets in de regeling van de rechtsbescherming van de getuige.33

Uitgangspum is dat de getuige veelal ongevraagd betrokken wordt bij een strafzaak. Als aan
hem medewerking wordt gevraagd bij het tot klaarheid brengen van een strafbaar feit zal
medewerking naar mijn mening in beginsel op basis van vrijwilligheid dienen te berusten, niet
omdat er een plicht bestaat. Dit zal trouwens, naar ikaanneem, ook altijd het uitgangspuntvan
politie en justitie zijn. Anderzijds, ikheb het eerder al aangegeven, is het gezien de belangen die
op het spelkunnen staan begrijpelijk dat de overheid desgewenst een getuige kan dwingen een
verklaring af te leggen. Het private belang met rust te worden gelaten zal SOtllS moeten wijken
voor het algemene belang dat gemoeid is met het tot klaarheid brengen van strafbare feiten en
daaraan gekoppeld de vervolging van de verdachten.

HR 25-06-2002, LfN AD8843, zaaknummer 03552/00 (strafkatner).
In EHRM 26-03-1996 NJ 1996, 741 (Doorson) heefr her EHRM overwogen dat bij de toepassing van art. 6
EVRM met de belangen VaIl een geruige rekening diem te worden gehouden. Zeker wanneer dir een geruige
is die tevens slachroffer was van her strafbare feir waarvoor de verdachre terechrsraar.
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Tegen deze achtergrond moer enerzijds worden erkend dar de diverse "ontsnappingclausules"
er in mime mate toe kunnen leiden dat een getuige in her geheel niet ofwel niet bij een
onderzoek ter rerechtzitting (in extenso) zal hoeven re getuigen. Wat dat aangaat is het niveau
van rechtsbescherming adequaat te noemen. Anderzijds wringt her, juist omdat er sprake is
van iemand die doorgaans onvrijwillig bij een srrafzaak berrokken is, dat aan de getuige zelf
geen enkel mid del in handen is gegeven om actief te voorkomen dat hij moet getuigen.
daargelaten de mogelijkheid die de getuige heeft om de status van bedreigde getuige te
verkrijgen. Maar let wei, lang niet iedere getuige die om hem moverende redenen niet wil
getuigen komt in aanmerking voor de status bedreigde getuige: denk aan getuigen die menen
het (herhaald) afleggen van een verklaring lichameliik of geestelijk niet aan te kunnen, of aan
getuigen die de confrontarie met de verdachte denken niet aan te kunnen, zelfs niet als de
verdachte zich op last van de rechter buiten de zaal bevindt gedurende het getuigen verhoor,
art. 297, derde lid, Sv.

Zeker met de zojuisr geschetste invalshoek in her achterhoofd dringr zich de vraag op of een
wijziging van de positie van de getuige gemdiceerd is ..14 Naast de wettelijke plichten zouden aan
hem ook bepaalde wettelijk gewaarborgde rechten, buiten her verschoningsrecht en de
(beperkte) anonimiteit ingeval van bedreiging, moeten worden roebedeeld. Hierbij valt te
denken aan een wettelijke mogelijkheid van bezwaar tegen zijn oproeping of dagvaarding.
Een verdachte die de mening is toegedaan dat hij op lichtvaardige gronden verder wordt
vervolgd kan daartegen bezwaar maken op grond van de art. 250 en 262 Sv. Achrerliggende
reden is onder meer geweest dat een verdachte de mogelijkheid moet hebben het rerechtstaan
in het openbaar te voorkomen. Een getuige, ook een getuige die revens slachtoffer is, die is
opgeroepen ter rerechtzitting te verschijnen kan daartegen binnen her srrafrechteliik systeem
geen rechtsmiddel aanwenden, aIle richtlijnen omtrent de behandeling van slachtoffers ten
spijt. Voor hem (ofhaar) kan her ook zeer bezwaarlijk zijn om (in het openbaar) te moeten
antwoorden op vragen mede door of namens de verdachte gesteld. Daar staat tegenover dat
de rechrer, zoals hiervoor al aangegeven, de mogelijkheid heeft het beantwoorden van
bepaalde vragen te beletten. Dat biedt een bescherming aan de getuige.

Een ander punt van bezwaar is her bij herhaling dezelfde of soortgelijke vragen moeten
beantwoorden; de eerste keer bij de politie, vervoigens bij de rechrer-commissaris en dan ter
terechtzirting."

Zie A. den Hartog De BctuiBe in het strafprocesredu: voorst.eI/en voor ccn nicu\Vc rCBelinB, in: Her onderzoek rer
rerechtzirring, eerste interimrappononderzoeksproject Srrafvordering 2001, M.S. Groenhuijsenen G. Knigge
(red.), Kluwer 2000, p. 275-342.
Voor war berreft jeugdigegetuigenfslachwffers, kinderen in de leeftijd van vier tot en met elfjaar.is op dit punt
aerie ondernomen. Voor hen is de interviewsrudio gelnrrodueeerd. De audio-visuele registratie van de
verhoren van deze kinderen heefr meerdere voordelen: ber kind behoefr met deze regisrratie veelal slechrs
eenmaal te worden gehoord; her verhoor wordt afgenomen in een kindervriendelijke ruimre en door speciaal
daarroe opgeleide poliriefunctionarissen waardoor de kans op berrouwbare verk1aringen roeneemt en
bovendien wordt door middel van deze regisrrarie de conrrole op her verhoor vergemakkelijkt. Dit laatste geldt
uiteraard niet aileen voor de verdachte en diens raadsman maar evenzeer voor de rechter. Niet aileen kunnen
zij de opname minutieus besruderen voor wat betreftvraag en antwoord, zij kunnen evenzeer de non-verbale
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EeD jurisprudenrieel voorbeeld waaruir de behoefte aan een eigen aerie voor de geruige blijkr is een uitspraak van de
rechrbank Roermond van 24 februari 1987}6Is in hervoorafgaande de nadruk gelegd op her beiang dar een geruige kan
hebben bij her nier-bekend worden van zijn idenrireir en op zijn belang psycbisch niet meer dan noodzakelijk re worden
belasr, in de bier aan de orde zijnde uirspraak is her belang van de geruige om nier re worden gehoord gelegen in zijn
Iichamelijke gezondbeid.
In her kader van een opsporingsonderzoek ondemeemt de officier van iusririe pogingen eiser in korr geding alsgeruige
re doen horen door ambrenaren van de FlOD. Eiser, een harrparienr, verzer zich biertegen. Zijn lichamelijke conditie
is dusdanig, zo srelt hij, dar her horen als getuige onveranrwoord is. Een en ander staaft hij met de nodige bescheiden.
De officier van justitie is evenwel de mening roegedaan dar her aan de desberreffende opsporingsambtenaren is om
re beoordelen ofeiser in staar geachtmoer worden een verklaring afre leggeD. Hervooraf consulteren van de berrokken
cardioIoog achr hij nier nodig.
Of deze srelling van de officier juisr is laar de president in korr geding in her midden. Zijns inziens mag de officier nier
eens pogingen ondernemen om eiser te doen horen nu overduidelijk is dar hij nier bereid is zijn medewerking re
verlenen. Waarom niet? Omdar eiser in dit stadium van her onderzoek nog nier verplicbt is mee re werken; er is geen
sprake van een gerechtelijk vooronderzoek laar sraan van een onderzoek rer terechtzitting. Door desondanks re pogen
eiser te doen horen brengt de officier van jusririe hem onnodig hinder roe. Dit wordr de officier derhalve verboden.
Hecht hij desalnierrernin be\ang aan de geruigenisvan eiser, dan zal hi] deze op andere wijze, bijvoorbeeld in her kader
van een gerechtelijk vooronderzoek, moeten zien re verkrijgen, aIdus de president.

Duidelijk is dar een getuige er op versehillende momenten en om versehillende redenen belang
bij kanhebbenniet teworden gehoord ofwelonder bepaalde voorwaarden te worden gehoord.
Met deze belangen kan binnen her strafreehtelijk systeem zeker rekening worden gehouden
maar de getuige verkeert wat dar aangaatin een afhankelijke positie. Hem is, met uitzondering
van de mogelijkheid de status van bedreigde getuige te verkrijgen en de mogelijkheid van art.
187d Sv, geen eitJen aetie geboden om zijn belangen te behartigen.

Desiderata. Wat zou nu wenselijk zijn? Gedaeht zoukunnen worden aan een modus waarbij
een getuige de mogelijkheid krijgt om bezwaar aan te tekenen tegen zijn dagvaarding ofwel
oproeping om te getuigen ter tereehtzitting ofbij de rechter-commissaris.
De meest voor de hand liggende en praktisehe optie is dan her behandelen van het bezwaar-
sehrift voorafgaand aan de zittingJbehandeling waarvoor de getuige is opgeroepen. Behande-
ling van het bezwaarsehrift zou dan buitenaanwezigheid van verdachte moe ten plaatsvinden
teneinde her afsehermen van de getuige te waarborgen.

Hetgeen in het navolgende wordt opgemerkt geldt zowel voor de getuige die ter tereehtzitting
zou moeten getuigen als voor de getuige die zijn verklaring ten overstaan van een reehter-
eommissaris zou moeten afleggen, tenzij anders aangegeven.

Eenruer bedoeld bezwaarsehrift zou inieder geval moetenkunnen worden ingediend wanneer
het gaat om een getuige die anders dan op reehterlijk bevel is opgeroepen of gedagvaard. Indie
situatie is er inlmers nog geen enkele vorm van reehterlijke eontrole geweest. Is de oproeping
of dagvaarding gebaseerd op een reehterlijk bevel, of dit nu een bevel van een reehter bij het

communicatie waarnemen en besruderen. Zoals hiervoor aI is gezegd kan deze non-verbale communicatie van
groor belang zijn bij de oordeelsvorrning omrrent de berrouwbaarheid van een verkIaring. Zie voor deze wijze
van verboor onder meer M.s. Groenhuijsen Audio-visuele retJistratie van verhoren van jeugditJe tJetuitJen, DO
1992, biz. [en verder.
Rb Roermond 24-02-1987, KG 1987,[38 (kort geding).
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onderzoek ter terechtzitting is ofwel op bevel van de rechter-commissaris in her kader van een
gerechtelijk vooronderzoek ofwel met toepassing van art. 316 Sv, dan is er een vorm van
rechterlijke controle geweest.
Moet dan aan de genuge nog een mogelijkheid van bezwaar moet worden geboden?
Wenselijk zou dat zijn voor die gevallen waarbij zich na het bevel van de rechter en v66r het
daadwerkelijke horen nieuwe feiten en ornstandigheden voordoen waarmee de rechter die her
bevel gaf geen rekening heefr kunnen houden en die, naar het oordeel van de rechter in de
bezwaarschriftprocedure, naar alle waarschijnlijkheid tot een ander oordeel zouden hebben
geleid indien de rechter wel met die feiten en ornstandigheden rekening had kunnen houden.
In een dergelijke situarie zou door tussenkomst van een eventuele bezwaarschriftrechter het
horen moeten kunnen worden verhinderd tat het moment waarop de rechter in de
strafprocedure zelf zich een oordeel heeft kunnen vormen over de wenselijkheid een getuige
te horen in het licht van de gewijzigde ornstandigheden.
Wenselijk zou het eveneens zijn in die gevallen waarin de rechter geen rekening heeft kunnen
houden met belangen van de getuige om de eenvoudige reden dat hij niet met die belangen
bekend was terwijl redelijkerwijs ook van de getuige niet kon worden gevergd dat hij -
anticiperenderwijs - ervoor had gezorgd dat zijn bezwaren op een of ander manier in het
dossier van de verdachte waren opgenomen. Waarom anticiperenderwijs? Omdat van een
getuige die op voorhand weet dat hij - indien hij zou worden opgeroepen - niet wi! gentigen
(noch bij de rechter-comrnissaris noch ter terechtzitting) ook eigen initiatief mag worden
verwacht in die zin dat hij op een of andere manier kenbaar maakt wat de achterliggende
redenen zijn om niet te willen getuigen. De rechter kan daar dan rekening mee houden bij zijn
verdere beslissingen. Wanneer van de geruige gevergd kan worden dat hij zelf aangeeft
waarom hij niet wi! getuigen en wanneer dat niet van hem gevergd kan worden, zal van geval
tot geval bekeken moeten worden.

Deze bezwaarschriftprocedure zou ook moeten kunnen worden toegepast in gevallen zoals
de hierboven aangehaalde Roermondse casus, waarbij het de officier van justitie is die aeries
onderneemt om de getuige tach te (doen) horen. Een getuige hoeft irnmers niet mee te werken
wanneer de officier van justitie hem wi! horen. am herhaalde pogingen tot horen te beletten
zou de hier bedoelde procedure moeten kunnen worden benut. Voor dergelijke gevallen zou
dan wel een aparte rechter moeten worden aangewezen die op het bezwaarschrift beslist.

Is de rechter-commissaris of de zittingsrechter de rechter die op het bezwaarschrift beslist, dan
kan her een - voor die fase - definitieve beslissing zijn.

Inhet verleden is de wenselijkheid van handhaving van de bezwaarschriftprocedure voor de
verdachte in twijfel getrokken37 zodat het misschienniet zo geschikt is om juist een soortgelijke
procedure voor een getuige te opperen, maar dat doet mijns inziens niets af aan het feir dat er
argumenten zijn aan te voeren die toch op zijn minst moe ten leiden tot het plaatsen van
vraagtekens bij de positie die aan de gentige in het huidige systeem is toebedeeld.

W.E.CA. Valkenburg Het bezwaarschrift teaen de dagvaarding, diss. Tilburg, Arnhem 1993·
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3.2• Getuigen die een deal hebben gesloten met justitie

In de praktijk gebeurde het al: afspraken met "criminelen'' om op die manier bij hen een
bereidheid te kweken om een verklaring af te leggen in de srrafzaak tegen een andere
verdachte. Gesproken wordt wel over "kroongetuigen". Twee bekende Kroongetuige zaken
zijn die van de Karman (kroongetuige in de strafzaak tegen de Hakkelaar) en Mink K.
geweesr.f Daarvoor echter had de Hoge Raad al in een andere zaak een belangrijk arrest
gewezen over kroongetuigen. Beter gezegd, de Hoge Raad heeft aangegeven waarom hij zich
op dat moment juist (nog) niet in algemene termen uit wilde laten over "kroongetuigen" .>9

De Hoge Raad overweegr:
'Een op de desbetreffende problemariek toegesneden werrelijke regeling is niet voorhanden. Van een voldoende
uitgekristalliseerde, algemeen aanvaarde rechtsopvatring omrrenr dit vraagsruk in aI zijn verschijningsvormen, kan
evenmin worden gesproken. Er bestaar met name geen zekerheid over war onder een "kroongetuige" dienr re worden
versraan en welke afgrenzing moer worden gegeven aan de toelaatbaarheid van een dergelijke getuige en van de inhoud
van de met deze gemaakte afspraak. Een nadere be paling en afgrenzing zal door de wetgever moeren worden gegeven.
Een werrelijke regeling is in voorbereiding, maar de uitkomst daarvan is nog onzeker. Bij die stand van zaken gaat her
de rechrsvormende taak van de rechrer te buiten indien hi] zich thans over her "fenomeen van de kroongetuige" in
algemene terrnen zou uirlaren, Zolang een wertelijke regeling nog niet tor stand is gekomen, zal de rechrer zieb
uitsluirend rnoeten be palen tor roetsing van de concrete omstandigheden van bet geval aan de in art. 6 EVRM aan een
verdachte gewaarborgde fundamenrele rechten en aan de mede uir art. 6 EVRM afgeleide beginselen van een
behoorlijke proeesorde. Dir is reedseerder gebeurd (vgl. HR 15 februari 1994, NJ 1994,322; HR 23mei 1995, NJ 1995,
683; HR 19 maarrl996, NJ 1997, 59). Her ligt dusop de weg van de wergever aan de bestaande onzekerheid omrrent
de roelaarbaarheid van bet "fenomeen van de kroongetuige" een einde re maken. Niet kan worden uirgesloten dar een
evenrueel uitblijven van een wertelijkeregeling te eniger rijd rot een andere afweging zalleiden bij de beoordeling van
roekomsrige gevallen waarin de vraag naar de roelaatbaarheid van "de kroongetuige" aa.n de Hoge Raad wordt
voorgelegd.'

De Hoge Raad legt in 1998 de bal duidelijk in de hoek van de wetgever. Het is aan hem om een
regeling te treffen. Doet hij dar niet (tijdig) dan sluit de Hoge Raad niet uit zich in de toekomst
wel uit te laten over de toelaatbaarheid van "kroongetuigen".
Een wettelijke regeling is er echter in 2002 nog steeds niet. Wetgeving is weliswaar in een
vergevorderd stadium maar de meest recente activiteit dateertvan 5juli 2001, de datum waarop
het gewijzigd voorstel van wet aan de Eerste Kamer is voorgelegd.40

Wat houden de wetgevende plannen nu in?

Uiteenzetting wetsvoorstel. Het voorstel voorziet in een wettelijke regeling van afspraken
die gemaakt worden met getuigen die nog berecht moe ten worden alsmede in een wettelijke
regeling van afspraken met getuigen die al veroordeeld zijn. Eerst de getuige die zelf nog
berecht moer worden, art. 226g - 226j Sv.

Als de officier van justitie voornemens is een afspraak met een getuige te maken dan stelr hij
de rechter-commissaris daarvan in kennis. Her gaat dan om een afspraak met een verdachte

39
HR 01-06-1999,N} 1999, 567 (srrafkamer) m.11[.Seh en HR02-04-2002,L/N AE4767 (srrafkamer) I Mink K.
HR 30-06-1998, NJ 1998,799 (srrafkamer) rn.nr. Sch.
Eersre Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 26 294, nr. 379.
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'die bereid is een getuigenverklaring af te leggen in de strafzaak tegen een andere verdachte in
ruil voor de toezegging dar bij de vervolging in zijn eigen strafzaak strafvemlindering met
toepassing van art. 44a van het wetboek van strafrecht zal worden gevorderd', art. 226g, eerste
lid Sv. Afspraken mogen aileen worden gemaakt bij feiten die in georganiseerd verband zijn
gepleegd en een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren. Ook bij misdrijven met een
wettelijke strafmaximum van acht jaar of meer mogen afspraken gemaakt worden.

De getuige die ovedegt over her maken van een afspraak tot strafvermindering kan zich laten
bijstaan door een raadsman. Heeft hij geen raadsman dan wordt er een toegevoegd op last van
de rechter-commissaris.

De afspraak die met de getuige wordt gemaakt moet op schrift worden gesteld. Her
wetsvoorstel geeft daarvoor nadere regels, art. 226g lid 2 Sv. Afspraken die niet worden
aangemerkt als een afspraak bedoeld in art. 226g eerste lid Sv worden neergelegd in een proces-
verbaal dat bij de processtukken wordt gevoegd.

De rechrer-commissaris is vervolgens aangewezen om de afspraak ex art. 226g, eerste lid Sv
op zijn rechtmatigheid te toetsen. Indat verband hoort de rechter-commissaris de getuige.
Oordeelt de rechter-commissaris de afspraak rechtmatig dan komt deze tot stand, art. 226h,
derde lid, Sv. Oordeelt de rechter-commissaris niet rechtmatig dan staat tegen die beslissing
voor de officier van justitie hoger beroep open, art. 226i, rweede lid Sv. Cassatie is uitgesloten,
art. 226i, derde lid Sv. De criteria die de rechter-commissaris in acht dient te nemen bij de
beoordeling van de rechtmatigheid van de afspraak, zijn nader inhet wetsvoorstel aangegeven,
art. 226h, tweede lid, Sv.

Is een afspraak rechtmatig geoordeeld dan wordt de getuige gehoord door de rechter-
commissaris. Toepassing van art. 226a-fSv is nu uitgesloten, art. 226j, tweede lid, Sv. Wei kan
de identiteit van de getuige voor een bepaalde tijd voor de verdachte verborgen worden
gehouden. Dat bevel wordt echter voor de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek
opgeheven, art. 226j, vierde lid, Sv.
Zodra de stand van het onderzoek het toelaat, bericht de rechter-commissaris de verdachte
over de gemaakte afspraak en de inhoud daarvan. De specifieke maatregelen die zijn getroffen
voor de feitelijke beschernling van de getuige hoeven niet bekend re worden gemaakt, art. 2261
j0226j Sv.

Op vordering van de officier van justitie vervolgens kan de rechter de straf die hij overwoog
op te leggen verminderen. De strafvermindering kan bestaan in:
• maximaal een derde bij een onvoorwaardelijke tijdelijke vrijheidsstraf of geldboete of;
• de omzetring van maximaal een derde van het onvoorwaardelijke gedeelte van een

vrijheidsstraf of van een geldboete in een onvoorwaardelijk gedeelte of;
• de vervanging van maximaal een derde gedeelte van een vrijheidsstraf door een

onvoorwaardelijke geldboete.
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Gaat het om een reeds veroordeelde getuige dan geldt dezelfde regeling als hiervoor geschetst,
art. 226k Sv.ln roil voor de toezegging te getuigen, zegt de officier toe dat hij bij de indiening
van een verzoekschrift tot grarie een positief advies zal uitbrengen tot vennindering van de
opgelegde srraf met maximaal een derde.

4. De bijzondere positie van het slachtoffer

4.1. Inleiding

Grijpen we weer even terug op het spinnenwebmodel van hoofdstuk 3 dan staat daar in het
midden her srrafbare feit. Dar is de kern waar ailes omdraait. Inde eerste kring daaromheen
staan niet aileen de overheid, verdachte en de getuige maar - uiteraard - ook het slachtoffer (of
zijn nabestaanden). War maakt de posirie vanhet slachtoffer nu bijzonder? Integenstelling tot
bijvoorbeeld de verdachte en de getuige is hem (al) leed berokkend. Het is dus van belang er
extra alert op te zijn dat hem in de loop van het proces - in mime zin - waarmee een reacrie
gegeven wordt op dat srrafbare feit niet nog meer schade wordt toegebracht: hetvoorkomen
van secundaire vicrimisatie."

Zo is een zeer belangrijk onderdeel van het geven van een reacrie op een srrafbaar feit het
opsporen en vervolgen van de dader. Daar zal het zwaartepunt liggen. Dat zal zich ook
vertalen in de bijvoorbeeld de rechten die aan een slachtoffer worden toebedeeld binnen de
kaders van de strafzaak zelf, in het bijzonder het onderzoek ter terechtzitting. Hoe zich dat
echter vertaalt, is een vraag die deels rechtspolirieke keuzes vergt. Oenk aan vragen als: Krijgt
een slachtoffer spreekrecht? Zo ja, hoe wordt dat vormgegeven? Kan een slachtoffer in hoger
beroep wanneer hij het niet eens is met de aan de verdachte opgelegde straf?

Net zoals bij de getuige gaat het bij de rechtsbetrekking tussen het slachtoffer - daaronder
begrepen de nabestaanden en (bij kinderen en onmachtigen) de wettelijk vertegenwoordiger-
en de overheid (in het kadervan dit onderzoek) uirsluitend over acriviteiten die de overheid kan
ontplooien, of juist niet ontplooit, in het kader van opsporing, vervolging, berechting en
executie. Het gaat dan om acriviteiten die het slachtoffer indat kader regarderen en het niveau
van rechtsbescherming dat het slachtoffer toekomt. Oat wil in het geheel niet zeggen dat de
overheid zich aan andere belangen van het slachtoffer niets gelegen zou hoeven laten liggen.
lntegendeel. De verantwoordelijkheid van de overheid strekt zich veel verder uit dan het enkele
bieden van rechtsbescherming tegen activiteiten die zij zelf kan ontplooien ter opsporing,
vervolging, berechting en executie."

Zie ook A.L.J. van Srrien De posuic van het slachtoffer in het strafproces in: Her onderzoek rer rerechrzirting,
eerste inrerimrapporr onderzoeksproject Srrafvorderingzoor, M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Kluwer
2000, p. 233-274.
Zie ook de Aanbeveling van de Raad van Europa over slachroffers en her uitvoerige onderzoek naar de
implementatie daarvan dar is uitgevoerd door Brienen en Hoegen; M.E.I. Brienen en E.H. Hoegen Victims of
crime in 22 European Criminal Justice Systems, The implementation of Recommendation (85) II of the Council of
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Die veranrwoordelijkheid wordt ook genomen. De overheid zal zich bij haar beslissingen en
aeries voorzover mogelijk mede laren leiden door belangen van een slachtoffer. Dit komr op
verschillende manieren tot uiting.
Tot uiting komt dit bijvoorbeeld in de bejegening die wordt voorgestaan blijkens verschillende
richdijnen op dit punt. Er zijn bijvoorbeeld al jaren richtlijnen ten aanzien van de bejegening
van slachtoffers van seksuele misdrijven. Meest recent zijn de diverse aparte "aanwijzingen",
opgesteld door het college van Procureurs-Generaal.
Tot uiting komt de aandacht voor het slachtoffer ook bij onderwerpen als de schorsing van een
voorlopige hechtenis wanneer de vordering tot schorsing is gekoppeld aan een voorwaarde
van bepaald vermijdingsgedrag van de kant van de verdachte. Ook uit het vorderen van
betaling van een schadevergoeding aan een slachtoffer als bijzondere voorwaarde op grond
van art. 14C Sr blijkt de aandacht voor en behartiging van belangen van een slachtoffer.
W ordt een verdachte niet (verder) vervolgd dan kan daarover worden geklaagd bij het hof op
grond van art. 12 Sv. Daarnaast is aan een slachtoffer binnen her strafproces een heel eigen
zelfstandige plaats toegekend door de mogelijkheid zich als benadeelde partij te voegen.

Bij de aandacht die er is voor de positie van het slachtoffer in het strafrechr, is zelfs in 19931
199543 een nieuw element toegevoegd aan de rechtsbetrekking die tussen de overheid en het
slachtoffer be staat. Sinds de totstandkoming van de zogenaanlde wet Terwee, kan een
verdachte worden verplicht aan de Staat een bepaald bedrag te betalen dat als schadevergoe-
ding aan het slachtoffer ten goede komt: de schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. De
overheid fungeert dan als intermediair tussen verdachte en slachtoffer.

En dan staat de afgelopen jaren het spreekrecht rer terechtzitting voor slachtoffers volop in de
belangstelling. Het is in het begin van dit onderdeel al even genoemd. De onderzoeksgroep Sv
2001 besteedt daar uiteraard ruim aandacht aan." 45 En ook de Tweede Kamer laat zich niet
onbetoond, getuige het initiatief wetsvoorstel van Diurich." Discussie wordt gevoerd over de
vraag hoe een spreekrechtvorm gegeven moet worden: een spreekrecht bij de behandeling ter
terechtzitting of moet er een aparte straftoemetingszitting komen waar het slachtoffer (pas)

Europe on the Position of the Victim in the Framework of CriminaL Law arul Procedure; diss. Tilburg, Nijmegen
Wolf Legal Productions 2000 .

• 3 Wet van 23decemberI992,Stb.1993, 29. Deze wer is landelijk in werkinggerredenop Iapril1995. Sinds 1april
1993 was de wet reeds - als pilot - in werking gerreden voor de arrondissementen 's-Herrogenbosch en
Dordrecht.

.. A.L.J. van Srrien De positie van het slachtoffer in het strafproces in: Her onderzoek rer rerechtzirring, eersre
inrerimrapporr onderzoeksproject Srrafvordering 2001, M.S. G roenhuij sen en G. Knigge (red.), Kluwer 2000
resp. p. 229 en 271.

H Zie voor een beschouwing vanuit de praktijk van een vrijwilliger bij slachtofferhulp C. Srnit-de Vries
Spreekrecht VOOT slachtoffers;juridisch eenstap voonvaarts, /Ilaar wordt het slachtoffer er ook beter van? N ederlands
Juristenblad 2001 P: 1305-1307, rubriek O&M ..

• 6 Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27632, nr. I en 2.
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het woord mag voeren?" Of moet het slachtoffer geen "spreekrechr" maar een "schrijfrecht"
worden gegeven?48

4.2• Afbakening: rechtsbescherming die binnen en buiten het bestek van het
onderzoek valt

Het is nu zaak duidelijk af te bakenen welke rechten van het slachtoffer en de daarmee
samenhangende rechtsbescherming binnen het onderhavige onderzoek vallen en welke niet.
Via de voeging als benadeelde partij, art. SIa e.v. Sv, heeft het slachtoffer de mogelijkheid om
zijn eigen aerie tot schadevergoeding in het strafproces in te brengen. Hem wordt een
eenvoudige weg geboden om zijn schade te verhalen. Via de schadevergoedingsmaatreBel, art.
36f Sr, kan bij rechterlijk vonnis of arrest, op vordering van het openbaar ministerie, de
verdachte veroordeeld worden tot het vergoeden van de geleden schade. In dat geval neemt de
overheid het op zich om de schadevergoeding te incasseren en door te sluizen naar her
slachtoffer. De overheid fungeert als intermediair en het slachtoffer hoeft zich niet zelf om de
incasso van zijn schadevergoeding te bekommeren.
In de kern genomen valt schadevergoeding voor het slachtoffer te betalen door de verdach-
te buiten de rechtsbetrekking van het slachtoffer tot de overheid."

Toch is dat niet helemaal vol te houden. De schadevergoedingsmaatregel is weliswaar een
vorm van schadevergoeding ten gunste van het slachtoffer, te betalen door de veroordeelde,
maar de overheid heeft hier een stevige Yinger in de pap. Deze wijze van schadevergoeding is
namelijk als strafrechtelijk maatregel in her wetboek van strafrecht opgenomen en kan dus
alleen door tussenkomstvan de strafrechter worden opgelegd en moervia de overheid worden
geexecuteerd, Oat berekent dat het slachtoffer wat dat aangaat rechten kan doen gelden ten
opzichte van de overheid. De schadevergoedingsmaatregel valt dientengevolge binnen de
rechtsbetrekking russ en de overheid en het slachtoffer en valt tevens binnen het aangegeven
kader van opsporing, vervolging, berechting en executie. Zoals het slachtoffer ook bepaalde
rechten heeft bij de beslissingen omtrent (verdere) vervolging, zo heeft hij ook bepaalde
rechren bij de executie van een maatregel die te zijnen gunste is opgelegd.

49

J.L. de Wijkerslooth en J. Simonis Sprcekrech: voor stachtoffers als onderdeel van een straitocmctinqszuunc
Nederlands Juristenblad 2001, p. 2079-2083.
J.W. Spanninga en A.L.J. van Strien Een wetsvoorstel betreffende he! spreekrecht, Trema 2001 p. 419-428.
In de rechtsbetrekking russen slachtoffer en verdachre spelen dir soorr belangen, rechrsbescherming via
schadevergoeding, juist wei een grote ral. Schadevergoeding is dan aan re mer ken als secundaire
rechrsbescherming. Her feit zelf, namelijk her strafbare feir, kan nier meer worden voorkomen, aileen aan de
gevolgen kan nog iers worden gedaan.
In her kader echrer van her onderhavige onderzoek wordr de aandachr in eersre insranrie beperkr tOt de
rechrsbescherrning die geboden is in de diverse rechtsbetrekkingen tot de overheid voorzover her berrefr
activireiren gericht op opsporing, vervolging, berechting en execurie. Pas in een later stadium zal incidenteel
worden bekeken in hoeverre evenruele aanvullende vormen van rechrsbescherrning ook benut zouden kunnen
worden in andere rechtsbetrekkingen die ontstaan naar aanleidingvan een (re plegen) strafbaar feir, Op gelijke
voer zal worden bekeken in hoeverre evenruele aanvullende rechtsbescherrning kan worden benur in de
diverse rechtsbetrekkingen voor andere activiteiren dan die welke binnen her zojuisr genoemde kader vaUen.
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Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor bepaalde beslissingen omrrenr de prevenrieve detentie. Ook
daar kunnen belangen van her slachtoffer een rol bij spelen: denk aan een gebod van
vennijdingsgedrag als bijzondere voorwaarde bij de schorsing van de voorlopige hechtenis.

Voor war betreft de randvoorwaarden die de wetgever gecreeerd heeft met betrekking tat de
voeging als benadeelde partij, onder meer het recht op kennisneming van de processtukken,
art. SId Sv, is de vraag moeilijker te beantwoorden of de rechtsbescherming die daarmee
samenhangt onder de reikwijdte van het onderhavige onderzoek valt of niet.
Enerzijds zijn het geen rechtsbeschermingvragen die samenhangen met of voortvloeien uit
activiteiten ontplooid door de overheid in het kader van opsporing, vervolging, berechting en
executie: het gaat immers om een civiele procedure die samengaat met de strafprocedure. Het
zijn wel belangen die rechtstreeks voortvloeien uit een strafbaar feit. Ze passen dientengevolge
perfect binnen de rechtsbetrekking russen het slachtoffer en de verdachte.
Anderzijds gaat her om belangen die de overheid aan zichheeft getrokken door her slachtoffer,
indien het daarvoor kiest, als benadeelde partij een eenvoudige manier te bieden om zijn
schade te verhalen. Er is op dit punt dus ook een rechtsbetrekking russen slachtoffer en
overheid." Aan deze mogelijkheid van een eigen aerie voor het slachtoffer binnen het
strafrecht zijn een aantal rechten gekoppeld.

Hoe belangrijk het ook is dat de overheid zich de belangen aantrekt van slachtoffers, tach
vaIlen deze vragen van rechtsbescherming buiten de kaders van het onderhavige onderzoek.
Nogmaals: naar aanleiding van een strafbaar feit ontstaan diverse rechtsbetrekkingen. Niet
aileen russen de verdachte en de overheid maar ook russen derden en de overheid en russ en de
verdachte en derden. Het onderzoek beperkt zich tot die rechtsbetrekkingen die ontstaan met
de overheid en dan nog slechts voorzover de rechtsbetrekking ingekleurd wordt door
acriviteiten die samenhangen met opsporing, vervolging, berechting en execurie. Ik zal me dan
ook beperken tot een zeer summiere opmerking over de rechtsbeschenning die het slachtoffer
toekomt bij "zijn" aerie op grand van art. Sla e.v. Sv. Daarbij is het goed om niet uit her oog te
verliezen dat de weg van art. Sla Sv en de daaraan gekoppelde rechten en plichten facultatief
zijn voor het slachtoffer. Hij is immers niet verplicht om van de weg van art. Sla Sv gebruik te
maken.

De beloofde enkele opmerking over de voeging als benadeelde partij, Wordt het in art. SId Sv
gewaarborgde recht op inzage in de processtukken (beweerdelijk) niet gerespecteerd, dan kan
het slachtoffer zich daarover binnen veerrien dagen beklagen door indiening van een
bezwaarschrift bij het gerecht waartoe de officier behoort die inzage heeft geweigerd. Dit kan
worden aangemerkt als een vorm van actieve primaire rechrsbescherming. Er is een recht op
inzage dat (beweerdelijk) gefrustreerd wordt en via het bezwaarschrift kanhetrecht op inzage
worden geeffectueerd. De (voortdurende) inbreuk kan zogezegd worden beeindigd.

,0 In de wet wordr in her kader van de procedure van art. Sla Sv en verder gesproken over de benadeelde partij.
Omdat de slachroffers in dit onderdeel van dit boek cenrraal sraan, zal ik de term slachtoffers hanreren,
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Verder heefr het slachtoffer er in zijn - juridische - hoedanigheid van benadeelde parrij recht
op dat hem schriftelijk de zittingsdag wordt medegedeeld, art. Slf lid I Sv. Als daar iets mis
gaat, dan is het in theorie mogelijk dat de rechter bij het onderzoek ter terechtzitting de
behandeling schorst indien het slachtoffer niet aanwezig is en niet duidelijk is ofhij wel op de
hoogte is gebracht van de zittingsdag. Dit kan worden getypeerd als een pas sieve vorm van
primaire rechtsbescherming. Vindt het onderzoek ter terechtzitting toch plaats en kan het
slachtoffer zijn belangen als benadeelde pattij niet behartigen, dan rest hem, na eventueel
"hierarchisch beklag" uiteindelijk slechts een klacht bij de Nationale Ombudsman. Vanuit het
Ministerie van Justitie wordt een vast bedrag aan schadevergoeding toegekend indien door een
fout van politie of justitie het slachtoffer zich niet heeft kunnen voegen en zo de relatief
eenvoudige verhaalsmogelijkheid binnen het strafrecht is misgelopenY
Ook als er geen (verdere) vervolging wordt ingesteld, heeft her slachtoffer er recht op dar hem
dat schriftelijk wordt medegedeeld, art. Slflid 3 Sv. Dit is ook logisch met de mogelijkheid van
art. 12 Sv in het achterhoofd. Als niet bekend is of er (verdere) vervolging zal plaatsvinden, is
het lastig klagen. Als er niet (verder) vervolgd wordt, kan het slachtoffer bovendien zijn
vordering tot schadevergoeding alleen via een civiele procedure trachten te effectueren.

Ook de andere randvoorwaarden die de overheid heeft ontwikkeld ten behoeve van
slachtoffers, neergelegd in richtlijnen en circulaires, vallen buiten het bestek van ditonderzoek.
Zoals gezegd heeft de overheid zich, zeker de laatste jaren, de belangen van slachtoffers meer
en meer aangetrokken. Ook zij hebben nadrukkelijk een eigen plaats binnen het kader van een
strafzaak. In dat licht zijn diverse regelingen opgesteld waarin onder meer is vastgelegd hoe
met slachtoffers van strafbare feiten in het algemeen en slachtoffers van seksuele misdrijven
in her bijzonder moet worden orngegaan - zo wordt een slachtoffer, indien het daar prijs op
stelt, zo mogelijk door een vrouwelijke rechercheur gehoord - en op welke momenten zij recht
hebben op welke informatie." Zo zij daar prijs op stellen, wordt bijvoorbeeld aan slachtoffers
medegedeeld wanneer het onderzoek ter terechtzitting plaatsvindt en wordt hen de
mogelijkheid geboden een gesprek te voeren met de behandelend officier van jusririe.v
Dit zijn geen onbelangrijke aanspraken van een slachtoffer, integendeel, maar ze vallen wel
buiten de reikwijdte van dit onderzoek.
Een enkele opmerking voor wat betreft de rechtsbescherming is derhalve de enige aandacht
die hier verder aan die richtlijnen en circulaires wordt besteed. Als zijdens politie en justitie niet
gehandeld wordt overeenkomstig de richtlijnen en circulaires dan kan het slachtoffer zich daar
als regel over beklagen bij de nationale ombudsman.>' Er is geen aparte klachtcommissie in het

5' Inforrnarie oncleend aan P.R. Wery Het verstrekken van informatie in: Handboek srrafzaken, [38.2] p. 3.
Zie de diverse "aanwijzingen" van her college van Procureurs-Generaal uir 1999. Zie ook de Richtlijn
Slaehtofferzorg, Sterr. L995,65.
Het tijdig door het openbaar ministerie op de hoogre worden gesteld van dag, uur en plaars van de
tereehtzitting is ook wei eens aanleiding geweest voor een korr geding. Vergelijk Rb Amsterdam 08-03 -1984,
NJ 1984,591 (korr geding).
Soms zal echrer de reehtsbescherrning roch via het srrafrechtelijk systeem kunnen worden verkregen. Vergelijk
devolgende siruatie. Een even rue Iewens van een slachtoffer om geen verder persoonlijk conracr met de politie
re hebben wordt zoveel mogelijk gerespecreerd. Mochr een nader verhoor roch noodzakelijk zijn dan zal niet
altijd aan die wens kunnen worden tegemoer gekomen. Leidt dir er nu bijvoorbee\d toe dat het slachtoffer
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leven geroepen en binnen het strafrechtelijk stelsel is ook geen rechtsgang aanwijsbaar die
door slachtoffers gebruikt zou kunnen worden indien zij willen klagen over met naleving van
de richtlijnen. Daarmee is overigens met gezegd dat zij hun klacht niet tijdens bijvoorbeeld een
onderzoek ter terechtzittingnaarvoren kunnen brengen. Stel, de officier is nalatig geweest met
het aanzeggen van de zittingsdag aan het slachtoffer. Het slachtoffer komt door eigen navraag
achter de zittingsdag. Deze nalatigheid kan nu natuurlijk wel op zitting naar voren worden
gebracht maar de rechter zal daar weinig aan kunnen doen. Hij kan hooguit aangegeven dat de
gang van zaken niet in overeenstemming is geweest met art. 51f Sv en art. 167, derde lid Sv,
maar daar houdt het mee op. Bovendien is het slachtoffer op zitting dus zou je, analoog aan de
situatie dar een dagvaarding niet op juiste wijze aan de verdachte is betekend, kunnen
redeneren dat het gebrek gedekt is door de verschijning. Problematischer is het wanneer het
slachtoffer de zitting mist tengevolge van de nalatigheid van de officier van justitie. Dan rest
hem een "hierarchische" klacht bij de minister van justitie en uiteindelijk een klacht bij de
Nationale Ombudsman.

Tot slot. De activiteiten die wel binnen het bestek van het onderzoek vailen. Een aanral van
die activiteiten is in het onderdeel "derden en dwangrniddelen" en het onderdeel "de plicht OlU

te getuigen" al aan de orde geweest. De resterende onderwerpen zijn:
• opsporingsactiviteiten die (niet) worden ontplooid;

beslissingen omtrenr (verdere) vervolging en de procedure van art. 12 Sv;
• bijzondere voorwaarden die bij de schorsing van de voorlopige hechtenis of bij een

voorwaardelijke veroordeling kunnen worden gesteld, een en ander voorzover ze het
slachtoffer regarderen;

• de executie van de schadevergoedingsmaatregel.

4.3. Opsporingsactiviteiten

Korte uiteenzetting. Allereerst de activiteiten die al dan met worden ontplooid teneinde de
dader van een strafbaar feit te achterhalen. Het bezwaar van een slachtoffer zal zich
logischerwijs in het bijzonder richten tegen het niet ontplooien van bepaalde opsporings-
activiteiten. Staat voor de verdachte sinds 2000 onder omstandigheden de weg open van de
mini-instructie, via welke weg hij een poging kan wagen bepaalde onderzoekshandelingen te
laten verrichten, het slachtoffer kan van deze mogelijk geen gebruik maken. Biedt art. 12Sv dan
wellicht uitkomst? Indeze procedure wordt aan belanghebbenden de mogelijkheid geboden
te klagen over het niet (verder) vervolgen van een strajbaar feit. Betekenr dit nu dat de
procedure ook kan worden benut indien er geen concrete verdachte valt aan te merken en het
opsporingsonderzoek in zoverre dus nog onvoldoende resultaat heeft opgeleverd? Ja, maar
aileen voorzover uit het achterwege blijven van opsporingsactiviteiten kan en mag worden

wordt opgeroepen of gedagvaard om re geruigen dan sraan hem uiteraard dezelfde juridische insrrumenten
ter beschikking die aan iedere andere geruige ter beschikking sraan indien die niet wil geruigen.
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afgeleid dat nader onderzoek is gestaakt, aldus Corstens.» Denkbaar is immers ook dat
opsporingsactiviteiten slechts tijdelijk niet worden ontplooid, bijvoorbeeld omdat eerst
resultaten van een ander onderzoek worden afgewacht.

Ook hier is de weg naar de rechter in kort geding gevonden. Het betrof de zaak waarin Peter
R. de Vries, misdaadverslaggever, een kort geding aanspande tegen de Staat, teneinde in de
zaak van Marianne Vaatsrra te bewerkstelligen dat bepaalde opsporingsactiviteiten - op de
ontplooiing waarvan reeds bij het openbaar ministerie tevergeefs was aangedrongen -zouden
plaatsvinden.s"

De zaak Marianne Vaatsrra, die in 1999 vermoord is aangetroffen in Friesland. In die zaak was DNA-houdend
mareriaaJ van de verrnoedelijke dader veiliggesreld. Gedragsdeskundigen hebben aan de hand van verdere informatie
die uit her onderzoek naar voren is gekomen een daderprofiel vasrgesreld. Dar daderprofiel houdr onder meer in dat
her vermoedelijk gaar om een man in de leefrijd van 20 ror 45 jaar, die de omgeving van de plaars waar het meisje is
gevonden goed ken de en die vermoedelijk binnen een srraal van IS kilometer van de plaars van her delicr woont. Het
openbaar minisrerie heefr naar aanleiding van een uirzending van her relevisieprograrnma "Opsporing verzochr" een
groor aanral tips binnengekregen die nader worden onderzocht.
De zaak moebr zich eehrer inrniddels ook verheugen in de belangsrelling van misdaadverslaggever Peter R. de Vries.
De Vries dringr aan op een grootschalig DNA-onderzoek, op vrijwillige basis, onder alIe mannen die voldoen aan de
bovengenoemde daderkenmerken. Her openbaar ministerie is echrer nier voornemens een dergelijk onderzoek uir re
voeren.

Uiteindelijk heefr De Vries, daarroe gemachtigd door de ouders van Marianne Vaatstra, een korr geding aangespannen
tegen de overheid in een poging de officier van justitie in die zaak re bewegen een grootschalig DNA-onderzoek re
verrichten. Na een inboudelijke beoordeling van de vordering komr de President rot een afwijzing daarvan en
overweegt als volgr:
'Samenvanend komr de president tot een afWijzing van eisers vorderingen op grond dat de Officier van [usritie in
redelijkheid kan kiezen voor voortzerring van her sinds de relevisie-uirzending Opsporing Verzoehr van 27 juni jl. op
ongeveer 200 getipte mannen gerichte onderzoek. Dar zou moeten worden afgebroken bij uirvoering van her door
eiser voorgesrane ongerichre grootscha1.ige DNA-bevolkingsonderzoek onder aile ten tijde van her delicrin een straal
van 15kilometer rand de plaars van her delicrwonende mannen russen de 20 en 45 jaar. De beleidsvrijheid om nietvoor
dat laarsre re kiezen, komr de Officier van Justitie roe, die zijn opsporingsmerhoden evenrueel ook in een strafzaak zal
moeren veranrwoorden. De reehrer roersr hooguit marginaal aan algemene beginselen van behoorlijk besruur. Omdat
de Officier van Justitiede leiding over hetopsporingsonderzoek heeft, hoeven de opinies van de reehereheurs ook nier
te worden onderzoehr of afgewaeht.'

De President van de Rechtbank Leeuwarden, waar het kort geding diende, zag zich geplaatst
voor verschillende vragen met betrekking tot de ontvankelijkheid van De Vries in zijn
vordering - het belang van De Vries en het al dan niet openstaan van een andere met voldoende
waarborgen omgeven rechtsgang, art. 12 Sv - waarmee hij op de hierna weergegeven wijze is
orngegaan.

'1+ De Staat beefr ten slorre te kennen gegeven uirdrukkelijk in her midden te willen laren hoe de onrvankelijkheids-
vragen moeren worden beanrwoord die kunnen rijzen als nabesraanden - al dan met bij wijze van eenlastgeving aan
een journalist - veraordeling van her OM vorderen om de opsporingscapaciteit in te zerren voor de opsporing van
bepaaJde daders dan wei voor bepaalde opsporingsmerhoden. Eiser heefr zich vervolgens evenmin over de
onrvankelijkheid in zijn vordering uitgelaren. Daarom zal ook de president deze vragen in her kader van dir kort geding
onbeanrwoord laren. WeI verdienr - in her lichr van de vele publieke aandaehr voor dir punt - opmerking dar waar

55 G./.M. Corsrens, Het Nederlandse strafprocesrecht, Arnhem 2002, p. 505.

Rb Leeuwarden IO-II-2000, KG 2000,254 (kort geding).5'
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blijkens arrikel 12 en volgende van her Werboekvan Strafvordering rechrsrreeks belanghebbenden bij het Gerechrshof
kunnen kiagen over her afzien van (verdere) vervolging door her OM, nier ondenkbaar is dar de civiele bodemreehrer
ook dergelijke belanghebbenden in bepaalde vorderingen omvankelijk acht gedurende de opsporingsfase die aan de
srrafvervolging van een bepaalde dader vooraf gaat. Voorafgaand aan de door artikel 12 van her Wetboek van
Strafvordering voor rechtsrreeks belanghebbenden besraande bemoeienis mervervolgings-beslissingen sraat hun geen
met voldoende waarborgen omklede alrernarieve reehtsgang rer beschikking rijdens de opsporingsfase. Daarmee is
nier gezegd dar deze vorderingen van dergelijke belanghebbenden vaak zullen worden ingewilligd, maar slechrs dar
dit niet op voorhand is uitgesloten. Her OM zal wellichr moeren aceepteren dar de zelf onderkende en nagekomen
zorg- en informarieplicht ren aanzien van slachroffers met zich mee kan brengen dar op insrigatie van die slachroffers-
in elk geval de ouders van een gedood kind - een zekere marginale toersing van her gekozen opsporingsbeleid
plaarsvindt. Wei zal deze extra temghoudend moeren zijn, waar in een openbaar kort geding naruurlijk nier reveel
recherche-tacrisehe gegevens en overwegingen kunnen worden prijsgegeven. Geler op de gedurende de laatsre
decennia uitgebreide en versterkte rechtspositie van her slaehtoffer op de srrafzirring en van de belanghebbenden bij
een strafvervolging in arrikel 12 van het Werboek van Strafvordering komt het beroep van de Staat op het arrest van
de Hoge Raad van 24 juni 1975, NJ 438, waarin sprake is van her niet ter beoordeling van de rechter staande beleid van
de Officier van Justitie ornrrenr de vervolging van srrafbare feiren niet erg overruigend over. In dit verband is veel
betekeuend dat de Hoge Raad op IO okrober 1997 (NJ 1998, 66) sprak van een in beginsel door de rechter te
respecteren ruime beleidsvrijheid bij de vraag of een opsporingsonderzoek rnoer worden gestart.
15. De president achr zeer wei denkbaar dat bij een oordeel dar opsporingshandelingen of her nalaten daarvan door
her OM - bijvoorbeeld wegens srrijd met algemene beginselen van behoorlijk besruur - als onrechtmarig moet(en)
worden aangemerkt, in die zin aan her alsdan geldende relarivireirsvereiste voldaan is, dat slachroffers en nabestaanden
kunnen worden aangemerkr als degenen jegens wie onrechtmarig is gehandeld. De gelding van arrikel 12 van het
Wetboek van Srrafvordering biedt een aanwijzing dar handelen of nalaten in de uiroefening van opsporings- en
vervolgstaken eerder onrechtmarig kan zijn jegens belanghebbenden zoals slaehroffers en nabestaanden dan jegens
het grote zich in zijn veiligheid bedreigd voelende publiek. Datvertegenwoordigers van de massamedia niet onder deze
rechrsrreeks belanghebbenden vallen, behoefr geen nader beroog. Zij kunnen bezwaarlijk als slachroffer van een door
hen verslagen misdrijf worden aangemerkt. In navolging van parrijen kan de president dus ook in her midden laren in
hoeverre de in dir geval voor de lasrgeving door de rechtsrreeks belanghebbende nabestaanden aan De Vries opgegeven
argumenten opgaan: de lasrgevende ouders van Marianne Vaarstra zouden - begrijpelijk - opzien tegen deverschijning
op een openbare terechtzitring in kort geding, maar zij zijn ook niet verplichr daar te verschijnen. Een door hen
rechtstreeks ingeschakelde procureur of advocaat zal dan- al dan niet met last en ruggespraak - zonder russenkomst
van derden hun standpunt kunnen verdedigen. In navolging van de Staat zal de president echter aan deze t>vijfelsgeen
verdere beschouwingen wijden in deze zaak, laat staan daaraan procesrechtelijke consequenties verbinden.'

In navolging van de Staat heeft de President van de ontvankelijkheid van de eisende partij in
deze zaak geen punt willen maken. DesaIniettemin heeft hij weI in algemene termen zijn visie
kenbaar gemaakt ten aanzien van de rechtspositie en bescherming van slachtoffers en
nabestaanden.
Opvallend daarbij is dat de President uitdrukkelijk een onderscheid aanbrengt russen een
opsporingsfase en een fase waarin vervolgingsbeslissingen worden genomen. Hij overweegt
vervolgens dat voorafgaand aan de fase waarop de art.12-procedure ziet, geen andere
alternatieve rechtsgang va or belanghebbenden openstaat. Dit is dus een wat andere
benadering dan die van Carstens, zoals hiervoor weergegeven. Dat neemt evenwel niet weg
dat ook in zijn benadering in een siruatie zoals die in de Vaatstra-zaak de weg van art. 12Sv niet
zou hebben opengestaan aangezien er nag wei degelijk sprake was van opsporing, zij her niet
op de wijze zoals voorgestaan door de ouders.

Niveau van rechtsbescherming. Is er nu een adequaat niveau van rechtsbescherming? De
weg van art. 12 Sv staat in ieder geval open vanafhet moment dat de opsporing wordt gestaakt,
ook al is er (nog) geen kennisgeving van niet verdere vervolging uitgegaan. Is het voor een
adequaat niveau van rechtsbescherming nu oak noodzakelijk dat slachtoffers en nabestaanden
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op een moment dat de politie, onder leiding van her openbaar ministerie, nog bezig zijn met
het opsporingsonderzoek, toe gang hebben tot de rechter teneinde dat opsporingsonderzoek
bij te sturen dan wel uit te breiden?
Gedacht zou kunnen worden aan het openstellen van de mini.-instructie voor
belanghebbenden zoals slachtoffers en nabestaanden. Op die manier bied je slachtoffers de
mogelijkheid in een eerder stadium en op een directere wijze - maar nog steeds nier "direct" in
de zin van bepalend - invloed uit te oefenen op het opsporingsonderzoek dan via de indirecte
weg van art. 12 SvY
De vraag die hier echter ter beantwoording voorligt is of het bestaande niveau van
rechtsbescherming dar wordt geboden adequaat is. Het antwoord op die vraag is "ja". De weg
van art. 12 Sv biedt slachtoffers de mogelijkheid van een rechterlijke toets.58 Daarbij is niet
noodzakelijk dar een nader geconcretiseerde verdachte is aan te wijzen. Voldoende is dat
vervolging niet (meer) plaatsvindt. Het Hof dat een beslissing moet geven op de klacht van art.
12 Sv kan op grond van art. rzi Sv een bevel tot (verdere) vervolging geven. Daaronder valt ook
onderzoek door een rechter-commissaris. Via de weg van art. 12 Sv jo 12iSv zou een (her)
opening van een gerechtelijk vooronderzoek bijvoorbeeld een optie zijn. Slachtoffers hebben
dus een primaire en actieve vorm van rechtsbescherming tegen nier (verder) vervolgen.
Daaraan doet niet af dat zij niet meteen al gedurende het opsporingsonderzoek instrumenten
hebben om dat onderzoek desnoods bij te doen sturen.

Desiderata. Hoezeer een aanvulling van de rechtspositie van slachtoffers in her opsporings-
onderzoek ook gewenst kan zijn, bijvoorbeeld door het openstellen voor hen van de mini.-
instructie zoals voorgesteld door de projectgroep Srrafvordering 2001, tegen de achtergrond
van het in dit boek gehanteerde niveau van rechtsbescherming luidt de condusie dat de via art.
12 Sv geboden rechtsbescherming aan dat minimale niveau voldoet zodat er geen desiderata
zijn.

S- Zie de voorstellen van de onderzoeksgroep Srrafvordering 2001. M.S. Groenhuijsen en N.J.M. Kwakman Het
slachtoffer ill het I'ooronder:ock, in: Dwangmiddelen en rechrsmiddelen, derde inrerimrapporr
onderzoeksproject Strafvordering 2001 (concept). Bepleit wordt binnen her onderzoeksprojecr in her
algemeen dar slachtoffers geen directe invloed moeren krijgen op de strafvordering. Zij moe ten geen
zeggenschap krijgen over bijvoorbeeld de vervolging. Om die reden wordr een Privatklage ofNebenklage
afgewezen. WeI wordr ruimre gezien voor de weg van art. 12Sv. Onder her huidige rechr hebben slachtoffers
aileen vanaf de fase van de vervolging (ofher achterwege blijven daarvan) de mogelijkheid om indirect invloed
uir te oefenen. De onderzoeksgroep wildie invloed naar voren roe uitbreidennaar de opsporing. Om die reden
stellen zij voor de mini-insrructie voor slachtoffers open te stellen en de second-opinion in re voeren. Her zijn
wegell via welke zij indirect invloed kunnen uitoefenen.

5
S lk heb er moeite mee om slachroffers een direcre invloed op een opsporingsonderzoekjeen srrafzaak re bieden.

Een mogelijkheid voor een slachroffer om naasr of in plaars van de officier van justirie direct invl oed uit re
oefenen op her opsporingsonderzoek en evenrueel op vervolgingsvragen lijkr mij her karakter van een
vervolging door de Staat zoals we die hier in Nederland kennen te onrsrijgeu, Ik voeg mij daarbij graag naar
de bevindingen van de onderzoekers van de onderzoeksprojectgroep Srrafvordering 2001, waar zij
concluderen dar aan slachroffers nier de in her Duirse rechr besraande mogelijkheden van Privatklage en
Nebenklage moe ten worden verleend. M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) Het vooronderzoek instraf:aken,
tweede interimrapport onderzoeksproicct Strafvordenrui 2001, Devenrer Gouda Quint 2001, P: 78-86.
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4.4. Beslissing omtrent (verdere) vervolging

Korte uiteenzetting. Aan het slot van onderdeel a.j. is de weg van an. 12 Sv al ter sprake
gekomen in het kader van de opsporingsactiviteiten. Nu een nadere blik op de beslissingen
omtrent (verdere) vervolging en de mogelijkheden van art. 12 Sv.

Het is aan de officier van justitie om re beslissen ofhij in een bepaald geval tot vervolging over
wil gaan of niet. Wij kennen een zogenaamd positief opportuniteitsbeginsel: niet vervolgen
tenzij het rnaatschappelijk belang vervolging vordert. Wel of niet vervolgen is dus een
overheidsbeslissing, niet een private beslissing van een burger. Wel wordt onderkend dat
anderen een eigen belang kunnen hebben bij de vervolging en berechting van verdachten.
Zeker slachtoffers kunnen daar belang bij hebben. Met andere woorden: het niet (verder)
vervolgen kan een slachtoffer in zijn belangen schaden. Die belangen kunnen zowel materieel
als immaterieel zijn. Een van die belangen betreft de mogelijkheid om zich als benadeelde partij
te voegen en zo via een relatief eenvoudige procedure zijn schade vergoed te krijgen. Ook kan
een strafrechtelijke veroordeling van de verdachte later door een slachtoffer worden gebmikt
in een aparte civiele procedure. Een ander belang is echter gelegen in een rechtens te
respecteren wens dat een rechterlijk onderzoek zal wordeningesteld aan de hand waarvan zal
worden beoordeeld of de verdachte ook inderdaad het feit heeft gepleegd. Het daaraan
koppelen van een passende sanctie maakt deel uit van dat belang van het slachtoffer. Het is een
behoefte aan genoegdoening die bij een slachtoffer kan leven en deze behoefte geldt als een
bela11£J van het slachtoffer.

Besluit de officier van justitie om een bepaalde verdachte niet (verder) te vervolgen dan kan het
slachtoffer zich daarover beklagen via de zogenaamde art. 12 Sv procedure. Hij kan een klacht
indienen bij het hofbinnen welk rechtsgebied de beslissing tot niet (verdere) vervolging werd
genomen.

Via deze procedure kan enerzijds een controle worden uitgeoefend op de vervolgings-
beslissingen van de officier van justitie en anderzijds wordt een vorm van compensatie
geboden voor de uitsluiting van particulieren van rechtstreekse deelname aan vervolging. De
controle op de vervolgingsbeslissing beperkt zich tot de afweging die gemaakt is met
betrekking tot de opportuniteit van de vervolging.
Tegen de beslissing van het hof staat geen gewoon rechtsmiddel open, art. 445 Sv, wel cassatie
in het belang der wet uiteraard. Indien de beslissing van her hof een bevel tot vervolging
inhoudt, zal het openbaar ministerie aan dat bevel moeten voldoen. Niets verplicht echter de
officier van justitie om tot een straf van welke soort dan ook te requireren. Als hij dat wenselijk
achr, kan hij zelfs een vrijspraak, een omslag van alle rechtsvervolging of een schuldig-
verklaring zonder oplegging van srraf vorderen. Ook is de officier nier gehouden om een
rechtsmiddel aan te wenden tegen de beslissing in eerste aanleg. Her enige dat een slachtoffer
dus met een beklag bij het hof kan bereiken is dat een zaak op zitting wordt aangebracht.
Verder niets.
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Toch is dit "verder niets" verder strekkend dan op het eerste gezicht lijkt. Immers, her opent
de deur naar de zittingsrechter. Deze kan weer beslissen dar nadere onderzoeksactiviteiten
gewenst zijn. Via een instructie aan de rechter-commissaris en parallelle opsporing kan dus _
potentieel - via de ingang van de art. 12 Sv-procedure roch het een en ander in gang gezet
worden.

Voor de goede orde wordt nog opgemerkr dat het de verdachte op zijn beurt weer vrij staat om
tegen een op grond van art. 12 Sv uitgebrachre dagvaarding ofkennisgevingverdere vervoIging
een bezwaarschrift in te dienen. Echter aIleen voorzover er na het uitvaardigen van het bevel
als bedoeld in art. 12 Sv nieuwe feiten en omstandigheden bekend zijn geworden, art. 250a Sv.

Art. 12 Sv is geen dode letter. Niet alleen wordr in "gewone" strafzaken van deze mogelijkheid
gebruik gemaaktS9

, ook in wat minder gewone zaken is naar dit middel gegrepen. Denk aan de
art. 12 Sv kIachten inzake: Pinochet; Bouterse en Zorreguiera.
Vergeet ook nier de in 2002 ingediende klacht van de advocaten Spong en Harnmerstein regen
diverse Nederlandse politici omdat deze polirici Pim Fortuvn zouden hebben gedemoniseerd
en zouden hebben aangezet tot haat met als triest resultaar de dood van Pim Fortuyn op
maandag 6 mei 2002.60

Niveau van rechtsbescherming. Is er nu voorwat betreft de besIissing omrrenr de (verdere)
vervoIging van de verdachte een adequaat niveau vanrechtsbescherming voor het slachtoffer?
Gezien het bovenstaande lijkt mij een positieve beantwoording van deze vraag voor de hand
re liggen. Er is een mogelijkheid van rechterlijke controle en die controle kan er toe leiden dar
de officier van justitie tor verdere vervolging zal moeren overgaan. Dar de officier van justitie _
als het gaat om vervolging door her uitbrengen van een dagvaarding (zie lriervoor onder 404-
de vervolging via bijvoorbeeld een gerechtelijk vooronderzoek) - nier voorgeschreven kan
worden of en zo ja welke srraf of maatregel hij moet vorderen, doet niets aan de rechterlijke
controle af. Her zou daarnaast nier passen in ons systeem waarbij de officier dominus litis is,
wanneer hij zijn vrijheid ten aanzien van zijn requisitoir zou verliezen. Bovendien is het zo dat
de rechter bij het onderzoek ter terechtzitting niet gebondenis aan de vordering van de officier.
Zelfs als de officier een vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervoIging zou vorderen. kan de
rechter tot een veroordeling overgaan indien hij daarroe gronden aanwezig acht. Dit is
inherent aan de rechterlijke vrijheid.
Ook daarin ligt dus een stukje rechtsbescherming v~~r her slachtoffer.

Desiderata. Inhet licht van hetgeen lriervoor is opgemerkt, zijn er geen desiderata.

;9 A.Ph. van Wijk Oat het recht m.oac ::eaevieren ... Het sepotbeleid van het Openbaar Ministcrie en de beklaareaclina
125" oMer de loep, Proces '997. P: '35-138.

60 Informarie ontleend aan de diverse meldingen in de media. In her midden blijfr nadrukkelijk de vraag of art.
12 Sv opensraar.laar sraan de kans van slagen.
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4.5. Ten gunste van het slachtoffer opgelegde bijzondere voorwaarden en de
schadevergoedingsmaatregel

Korte uiteenzetting. Hoe is her gesteld met de rechtsbescherming die het slachtoffer
toekomt bij de tenuitvoerlegging van een te zijnen gunste uitgesproken bijzondere voorwaarde
of rnaatregel? Hierbij moet gedacht worden aan bijzondere voorwaarden die gekoppeld
kunnen worden aan schorsing van preventieve detentie ofwel aan een voorwaardelijke
veroordeling. Tevens moet worden gedacht aan de executie van de schadevergoedingsrnaat-
regel.
Bij bijzondere voorwaarden ten gunste van het slachtoffer kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan allerlei verschillende vormen van vennijdingsgedrag en aan her vergoeden van schade."

Het zou te ver voeren om een slachtoffer middelen in handen te geven waarmee in vergaande
mate invloed zou kunnen worden uitgeoefend op de vorderingen die de officier doet. Met
andere woorden; het zou te ver voeren als een slachtoffer op enigerlei wijze zou kunnen
afdwi11fJen dar een officier bij een schorsing van de voorlopige hechtenis vermijdingsgedrag
zijdens de verdachre zou moeten vorderen. Hetzelfde geldt bij een voorwaardelijke veroorde-
ling. Ook daar zou het te ver gaan indien het slachtoffer zou kunnen afdwingen dat de officier
een bijzondere voorwaarde ten gunste van her slachtoffer moet vorderen. Deze lijn volgend
is het ook logisch dat het te ver gaat indien een slachtoffer zou kunnen afdwingen dat een
officier een schadevergoedingsmaatregel moer vorderen. Wat een officier wil vorderen is
geheel en al zijn eigen beslissing in ons wettelijk stelsel. Het is een autonome bevoegdheid die
zelfs niet door de rechter - ook niet in een art. 12 Sv procedure - doorkruist kan worden.

Helemaal re ver voert her wanneer slachroffers een dergelijke versrrekkende invloed zouden kunnen uiroefenen op de
voorrzerring van de vrijheidsbeneming op zichzelf, dus buiten evenrue!e ten gunste van een slachroffer te srellen
voorwaarden. Dar daar sorns door slachroffers, of door een vereniging die de belangen van slachroffers beharrigr,
anders over wordr gedacht moge blijken uir het volgende voorbeeld. Her berrefr her wegzendbe!eid van verdachren
van met name seksueel gewe!d.6, Her wegzenden van verdachren van wie de voorlopige hechrenis is bevolen, is veelal
een gevolg van een gebrek aan celruimre, Dir gebrek heeft erroe ge!eid dar her openbaar minisrerie is overgegaan tot
her voeren van een wegzendbeleid. Daartoe wordr een indeling van prevemief gederineerden in hoofdcaregorieen

6,

Het vergoeden van schade is explicier in de wet genoemd als porenriele bijzondere voorwaarde bij een
voorwaardelijke veroordeling, art. 14C lid 2 sub 1 Sr. Vermijdingsgedrag als bijzondere voorwaarde staar nier
met zoveel woorden in de wer maar is re brengen onder art. 14C lid 2 sub 4 Sr. De polirierechrer in Amsterdam
is zelfs wei eens zo ver gegaan dar hij een verhuisgebod als bijzondere voorwaarde heeft gesteld bij een
voorwaardelijke veroordeling. Toen het moeilijk bleek re zijn om nakorning van die bijzondere voorwaarde
af re dwingen heefr her openbaar minisrerie uireindelijk via een korr geding een verhuisgebod gevraagd en
gekregen. Zo'n civielrechtelijk vonnis laar zich makkelijker execureren dan een srrafrechrelijk vonnis: daar is
de enige mogelijkheid tenuirvoerlegging van her voorwaardelijke dee! van de srraf. De verhuizing kon via her
srrafrechr nier daadwerkelijk worden afgedwongen. Zie Rb Amsrerdam 16-12'1993, KG 1994,22 (korr geding).
Zie onder meer Hof Arnhem 15-03'1988, NJ 1988,880 (korr geding) en voor eersre aanleg in deze procedure
Rb Arnhem 08'12-1986, NJ 1987,69 (kort geding). Zie verder Rb Amsterdam 08'03.1984, NJ 1984,591 (korr
geding).
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gehanteerd; de A+, A, B+, B en C-categorie.6, Categorie A+ ziet op de zwaarsre delicten, caregorie C op de Iichrsre en
Bop de delicren clie zich daarrussen in bevinden." Zo kwam her voor dar ook verdachreu van seksueel geweld bij
gebrek aan ruimte werden heengezonden.
Bevindteen verdachre zich in bewaring dan kan de officiervan justitie de verdachte zonder russenkomst van de rechter
in vrijheid stellen, art. 64 lid 4 Sv. Is er sprake V3.l1gevangenhoucling dan kan de officier, in afwachting van een
beslissing ror opheffing daarvan door de rechrer, de verdachte heenzenden, art. 69 lid 3 Sv. Aan de rechrer in korr
geding is nu onder meer de stelling voorgelegd dar dir heenzenden, zeker wanneer dir gebeurt zander slachtoffers
daarvan in kennis re srellen, onrechrmatig is jegens die slachtoffers.

In deze zaak, clie in eersre aanleg op 8 december 1986 diende bij de rechtbank Amhem, vorderde eiseres allereerst dar
her gedaagden, de Staat en de hoofdofficier van justitie re Arnhern, verboden zou worden een verzoek tor opheffing
van de voorlopige hechrenis in re clienen wanneer daarbij niet tevens een verzoek werd ingecliend rot her opleggen van
voorwaarden rer bescherrningvan slachroffers." Een dergelijkverbod zou zich rnoeten uitsrrekken over alle preventief
gedetineerden clieonderverdenking staan seksueel geweld re hebben gepleegd. Verder zou her de Staat moeten worden
bevolen om daadwerkelijk een vordering ror opheffing voorlopige hechtenis in re clienen wanneer gebruik wordr
gemaakrvan de bevoegdheid gegeven in art. 69 lid 3 Sv. Hieraan zou dan weer een zelfde verzoek tor her opleggen van
voorwaarden rer bescherming V3.l1slachtoffers moeren zijn gekoppeld. Tor slor wordr gevorderd aan gedaagden re
verbieden gebruik re maken V3.l1de bevoegdheid ex art. 69 lid 3 Sv wanneer bet een verdachre van seksueel geweld
berrefr, Alles voorzover zich geen siruatie voordoer van evident gebrek aan bewijs. De president wijst de vorderingen
van eiseres af. Her srellen van voorwaarden is onverenigbaar met her opheffen van de voorlopige hechtenis. Voor her
opleggen van voorwaarden is slechts plaars bij een schorsing van de voorlopige hechrenis, Ook voor het overige wordt
de vordering afgewezen. De vorderingen zijn zo versrrekkend dar er geen ruimte is voor een beoordeling van elk
inclividueel geval. Toewijzing van de vordering zou bovenclien in her algemeen ingrijpen in her beleid van her openbaar
ministerie rerwijl de beleidsvrijheid nu juisr meebrengr dar er slechrs een marginale roersing door de rechrer plaars-
vindr, aldus de president in kort geding. Desalnierremin wijdr hij wei enige beschouwingen aan de a3.Il hem
voorgelegde vordering. Hij overweegt vervolgens dat het wegzenden van verdachren zoals dat door het openbaar
mimsterie gebeurt geen steun vindt in de wet. Het ellkele feit dat de Staar in zijn zorg voor voldoende celruimte
tekorrschier, berekenr naar zijn inzicht met dat her openbaar miillsterie zonder inachmeming van de wettelijke
mogelijkheden kan overgaan tot het wegzenden. 'Niets belel her OM immas am in minder ernSligc gevallen, waarin naar
:ijn oordeel de voorlopige hechlenis beeindi[Jdmoet worden teneinde plaatstemaken voor andere verdachlerl,gebruikte maken
van de door de weI geven mogelijkheden tot beeindiging van de voorlopige hechtertis.' [cursive ring: EvdG] Daarbij kan dan
worden gekozen russen opheffing en schorsing. Deze mogelijkheden zijn weliswaar met opgenomen in de wet met
het oog op een cellentekort maar uit de wer valr nier af te leiden dat deze bepalingen in een dergelijke siruatie geen
toe passing zauden kwmen vinden. Het voordeel van de russenkomsr van de rechter is, dar bij een scborsing
voorwaarden kunnen worden opgelegd. De presidenr concludeen dan ook dat eiseres rerechr heeft gesteld dar het
wegzendbeleid in strijd is met de wer. Nu hetzelfde effea ook binnen het wettelijk kader kan worden bereikr, mag

6,
Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 630, nrs ]-2 re weren het rapport Heenzending en
tenuitvoerlegging van srraffen. Zie verder de Richtlijn Heenzendingen van 29 septembeC1993, Stcrt.1993,197
en de Handleicling Prioriteiten Voorlopige Hechtenis, een landelijke insrructie uit ]984 voor het openbaar
ministerie met betrekking tot het benutten van de beschikbare celcapacireit.
Ook bij de beslissingen door de srrafrechter omrrent de voorlopige hechrenisen de voorrzerting daarvan speelr
dit ceUentekort en het wegzendbeleid een rol. Vergelijk onder meer Rb Amsterdam 13-02-1984, NJ 1984,241
(strafkamer); Rb Amsrerdam 20-12-1983 eno7-02-1984, NJ 1984,242 (strafkamer) en Rb Haarlem 09-0H985,
NJ 1985,395 (srrafkamer).!J1 deze laatste zaak ging her niet om een verdachre V3.l1een zedenmisdrijf maar om
een verdachre van een levensdelict.
Rb Arnhem 08-12-1986, NJ 1987.69 (korr gecling). Eiseres in deze procedure is de Stichting Vrouwen Tegen
Verkrachting. VTV. Deze stichting trekt zich de belangen aan van vrouwen clie het slachtoffer zijn geworden
van sexueel geweld en beeft tot doel de nood en het lijden van deze vrouwen te verlichren. Zij probeerr haar
doeisrellingen re bereiken door verschillende activiteiren. Zo zargt de stichting ervoor datvrouwen mewsche
en juriwsche hulp krijgen en is er een teiefomsche hulpdienst in het leven geroepen. De onrvankelijkheid van
de stichting in haar vordering levert geen problemen op. De grondslag van de vordering van de stichring valt
binnen haar starutaire doelsrelling waar nog bij komr dat de eigen aard van sexueel geweld en de belangen die
daarbij spelen zich nu juisr lenen voor bundeling.
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wegzending alleen mer russenkomsrvan de rechrer geschieden. Deze wettelijke regels zijn echrer mer geschreven ten
behoeve van slachroffers van welk delict dan ook zodar eiseres zich daar mer mer succes ten eigen bare op kan
beroepen.
In hoger beroep wijzigr eiseres haar vordering in die zin dar ze . (...) van her hof uitsluirend vraagr, met vernieriging van
her vonnis, de Staat re gebieden, ingeval in srrafzaken regen verdachren van verkrachring, aanranding en de bijzondere
srrafbepalingen van deze misdrijven, de bevoegdheid gegeven in arr. 69 lid 3 Sv wordr gehanteerd ook daadwerkelijk
een vordering tor opheffing of schorsing van de voorlopige hechrenis in te dienen, op srraffe van een dwangsom.( ...)' .66

HerhofoverweegrlUeromrrenrdarart.69 Svmetzieropschorsingzodardevorderingwardaraangaatnierroewijsbaar
is. Voor her overige is de vordering mer begrijpelijk omdar de bevoegdheid van de officier van [usririe om een
invrijheidstelling te gelasten slechrs besraar nadar hij een vordering rot opheffing heeft gedaan. De vordering is nier
toewijsbaar en her hof bekrachrigr her vonnis van de president. Her hof voegr er evenwel aan toe dar her, geli jk de
president, de mening is roegedaan dar her wegzenden zoals dargebeurr in strijd is mer de wet. Her openbaar minisrerie
zal de mogelijkheden moeren benurten die de wet biedt. De consequentie is, aldus her hof, dar de rechter die op een
vordering rot schorsing of opheffing moet beslissen her cellenrekort in zijn ovenvegingen mee zal kunnen en moeren
nernen."

De (burgerlijke) rechrer uir her aangehaalde voorbeeld geeft aan dar IUjher in vrijheid srellen van verdachren buiren
de werrelijke mogelijkheden om in srrijd achr mer de wet. Dir neemr evenwel mer weg dar daartegen niet mer succes
kan worden opgekomen in korr geding door slachtoffers, of een belangenvereniging. De regelingen ornrrenr her
opheffen of schorsen van de voorlopige hechrenis beogen namelijk mer de belangen van slach roffers re beschermen.

Als er evenwel een bijzondere voorwaarde ten gunste van het slachtoffer wordt uitgesproken
(al dan niet op vordering van de officier van justitie), dan is het niet meer dan logisch dar een
slachtoffer ook rechten kan doen gelden ten aanzien van de overheid voor wat betreft de
nakoming. Dit geldt evenzeer voor de te zijnen gunste opgelegde schadevergoedingsmaat-
regel. Hij kan nu aanspraken doen gelden jegens de overheid. Het strafrechtelijk stelsel biedt
hem daarroe echter geen enkele mogelijkheid. En dat terwijl het gaat om een vorm van
primaire rechtsbescherming. Het slachtoffer heeft er recht op dat de overheid zorg draagt voor
de naleving van e.q. executie van een te zijnen gunste opgelegde voorwaarde of maatregeL Dat
kan betekenen dat onder omstandigheden de schorsing van de voorlopige hechtenis zou
moeten worden beeindigd, Het kan ook betekenendat een voorwaardelijk opgelegde straftoch
geexecuteerd wordt. Bij een schadevergoedingsmaatregel zou dar kunnen resulteren in een
vervangende hechtenis, die overigens bij de schadevergoedingsmaatregel niet vervangend is:
de verplichtingingevolge de maatregel blijft onveranderd, art. 36f5r. Is de overheid nalatig dan
kan dat een schending opleveren van de rechten van het slachtoffer. Aanhet slachtoffer komt
dan inieder geval een vorm van rechtsbescherming toe die ertoe kanleiden dat de overheid wel
zorg draagt voor de naleving van de bijzondere voorwaarde ofwel de executie van de
maatregel.

66

6-
Hof Arnhem 15-03-[988, NJ 1988,880 (kort geding).
Her is nog maar de vraag in hoeverre de srrafrechrer daarmee rekening zal houden. De rechtbank Amsterdam
heefr in een beschikking aangegeven dat een cellenrekorr op zichzelf een opheffing van de voorlopige
hechtenis met rechtvaardigr; Rb Amsrerdam 13-02-1984, NJ [984,241 (srrafka.mer). De rechtbank te Haarlem
wasevenwel een andere mening roegedaan; Rb Haarlem 09-0[-[985, NJ [985,395 (srrafkamerj.Inreressanr om
in her kadervan her cellentekort en hetwegzenden te vermelden is HR 06-10-1995, NJ 1996,368 (kort gelling)
m.nr. MSG.In die zaak eist de weggezonden verdachte tenuitvoerlegging van zijn prevenrieve detenrie. De
vordering wordt afgewezen met als reden dar de regeling op grond waarvan het openbaar ministerie gehouden
is rechterlijke beslissingen ten uirvoer te leggen met srrekt rot bescherming van een verdachte en dus i.e. mer
voor eiser.
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Niveau van rechtsbescherming. Zoals gezegd heeft her slachtoffer geen mogelijkheden
binnen het strafrechtelijk stelsel om het optreden (wellicht het uitblijven daarvan) van de
overheid, in het bijzonder her openbaar ministerie, ter controle aan de rechter voor te leggen.
Het enige dar het slachtoffer wel kan, wanneer een schadevergoedingsmaatregel is opgelegd
en de veroordeelde niet aan zijn verplichringen voldoet, is zelf met gebruikmaking van de
civielrechtelijke mogelijkheden - denk aan conservaroir en executoriaal beslag, loonbeslag etc-
zorg dragen voor de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing, art. 554 lid 2 Sv. Het
executeren van het rechterlijk oordeel is op dat punt dus in handen gegeven van het slachtoffer.
Hij of zij kan zelf stappen ondernemen wanneer execurie via de overheid niet het beoogde
resultaat heeft." Het nadeel daarvan is dat het slachtoffer nu wordt genoodzaakr om, kort
gezegd, de taak van de overheid, namelijk het executeren van rechrerlijke beslissingen, over te
nemen. In her gros van de zaken zal het gaan om slachroffers die daar geen behoefte aan
hebben. Zij hebben juist behoefte aan een eenvoudige manier waarop hun schade wordt
afgewikkeld. Daarbij past niet dat zij zelf alsnog aerie moet ondememen.
Op dat punt is het niveau van rechtsbescherming niet adequaat.

Desiderata. Wenselijk ZOll zijn een modus waarbij her slachtoffer de mogelijkheid heeft om
zich tot de rechter te wenden indien een te zijnen gunsre opgelegde bijzondere voorwaarde of
maatregel niet door de verdachte wordt nagekomen en de overheid geen of onvoldoende aerie
ondemeemt om de nakoming re bewerkstelligen, ofwel andere passende maatregelen neemt
zoals bijvoorbeeld her ten uitvoer leggen van een voorwaardelijk opgelegde straf De bedoelde
modus zou dus worden toegepast in de rechtsbetrekking russen her slachroffer en de overheid.
Her is het (uitblijven van) optreden zijdens de overheid (het openbaar ministerie) dat ter
beoordeling aan de rechter wordt voorgelegd.
De rechter in de bedoelde modus moer uiteraard de mogelijkheid hebben passend op te treden.
Het ligt dan voor de hand om, ingeval van schorsing van de voorlopige hechtenis, met
toepassing van art. 82 Sv, de rechrer de mogelijkheid te bieden ambtshalve de opheffing van
de schorsing van de voorlopige hechtenis te bevelen.
Denkbaar is ook dat het huidige art. 82 Sv zodanig wordt aangepast dat de opheffing van de
schorsing van de voorlopige hechtenis niet aileen op vordering van het openbaar ministerie
of ambtshalve kan geschieden, maar ook op verzoek van het slachroffer voorzover er sprake
is van een bijzondere voorwaarde te zijnen gunste die niet wordt nageleefd.

Gaathet omde nalevingvan een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling
of om de execurie van een schadevergoedingsmaatregel dan zou de rechter in de bedoelde
modus bij voorkeur de mogelijkheid moeten hebben om tenuitvoerlegging van het
voorwaardelijk opgelegde deel te gelasten ofwel, bij de schadevergoedingsmaatregel, ver-

6S De overheid kan niet meer doen dan vervangende hechrenis ten uirvoer leggen. art. 36f jo art. 24c Sr. Als zi]
hierroe overgaat heeft dit overigens nier tot gevolg. anders dan bij de vervangende hechtenis bij geldboeres,
dar her oorspronkelijk verschuldigde geldbedrag nu nier meer verschuldigd is. Bij de schadevergoedings.
maarregel is de vervangende hechtenis dus eigenlijk helemaal nier verval1Bend. art. 36flid 6 Sr.
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vangende heehtenis re bevelen." In ieder geval zou de rechrer in de bedoelde modus de
mogelijkheid moeren hebben om, indien hij tenuitvoedegging of vervangende hechtenis
geindieeerd achr" en er geen daartoe strekkende vordering van het openbaar ministerie is, de
zaak re verwijzen naar de reehter die normaliter, als er wel een vordering van her openbaar
minisrerie is, bevoegd is deze beslissingen te nemen. Thans is voor tenuitvoerlegging van een
voorwaardelijke veroordeling alsmede renuitvoerlegging van vervangende hechtenis een
voorafgaande vordering van de offieier van justitie vereist, resp. art. 14g jo 14h en 36fjo 24a-c
Sr.
Denkbaar is ook dat deze regeling zo wordt aangepast dat een slachtoffer zieh rechrstreeks tot
de reehter kan wenden met een verzoek tot tenuitvoerlegging.

Bij de executie van de sehadevergoedingsmaatregel heeft het slaehtoffer op basis van art. 554
lid 2 Sv de mogelijkheid om zelf de executie ter hand te nemen. De vraag dringt zieh op
waarom de civielrechtelijke mogelijkheden, want daar gaat het bij art. 554 lid 2 Sv om, niet aan
het openbaar minisrerie of aan de strafreehter zijn toegekend. Zo vreernd is het civiel-
rechtelijke bevoegdhedenapparaat nu ook weer niet aan het openbaar ministerie: vergelijk de
voordeelsonmemingsregeling. Aan het openbaar ministerie staan in dat kader een
conservatoir be slag en een actio pauliana ter beschikking.

Aangevoerd zou kunnen worden dat het scheppen van extra rechtswaarborgen voor het
slaehtoffer bij de bijzondere voorwaarden ertoe zou kunnenleiden dat het openbaar rninisterie
huiverig wordt om een dergelijke bijzondere voorwaarde te vorderen, en wellieht zelfs de
strafreehter huiverig is om een bijzondere voorwaarde op te leggen. Het uitbreiden van de
reehtsbescherming van het slachtoffer via een eigen actie zou dan per saldo in zijn nadeel
kunnen werken. Daar kan tegenin worden gebracht dat de extra rechtsbescherming wordt
geboden inde rechtsbetrekking tussenhet slaehtoffer en de overheid. Als het al zo zou zijn dat
het openbaar ministerie terughoudend zou zijnmethetvorderen van bijzondere voorwaarden
ten gunste van her slachtoffer, dan laat dat onverlet dat niets het slaehtoffer belet om zieh tot
de civiele reehter te wenden met een vordering tegen de verdachte. Om wat voor soort
bijzondere voorwaarden zal het immers als regel gaan: vermijdingsgedrag en schadevergoe-
ding. Het gaat dan om gedrag, om effecten, die doorwerken in de rechrsberrekking tussen het
slaehtoffer en de verdaehte. Dat deze effecten via bijzondere voorwaarden in het strafrecht
kunnen worden bereikt neemt niet weg dat, als om welke reden dan ook die effeeten niet via
her srrafrechr worden bereikt, het slaehtoffer in een eigen rechtsbetrekking staat tot de
verdaehte en op grond daarvan bijvoorbeeld inkort geding een contactverbod kan vorderen.
Niet uit het oog mag worden verloren dat her slachtoffer in deze verwikkeld is in rwee
rechtsbetrekkingen: eenmet de overheid en een met de verdachte. Bijkomend voordeel van een
civielrechtelijke procedure is dat zo'n vermijdingsgebod of eontactverbod versterkt kan

.. Ler wei, anders dan bij vervangende hechrenis bij een geldboere, blijft her verschuldigde bedrag op grond van
de schadevergoedingsmaarregel gewoon openstaan, ook al wordr een vervangende hechrenis ondergaan, art.
36flid 6 Sr.

·0 Beter gezegd: indien nier op voorhand duidelijk is dat tenuitvoerlegging of vervangende hechrenis niet in de
rede liggen.
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worden met een dwangsom. Ook staat niets - althans in juridisch opzicht - het slachtoffer in
de weg om via het civiele recht zijn schade te verhalen. Zo beschouwd leidt het creeren van
rechtsbescherming binnen het strafrecht voor het slachtoffer in zijn rechtsbetrekking tot de
overheid niet tot een feitelijke verslechtering van zijn positie. Wel zal een dergelijke
rechtsbescherming er mogelijk toe leiden dat, mocht her slachtoffer een civiele aerie tegen de
overheid starten omdat deze in zijn ogen nalatig is bij het handhaven van bijvoorbeeld het
vermijdingsgebod, de civiele rechrer het slachtoffer niet-ontvankelijk zal achten wegens her
bestaan van een andere met voldoende waarborgen orngeven rechtsgang. Zelfs al zou de
rechtsbeschermingsmodus in het strafrecht, anders dan in het civiele recht, geen mogelijkheid
van een dwangsom kennen, dan hoeft dat geen reden op te leveren om anders over de niet-
ontvankelijkheid te denken. Doorgaans worden namelijk in het civiele recht veroordelingen
van de overheid, in ieder geval in kort geding, niet versterkt met een dwangsom omdat ervan
wordt uitgegaan dat de overheid een dergelijke stok achter de deur nier nodig heeft.

4.6. Afsluitende opmerking

Tot slot nog dit. Aangegeven is, dat het wordt afgewezen indien een slachtoffer zou kunnen
afdwingen (ook via kort geding) wat een officier van justitie wel en niet kan vorderen met
be trekking tot bijvoorbeeld de voorlopige hechtenis. Een dergelijke invloed is namelijk niet re
rijmen met het stelsel van strafprocesrecht. Het openbaar ministerie heeft in het systeem van
de wet immers een eigen beslissingsruimte en vrijheid met betrekking tot hetgeen het vordert.
Of dit nu een vordering tot voorlopige hechtenis ofwel een vordering tot opheffing of
schorsing daarvan en eventueel daaraan te koppelen voorwaarden betreft of welke andere
vordering dan ook. Daarin past niet dar een slachtoffer (of via hem een rechter in kort geding)
op voorhand (mede) bepaalr hoe het openbaar ministerie die beleidsvrijheid moet invullen.
Deze afwijzing betekent echter nier dat de betrokkenheid van een slachtoffer bij een strafzaak
nier op andere wijze kan worden verdisconteerd. Oat is wat ik hierboven heb geprobeerd aan
te geven.

Wat is er tegen - afgezien van praktische problemen - om een slachtoffer op de hoogte te
brengen van een voornemen de verdachte heen te zenden ofwel de voorlopige hechtenis re
schorsen of op te heffen? Na het kenbaar maken van dit voornemen zou het slachtoffer in de
gelegenheid kunnen worden gesteld te worden gehoord, behoudens voorzover het een
voorgenomen vordering tot opheffillf3 betreft.
Wanneer de opheffing van de voorlopige hechtenis ter discussie staat zal de invloed van het
slachtoffer minimaal tot nihil zijn. Een eventuele opheffing is immers onvoorwaardelijk. Het
is aan de rechter om te beoordelen of zich nog een situatie voordoet waarin voorlopige
hechtenis op grond van de wet geoorloofd is. Wordt niet meer voldaan aan de eisen die de wet
stelt dan zal de voorlopige hechtenis niet mogen voortduren. Het horen vanhet slachtoffer zou
in die situatie zinloos zijn, zelfs nietwenselijk omdat daarmee de suggesne zou worden gewekt
dat zijn bemerkingen mee zouden kunnen spelen bij het antwoord op de vraag of aan de
juridische voorwaarden voor voorlopige hechtenis nog wordt voldaan. Is her horen van een
slachtoffer dus nier wenselijk, het op de hoogte stellen van een voornemen tot een vordering
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tot opheffing en/of de beslissing van de rechter op de vordering is wel wenselijk. Een
slachtoffer wordt dan niet onverhoeds geconfronteerd met een eventuele vrijlating en kan
daarmee rekening houden. Desgewenst kan hij of zij via een kort geding bepaalde voor-
waarden proberen af te dwingen waaraan de verdachte zich na zijn invrijheidstelling dient te
houden.

Bij de beslissing over het al dan niet wegzenden van de verdachte of schorsen van de
voorlopige hechtenis kan het slachtoffer met name aandringen op voorwaarden waaronder
de heenzending of schorsing zou moeten geschieden; voorwaarden met betrekking tot
vermijdingsgedrag bijvoorbeeld. Het op deze manier betrekken van een slachtoffer bij de
strafzaak heeft meerdere voordelen. De belangen die een slachtoffer kan hebben bij de wijze
waarop een strafzaak verloopt en wordt afgewikkeld, krijgen op deze manier meer gestalte
binnen het strafrechtelijk systeem. Bovendien is de kans dat een slachtoffer door middel van
een kort geding bepaald vermijdingsgedrag zal proberen af te dwingen kleiner wanneer dat
vermijdingsgedrag een voorwaarde is waaronder de verdachte is heengezonden of zijn
voorlopige hechtenis is geschorst, hetgeen efficient gebruik van geld, tijd en middelen
bevordert.

Het betrekken van een slachtoffer bij de besluitvorming omtrent het al dan niet heenzenden
van een verdachte ofwel het schorsen van zijn voorlopige hechtenis vooronderstelt wel een
bepaalde houding van eenslachtoffer enhet openbaar ministerie. De laatste zal een slachtoffer
op zo kort mogelijke termijn op de hoogte moeten stellen van zijn voornemens. Het slachtoffer
op zijn beurt zal snel moe ten reageren. De tijdspanne die ligt tussen het voornemen van het
openbaar ministerie een vordering tot schorsing te doen, de uuvoering van dat voornemen en
de beslissinB van de rechter op de vordering zal niet groot zijn. Het zou ongewenst zijn in het
lichtvan de rechtsbescherming van de verdachte indien een beslissing aangaande een eventuele
invrijheidstelling vertraagd zou worden omdat een slachtoffer niet tijdigkan worden gehoord.
Hetzelfde geldt uiteraard bij de heenzending van een verdachte, een beslissing die de officier
zonder tussenkomst van de rechrer neemt. Een praktisch probleemis dater in die situatie soms
op zeer korte termijn moetworden besloten of een verdachte wordt heengezonden. Het horen
door de officier van het slachtoffer zou dan wellicht telefonisch kunnen plaatsvinden. Ook is
denkbaar dat een slachtoffer, desgevraagd, reeds van te voren aangeeftwat zijn stand punt zou
zijn, wanneer het wegzenden van de verdachte aan de orde zou komen. Mocht hij op dat
moment niet bereikbaar zijn dan kan de officier terugvallen op hetgeen het slachtoffer in een
eerder stadium kenbaar heeft gemaakt. Bijvoorbeeld bij het slachtoffergesprek.
Dit voorstel tot het horen van her slachtoffer strekt er niet toe het slachtoffer directe invloed
te geven. Het gaat om een indirecte invloed. De officier van justitie wordt nog eens gedwongen
goed naar de belangen van het slachtoffer te kijken. Hetgeen door het slachtoffer naar voren
wordt gebracht, zou de officier van justitie bijvoorbeeld kunnen doen besluiten de verdachte
niet weg te zenden maar de schorsing onder voorwaarden van zijn preventieve hechtenis te
vorderen.
Her voorstel heeft als bijkomend voordeel dat aan het slachtoffer uideg gegeven wordt over
de redenen van de officier van justitie om de verdachte (wellicht) weg te zenden.
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Hoofdsruk z
RECHTSBETREKKlNGEN TUSSEN DE OVERHEID EN ONHERROEPELIJK

VEROORDEELDEN

I. Inleiding

Centraal in dit hoofdstuk staat de rechtsbetrekking tussen de overheid, meer specifiek de ten
uitvoer leggende overheid, en een onherroepelijk veroordeelde, ongeacht de straf of maarregel
die is opgelegd. Eigenlijk is de rechtsbetrekking russen de overheid en de veroordeelde een
voorrzetting van de rechtsbetrekking overheid - verdachte. De betrok -kenen zijn nu echter in
een iets andere posirie ten opzichte van elkaar komen te staan. De verhoudingen zijn als het
ware van kleur veranderd. De overheid is nu niet meer opsporend en vervolgend maar
executerend. De magistratelijke kant staat iets meer op de achtergrond terwijl de aspecten van
bestuursorgaan wat meer op de voorgrond staan. De voormalige verdachte is nu een
onherroepelijk veroordeelde. Hij is niet meer, sterk uitgedrukt, object van onderzoek, maar
iemand die tot een straf of maatregel is veroordeeld welke straf of maatregel moet worden
geexecuteerd. Hij is, wederom sterk uitgedrukt, object van executie.'

Bij veroordelende vonnissen e.g. arresten kan het gaan om een vrijheidsstraf maar ook om het
verrichten vanonbetaalde arbeid ten algemene nutte; omeen ontzeggingvande rijbevoegdheid
maar ook omeen terbeschikkingstelling of een geldboete etc. Een belangrijk punt indit verb and
is de bevoegdheid om tot tenuitvoerlegging over te mogen gaan: welke rechterlijke beslissingen
mogen ten uitvoer worden gelegd en welke (no g) niet.

In beginsel zijn slechts die beslissingen voor tenuitvoerlegging vatbaar die onherroepelijk zijn;
het aanwenden van een gewoon rechtsrniddelheeft, met andere woorden, schorsende werking,
art. 557 Sv. Dit betekent niet alleen dat voor een verdachte ongunstige beslissingen niet ten
uitvoerworden gelegd, maar ookdat voor een verdachte gunstige beslissingen een zelfde lot zijn
beschoren. We hebben dit reeds gezien inhoofdstuk 5 onderdeelz.a.g. waar een verdachte door
rniddel van een kort geding tenuitvoerlegging van een beslissing van de strafrechter tot
teruggavevan eenrijbewijs aanhern, verdachte, trachtte te bewerkstelligen. Ditondanks het feit
dat die beslissing nog niet onherroepelijk was.'

Is een beslissing eenrnaal onherroepelijk dan moet deze ten uitvoer worden gelegd. De wet
verplicht daartoe, art. 553Sv. Aanhet openbaar rninisterie komt geen vrije beoordelings-ruimte
toe.

Zie M. Boone, Recht voor col1Jl1Juungcstraften, diss. Utrecht, Deventer Gouda Quint 2000, Pompe reeks nr.

31.
HR 21-06-1991, NJ 1991,648 (korr geding) m.nt. ThWvV.
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Alleen een verzoek tot grarie kan - onder omstandigheden - tot gevolg hebben dat geen start kan
worden gemaakt met de tenuitvoerlegging.3 Het trio van art. 558, art. 558a en art. 559 Sv geeft
aan voor welke hoofd- en bijkomende straffen grarie kan worden verzocht en verleend. Of deze
nu zijn opgelegd door een Nederlandse strafrechrer of door een rechter ineen vreemde Staat.
Tevens is geregeid inwelke gevallen een verzoek tot gratie opschortende werking heeft en in
welke gevallen niet.! Een verzoek tot gratie heeft bijvoorbeeld wel opschortende werking
wanneer er een geldboete is opgelegd van meer dan 225euro waarvan de tenuitvoerlegging nog
niet isaangevangen. Opschortende werking ontbreekt bijvoorbeeld bij een vrijheidsbenemende
straf van meer dan zes maanden of een vrijheidsbenemende straf van zes maanden of minder
wanneer de verdachte reeds van zijn vrijheid is beroofd.

De tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen is in handen gelegd van het openbaar
ministerie, art. 553 Sv. Bij deze tenuitvoerlegging kunnen zich verschillende knelpunten
voordoen welke zich globaal gesproken concentreren op de volgende onderwerpen:

rechtspraak waar (beweerdelijk) een gebrek aan kleeft;
• her moment van tenuitvoerlegging, onderverdeeld in:

de start;
het einde;

• de mogelijkheid van strafonderbreking;
de rechtspositie van gederineerden en ter beschikking gestelden, onderverdeeld in:

de externe rechtspositie;
de interne rechtsposirie.

2. Rechtspraak waar (beweerdelijk) een gebrek aan kleeft

Korteuiteenzetting. Inde aanhefvan deze paragraafwordt gesproken over rechtspraak waar
een gebrek aan kleeft en uitdrukkelijk niet over onrechtmatige rechtspraak. Wanneer is een
beslissing aan te merken als onrechtmatig? Is dar bij elk kleiner of groter gebrek of alleen bij
zogenaamde non-existente vonnissen. Her toekennen van het predikaat rechrmarigjonrechr-
matig is voor het onderhavige onderwerp van minder belang. Waar her am gaat is de
rechtskracht en daaraan gekoppeld de uitvoerbaarheid van beslissingen waar een gebrek aan
kleeft; heeft een beslissing waar een gebrek aan kleeft rechtskracht en is ze vatbaar voor
executie? Tegen deze achtergrand zal oak stilgestaan worden bij de uirvoerbaarheid van een
beslissing waarover het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in -voor de Nederlandse

De Hullu kent aan de gratie een centrale positie toe in her sancriesrelsel. Gratie is de aangewezen weg om
nieuwe ornsrandigheden - indien daar aanleiding voor is - re verwerken in de opgelegde sancrie. Op welke
manier dan ook. J. de Hullu Enkele sUBBcsticsvoor de her::ieninB van hetstrafrechtelijksanctiestelsel preadvies NJV,
Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2002-1, Kluwer 2002 p. 30-31.
Met de inwerkingrreding van de herziene Gratiewet en de daaraan gekoppelde wijzigingen in her Werboek
van srrafvordering op I mei 1996 is de oude regeling van art. 558a vervallen. Op grond van die bepaling kon
zelfs een onherroepelijke beslissing nog met onmiddellijk ten uirvoer worden gelegd. Er moest een wachrrijd
van 8 dagen in achrworden genomen. Indien een verdachte binnen die peri ode een verzoek tot grade indiende
werd de tenuirvoerlegging opgeschorr.
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Staat - negatieve zin heeft geoordeeld respectievelijk de mogelijkheid om in Nederland een
heropening/heroverweging te bewerkstelligen van een strafzaak waarin al onherroepelijk is
beslist.
Aan non-exisrente beslissingen wordt verder geen aandacht besteed. De kans dar daar ooit
sprake van zal zijn, is zo minimaal. Niet voor niets heeft Leijten her in dat verband over een
imapinaire kantonrechter die voor een overrreding de doodstraf oplegt of over een rechter die
zijn kinderen de beslissing laat nemen.'

Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gernaakt, zo ook bij de rechterlijke macht." Het
komt dus ook voor dat er aan rechterlijke beslissingen gebreken kleven. Er kan bijvoorbeeld
sprake zijn van een onrniskenbare fout maar ook van een onjuiste uideg van een wettelijke term
of een gebrek in de motivering. Ook kan het zo zijn dat de totstandkoming van de beslissing in
zijn totaliteit niet voldoet aan de eisen die daaraan op (inter)nationaal niveau worden gesteld.

Dit alles neemt niet weg dat alle rechterlijke beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan,
rechtskracht hebben en dus op grond van de wet ten uitvoer moeten worden gelegd. De enige
eis die de wet stelr ten aanzien van de uitvoerbaarheid is, dat de rechterlijke beslissing
onherroepelijk is. Daarvan is sprake wanneer er geen gewoon rechtsrniddel (meer) tegen de
beslissing open staat. Nergens in de wet staat dat een rechterlijke beslissing behalve
onherroepelijk ook onberispelijk moet zijn. Op het openbaar ministerie rust ingevolge art. 553
Sv de plicht de beslissingen van de rechter uit te voeren. Inhet arrest van de Hoge Raad in de
zaak tegen de Hakkelaar, waarin het openbaar ministerie aan de kroongetuige Karman had
toegezegd een deel van een eventueel aan hem in zijn eigen strafzaak op te leggen straf niet te
zullen executeren, is dit nog eens onderstreepr.'

Ook wanneer er sprake is van een onrniskenbare rnisslag, is de beslissing, wanneer die
onherroepelijk is, vatbaar voor executie. Denk bijvoorbeeld aan het opleggen van een hogere
straf dan de wet toelaat," Via de gratie zou hier corrigerend opgetreden kunnen worden.
Denkbaar is gratie voorzover de opgelegde strafhet wettelijk maximum overschrijdt.

J.CM. Leijten in zijn conclusie voor HR 16-10-1987, NJ 1988,841 (kort geding) m.nt. C.
Niet uit het oog veri oren mag worden dar lang niet iedere four, onregelmangheid, ertoe leidr dar een rechrens
re respeeteren belang van de verdachtejveroordeelde is gesehaad.
HR 01-06-1999, NJ 1999,567 (srrafkamer) m.m. Seh.
Vergelijk HR 16-10-1987, NJ 1988,841 (korr geding) m.nt. c., waarbij een polirierechrer in roraal zeven
maanden gevangenissrraf oplegt, waarvan rwee voorwaardelijk. De polirierechrer mag evenwel op basis van
art. 376 Sv maximaal maar zes maanden gevangenisstraf opleggen. Dit arrest zal merna, in de hoofdtekst, nog
uirvoeriger worden besproken. Zie ook HR 12-12-1989, NJ 1990,553 (srrafkamer). In de laarsrgenoemde
uirspraak bad her hof de verdachre veroordeeld tot een gevangenisstraf van rweeenrwinrig maanden waarvan
acht maanden voorwaardelijk. rerwijl her voorwaardelijk op te leggen dee I ten hoogsre een derde van de rotaal
op te leggen gevangenissrraf mag belopen, art. 14a Sr. De Hoge Raad oordeelde dar, ondanks de evident
onjuisre wersroepassing de verdachte geen redelijk belang had bij cassarie van de uitspraak. De Hoge Raad
casseerde -uireraard - wel roen de rechrbank te Leeuwarden een verdaehte ter zake van een overtreding uit de
Opiumwet had veroordeeld tot rwee maanden hechtenis, terwijl bet wetrelijk srrafmaximurn voor dar type
delict een maand hechrenis was; HR 12-12-1985, NJ 1987,512 (srrafkamer).
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Minder duidelijk kan de situatie liggen wanneer het gaat om de uitleg van een wettelijke term
of om de motivering van de antwoorden op de vragen van art. 348-350 Sv. Een voorbeeld ter
illustratie. Een rechter die een zwaardere straf oplegt dan her openbaar ministerie vordert, moet
daar een nadere motivering voor geven in zijn beslissing, art. 359 lid 7 Sv. Stel, de officier vordert
een boete van 250,- euro voor drie cumulatief tenlastegelegde feiten maar de rechter veroordeelt
de verdachte tot dezelfde boete voor slechts rwee feiten en spreekt de verdachte van het derde
tenlastegelegde feit vrij. De facto is nu een zwaardere straf opgelegd dan gevorderd. De redenen
die daartoe aanleiding zijn geweest, moeten in het vonnis worden opgenomen. Gebeurt datniet
dan lijdt her vonnis aan een motiveringsgebrek. Daarmee is nog met gezegd dat de straf met
opgelegd zou mogen worden. Het is (vooralsnog slechts) een motiveringsgebrek.

En wat te denken van een procesgang en de voorbereiding daarop waarbij sprake is van allerlei
kleinere en grotere onregelmatigheden, bijvoorbeeld het uitoefenen van een bepaalde druk op
de verdachte, twijfelachtige opsporingsmethoden, her beperken van de mogelijkheden voor de
verdachte om getuigen en deskundigen te ondervragen, her deelnemen van een rechter, die
voorafgaand aan de zitting reeds bemoeienis heeft gehad met de strafzaak, aan het onderzoek
ter rerechrzirting.? Welke (cumulatie van) onregelmatigheden moet nu leiden tot de conclusie
dar met meer wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan eenstrafprocedure. Of, anders
gesteld: wanneer is er sprake van (een dusdanige cumulatie van) onregelmatigheden die leiden
tot de conclusie dat 'bij de voorbereiding van die [rechterlijke] beslissing zo fundamentele
rechtsbeginselen zijn veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de
zaak niet meer kan worden gesproken'."
Dit is de formulering die de civiele kamer van de Hoge Raad gebruikt wanneer het gaat om de
vraag of de Staat aansprakelijkis uit hoofdevan onrechtmatige daad wanneer er een rechterlijke
beslissing is waar een gebrek aan kleeft. Pas wanneer er sprake is van een dergelijke schending
van fundamentele rechtsbeginselen is er sprake van aansprakelijkheid van de Staat. Lang niet
alle fouten die kunnen worden gemaakt, vallen dus onder dit criterium.

Een aantal uitspraken waar een gebrek aan kleeft gaat desondanks in kracht van gewijsde.
Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. Het kan zijn dat tegen de beslissing wel een
rechtsmiddel heeft opengestaanmaar dat daar geen, tijdig, gebruik van is gemaakt, bijvoorbeeld
omdat de fout inde beslissing pas na het verstrijken van de beroepstermijn wordt opgemerkt,
maar het is ookmogelijk dat tegen de beslissing inhet geheel geen rechtsmiddelopenstaat noch

AIleen voor de rechter-commissaris geeft de wet in art. 268 Sv explicier aan dar zijn onderzoek in de zaak
voorafgaand aan de zitting hem diskwalificeert aJs rechrer ter zitting .

•0 HR 29-04-1994, RvdW 1994, 104C. Zie bijvoorbeeld oak HR 08-01-1993,NJ 1993,558 m.nr. HJS waar her ging
over medisch ruchrrechr,
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heeft opengestaan." Ook is het mogelijk dat het gebrek pas is ontstaan in een hogere instantie,
appel of cassatie.

Veroordeelden, geconfronteerd met een beslissing waar een gebrek aan kleeft, zullen
waarschijnlijk niet direct gemteresseerd zijn in de juridische in's en out's van de beslissing maar
meer in de praktische consequenties; wordt de beslissing wel of niet ten uirvoer gelegd. Meer
in het bijzonder; hoe kan tenuitvoerlegging van de beslissing worden voorkomen.

Een aantal malen is gekozen voor het voeren van een kort geding. Eisers stellen zich daarbij op
het standpuntdat renuirvoerleggingvan de beslissing een onrechtmatige daad van de Staat zou
opleveren." Ineen procedure die heeft geleid tot een uitspraak van de Hoge Raad van I6 oktober
1987 ging eiser zelfs zoverdathij eenreeds aangewendrechtsmiddelintrokom vervolgens, toen
de beslissing van de strafrechter in kracht van gewijsde was gegaan, een kart geding aan te
spannen teneinde tenuitvoerlegging van de veroordeling te voorkomen."

Een korte roelichring. Een verdachte was door de politierechter rot =evenmaanden gevangenissn'af veroordeeld; een
srrafhoogte die niet binnen de bevoegdheid ligt van de politierechter op grond van art. 376 lid 1Sv. Verdachre rekenr
hoger beroep aan tegen dir vonnis. Alvorens op dir hoger beroep kan worden beslisr, rrekr verdachre her rechrsmiddel
in. De nirspraak van de polirierechrer gaar daardoor in kracht van ge"lijsde. De verdachre, nu onherroepelijk
veroordeelde, spant een korr gecling aan. Tennirvoerlegging van dirvonnis van de politierechrer zou een onrechrrnatige
daad opleveren. Her vonnis zou namelijk geen besraansrecht toekomen, non-existent zijn, en derhalve nier executabel.
Noch de president in kerr geding, noch her hof, noch de Hoge Raad gaan hierin met eiser mee. Her gesloten srelsel van
rechrsmiddelen tegen uitspraken van de srrafrechrer brengr mee dar een vonnis slechrs zijn rechrskrachr verliesr door
vemietiging door een hogere rechter. Eiser had de mogelijkheid een oordeel in hoger beroep re krijgen maar heeft uir
vrije wi! deze mogelijkheid aan zich voorbij laten gaan. Zoals AG-Leijten in zijn conclusie bij dir arresr reeds aangeeft
is her geen zeldzaamheid dar vonnissen waaraan een gebrek kleefr onherroepelijk worden. Dir wil evenwel nier zeggen
dar deze nier ten nirvoer kunnen worden gelegd. In zijn ogen kunnen slechrs absoluut nietige vonnissen niet ten uirvoer
worden gelegd. Een overschrijcling van her srrafmaximurn zoals in de onderhavige procedure valr naar zijn mening nier
onder deze categorie non-existenre vonnissen, absoluur nietige vonnissen.

Vergelijk ook de onderscheiding die Corstens aanbrengr; G.J.M. Corsrens OnrechtmatiBc strofrechispraak, in
Met hoofd en hart, opstellen aangeboden aan J.C.M. Leijren, Zwolle 1991, bIz. 205 en verder. Corsrens
onderscheidr vier siruaries: I.er is een four gemaakt maar die four is na aanwending van een rechrsmiddel
hersteld: 2. er is een four gemaakt maar er is geen gebruik gemaakt van een opensraand rechtsmiddel: 3· er is
een four gemaakt maar deze is pas in hoogsre insranrie gemaakt dan weI rot door de hoogste instanrie
gehandhaafd en 4. er is een fout gemaakt maar tegen de beslissing staat geen rechtsn1iddel open noch heefr er
eenrechtsmiddel opengestaan. Anders dan Corstens maak ik geen onderscheid tussen de situaries drie en vier.
Waar het om gaatis dar er een onjniste beslissing is waartegen geen rechrsmiddel kan worden aangewend. Het
is voor de vraag in hoeverre de beslissing ten nirvoer kan worden gelegd irrelevant of het een beslissing in
eerste aanleg berreft dan wei een beslissing in een hogere aanleg.
Zie ondermeer HR 01-02-1991, NJ 1991,413 (kort geding); HR 08-05-1987, NJ 1988,1016 (kortgeding); HR 16-
1O-1987,NJ 1988,841 (kort geding) m.nt. C. en voor een civiele bodemprocedure HR 05-01-1990, NJ 1990,313.
HR 16-10-1987, NJ 1988,841 (kort geding) m.nt. C."



HOOFDSTUK 7

Mer een verwijzing naar het gesloten stelsel van strafvordering wordt eiser in kort geding
teruggeworpen op het strafrechtelijk stelsel; uitspraken van de strafrechter kunnen door de
burgerlijke rechrer met op hun juistheid worden getoetst.'4
Inhoofdstuk 2 is hier al aandacht aan besteed.
Daar is ook aangegeven dat op dat gesloten srelsel in de jurisprudentie van de Hoge Raad toch
ruimte is voor een uitzondering: wanneer het gaat om beslissingen van het Europese Hof voor
de Rechten vande Mens waarmee de strafrechter bij hettotstandkomen van zijn beslissing geen
rekening heefr kunnen houden. Bovendien moer de beslissing van het Europese Hof tot de
slotsom nopen dat de strafprocedure met meer als een eerlijke behandeling in de zin van art. 6
eerste lid EVRM kan worden aangemerkt, aldus de Hoge Raad.'5

De civiele kamer van de Hoge Raad verwoordr het in 1991 in her kort geding dar de mededaders van Kostovski had den
aangespannen als volgr:
'( ...) In her wenelijk srelselligt besloten dar een veroordelende beslissing van de srrafrechter waarregen geen gewoon
rechrsrniddel meer opensraar, nier aileen mag maar ook moer worden ten uirvoer gelegd. Voorrs is her onverenigbaar
mer her gesloten srelsel van rechrsmiddelen in srrafzaken dat een veroordeelde de gelegenheid zou hebben langs de weg
van een vordering regen de Staat op grond van art. 1401 BW de juistheid van de beslissing van de srrafrechrer of de
aanvaardbaarheid van de procesgang die rot de beslissing heeft geleid, tot onderwerp van een nieuw geding re maken
en door de burgerlijke rechter te doen toetsen.1n aanmerking genomen de uit de art. 1,5 en 13EVRM voortvloeiende
verplichtingen tot her verzekeren van de in art. 6 EVRM neergelegde rechren en tot het voorzien in een "recours
effecti.f'j"effective remedy" in geval van schending van die rechren, moet echrer op voormelde regels een uitzondetirI{J
[cursivering: EvdG) worden aanvaard ingeval een uitspraak van het Europese Hot; waarmee de srrafrechrer bij zijn
beslissing geen rekening heeft kurmen houden, noopt [cursivering: EvdG) tot de slotsom dat die beslissing is
totstandgekomen op zodanige wijze dar nier meer kan worden gesproken van een eerlijke behandeling van de zaak in
de zin van art. 6 lid 1 eersre zin EVRM. Wanneer zich een dergelijk uitzonderingsgeval voordoer, kan onverkorte
tenuitvoerlegging van de beslissing nier meer als krachrens her wetreliik srelsel toegelaten worden beschouwd en zal de
veroordeelde zich kunnen wenden tot de president in kort geding met een vordering strekkende tot - naar gelang van
de omstandigheden - her verbieden, onderbreken ofbeperken van de executie. De aard van de kort geding procedure
en de terughoudendheid die de rechter in korr geding in achr behoort te nemen bij her beoordelen van de wijze waarop
een onherroepelijke beslissing van de srrafrechrer tot stand is gekomen, brengen dan echrer mee darvoor roewijzingvan
een vordering als voormeld slechts plaats is wanneer her niet voor redelijke rwijfel vatbaar is dat de uitspraak van her
Europese Hofinderdaad dwingr tot voormelde slotsom. (...),,6

'5

Voor een uitspraak van de srrafrechrer waaruit blijkr dar wordt uirgegaan van een gesloten stelsel van
rechtsmiddelen zij verwezen naar HR 04-03-1975, NJ 1975,241 (srrafkamer) m.nr. ThWvV. Uir die uirspraak
blijkr dar her ontbreken van een rechrsmiddel tegen de beslissing waaraan een gebrek k1eeft, niet met zich
meebrengt dat deze beslissing van onwaarde is.
Zie ook P.H.P.H.M.C. van Kempen, DestrafrechtelUkeIJl'VolfJen binnen de Nederlandsc rechtsorde van besiissinBen
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, preadvies Vereniging voor de vergelijkende srndie van het
rechr van Belgie en Nederland. 1998, p. 25 ev .. Dit preadvies is revens gepubliceerd in Delikr en Delinkwent
1999. p. 96-152 (zie daar p. 130 ev).
HR 01-02-1991. NJ 1991,413 (kort geding) m.nt. ThWvV I mededaders KostOvski. Voor de goede orde: er mag
geen misversrand besraan over het volgende. Indien een veroordee!de de burgerlijke rechrer benadert omdat
hij de mening is toegedaan dar de strafrechrer een onjuiste beslissing heeft gegeven, zal de burgerlijke rechter
zich uirsluitend ktmnen uitlaten over de uitvoerbaarheid van die beslissing regen de achrergrond van de vraag
of er een onrechrmatige daad wordt gepleegd indien (verdere) renuitvoerlegging zau plaatsvinden. De
burgerlijke recbter kan nooir de beslissing van de strafrechter corrigeren in die zin dar hij zijn eigen beslissing
in de plaats van de beslissing van de strafrecbter kan plaarsen: rechterlijke beslissingen kurmen aileen worden
gecorrigeerd door een hogere recbrer en de burgerlijke rechrer voldoet in deze niet aan die kwalificatie. De
beslissing van de strafrechter behoudt dus rechtskracbt. Wei kan de burgerlijke rechter zich uitlaten over de
uitvoerbaarheid van een beslissing van de strafrechter.

,6
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En dan is er nog de categorie uitspraken die achterafbezien wel onjuist zijn maar waaraan op
het eerste - strafrechtelijke - oog niets mis mee leek te zijn. Ik heb het over zaken waarin nadat
de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan nieuwe feiten of omstandigheden aan het licht zijn
gekomen en waardoor het ernstige vermoeden rijst dat, waren ze destijds aan de zittingsrechter
bekend geweest, deze feiten of omstandigheden zouden hebben geleid tot een vrijspraak,
onrslag van alle rechtsvervolging op de grond dat de verdachte niet srrafbaar was, tot niet-
ontvankelijk verklaring van her openbaar ministerie dan wel tot het toepassen van een minder
zware strafbepaling. Of zaken waarin sprake is van meerdere, met elkaar strijdige, bewezen-
verklaringen.
Korrom: zaken die zich lenen voor herziening zoals bedoeld in art. 457 Sv,

Niveau van rechtsbescherming. Welke rniddelen staan een onherroepelijk veroordeelde nu
ter beschikking indien hij de mening is toegedaan dat er - om welke reden dan ook - een gebrek
kleeft aan de uitspraak waarbij hij is veroordeeld. De gewone rechtsrniddelen zijn inrniddels een
gepasseerd station. Deze zijn of - tevergeefs - benut of zijn niet aangewend of stonden niet
open. If Is de rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gegaan en hebben we dus te maken
met een onherroepelijke veroordeling dat staan de onherroepelijk veroordeelde de volgende
rniddelen ter beschikking:

buitengewone rechtsrniddelen;
gratie.

Deze twee onderwerpen worden uiteindelijk tezamenonder de rechtsbeschermingsloep gelegd.
Het totaalpakket is bepalend voor het niveau van rechtsbeschelTning en de vraag naar wat
wenselijk zou zijn (de desiderata).

De BUITENGEWONERECHT5MIDDELEN. Welke dat zijn, is bekend: cassatieinhet belang derwet
en herziening. Voor beide rechtsrniddelen geldt dar zij pas in beeldkomen wanneer een gewoon
rechtsmiddel niet meer open staat.

Over CASSATIE IN HET BELANG DER WET, art. 456 Sv, kan ik kort zijn. Dat biedt voor een
veroordeelde die de executie van zijn straf - ongeacht de soort - wil voorkomen of de voort-
during daarvan wil stoppen daartoe niet direct een uitgelezen mogelijkheid. am te beginnen
moet hij een dergelijk cassatieberoep zien uit te lokken aangezien het geen rechtsrniddel is dat
hij zelfkan instellen. AIleen de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad kan een zaakvoor cassatie
in het belang der wet voordragen.

De beperkingen in hoger beroep en cassarie waar her hier over gaat, zijn ingevoerd bij de Wet van 28 oktober
1999, Stb. 1999,467, die op I oktober 2000 in werking is gerreden. Bij die wet zijn de appeJgrenzen die
voorheen al bestonden bij kantongerechtzaken, WED-overtredingen en AWR -overrredingen, doorgerrokken
naar alle overrredingen. Daarbij isgekozen voor een appelgrens. Bij deinwerkingrreding op I januari 2002 van
de wergeving waarbij onder meer de kantongerechten besruurlijk werden ondergebracht bij de rechtbanken
zijn deze bepalingen uit de wet R 0 geschrapt en overgeheveld naar her Wetboek van srrafvordering, Stb. 200 I,

584 jo 664. Daarbij zijn ook de bedragen omgezet in euro's.
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Mocht de veroordeelde al in de "gelukkige" omstandigheid verkeren dar de P-G de zaak
voordraagt en de Hoge Raad ook van oordeel is dat de bestreden uitspraak gecasseerd dient te
worden in her belang der wet dan heeft dit voor de veroordeelde geen consequenties. Cassatie
in het belang der wet brengt immers geen verandering in de positie van "partijen". Het kan
echter weI een opstap zijn voor een verzoek tot gratie. Daarin is het voordeel voor de
veroordeelde gelegen binnen de strafrechtsketen.

De vraag die rijst is ofhet openbaar rninisterie ook eigener beweging de tenuitvoerlegging kan
staken of in het geheel niet starten bij een cassatie in het belang der wet. Hoofdregel is dat het
het openbaar ministerie niet vrijstaat om rechterlijke beslissingen niet ten uitvoer te leggen. Dat
blijkt ook overduidelijk uit de uitspraak van de strafkamer van de Hoge Raad in de zaak van de
Hakkelaar waar her ging om een belofte aan de "kroongeruige" Karman." Het openbaar
ministerie had aan Karman toegezegd (een deel van) een door de rechter op te leggen
vrijheidsbenemende straf niet te zullen executeren. Het Hof oordeelde dar een dergelijke
toezegging onder meer in strijd is met art. 553 Sv.Het resultaatvan een en ander was dat het Hof
de Advocaat -Generaal in die zaak niet-ontvankelijkverklaarde in de vervolging. De Hoge Raad
oordeelde dat her Hof een juiste uitleg had gegeven aan art. 553 Sv.

In de situatie waarwe het hier nu over hebben -executie staken na een cassatie in het belang der
wet - ligt de zaak echter een slag anders. Her gaat immers niet om een toezegging van het
openbaar rninisterie op voorhand maar om een aerie naar aanleiding van een beslissing van de
Hoge Raad. Het blijft lastig.Indienhet oordeel van de Hoge Raad in de cassatie inhet belang der
wet dwingt tot de conclusie dat (verdere) tenuitvoerlegging naar burgerlijk recht een
onrechtrnatige daad zou opleveren, moet er inieder geval toch snel gehandeld kunnen worden.
Het meest nijpend is de voortzetting van een vrijheidsbenemende straf. De veroordeelde kan
natuurlijk direct een verzoek tot gratie indienen maar gelet op de procedure die Gratiewet
voorschrijft gaat er enige tijd mee heen voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Daar is echter
een uitweg voor. Zou zich een situatie voordoen als mer geschetst dan kan de Minister van
Justitie direct strafonderbreking toestaan, art. 570b Sv maar ook art. 26 Pbw jo art. 34 en 39
Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting.
Gaat her om een geldboete die in termijnen wordt betaald dan biedt art. 561, derde lid Sv het
openbaar rninisterie de mogelijkheid uitstel te verlenen.
Detaakstrafmoetbinneneenjaarnaonherroepelijkwordenvandeuitspraakvanderechterten
uitvoer worden gelegd. Beter gezegd: de tenuitvoerlegging moet binnen dat jaar zijn voltooid,
art. 22C,derde lid, Sr. Op grond van diezelfde bepaling komt aan het openbaar ministerie de
bevoegdheid toe die termijn eenmaal met maximaal een jaar te verlengen. Onder omstandig-
heden kan deze bepaling dus uitkomst bieden.

Dan de HERZIENING. Hetandere buitengewone rechtsmiddel. Het is tevens eenrechtsmiddel dar
zich de laatste jaren in de buitengewone belangstelling van onder andere de wetgever mag
verheugen. Dit in verband met het creeren van herziening na een beslissing van het Europese

,8
HR 01-06-1999, NJ 1999,567 (strafkamer) m.nt. Sch.
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Hof voor de Rechten van de Mens; welk wetgevingsproces in september 2002 is voltooid.'? Bij
die wet wordt voorzien in een nieuwe, een derde, herzieningsgrond, waarover dadelijk meer.

Tot op her moment waarop de zojuist gememoreerde wet in werking treedt, kent de
herzieningsregeling slechts twee herzieningsgronden: de contlicterende bewezen-verklaringen
en her novum. De rweede herzieningsgrond, her novum, is de grond waarop in de praktijk het
meest een beroep wordt gedaan. Het is ook een herzieningsgrond waar - zo leert de
jurisprudentie van de Hoge Raad - de nodige rek in zit. Zo blijkt namelijk ook een gewijzigd
inzicht van een deskundige, althans een gewijzigde verklaring op basis van andere informatie,
onder bijzondere omstandigheden een novum in de zin van art. 457, eerste lid Sv op te kunnen
leveren: vide het arrest van de Hoge Raad uit 2001 op het (herhaalde) herzieningsverzoek in de
Puttense moordzaak."

lk cireer de Hoge Raad:
.4.1I.Als grondslag voor een herzlening kan, voorzover hier van belang, kraehtens her eerste lid aanhef en onder 2·, van
art. 457 Sv slechts dienen een door opgave van bewijsmiddelen gestaafde omsrandigheid die de rechrer nier is gebleken
en die op ziehzelf of in verband mer de \'foeger geleverde bewijzen mer de uirspraak met besraanbaar schijnr in dier
voege dat her ernsrig vermoeden ontstaar dar, ware zij bekend geweesr, her onderzoek der zaak zou hebben geleid cor
vrijspraak van de veroordeelde. De hier bedoelde grondslag voor een herzieningsaanvrage hiema a1s "novurn" aan re
duiden - kan sleehts een omstandigheid van feirelijke aard berreffen. Een mening, overruiging of gevolgrrekking kan in
her a1gemeen met a1seen zodanige feirelijke omsrandigheid worden aangemerkr. Dar brengt rnee dar her oordeel van
een deskundige in beginsel slechrs a1s een novum kan gelden voorzover daarbij wordr uirgegaan van feiren en/of
omstandigbeden van feirelijke aard welke mer bekend waren dan wei mer geachr kunnen worden bekend re zijn geweest
aan de rechrer die de uirspraak, waarvan herziening wordr gevraagd, heeft gewezen. In beginsel, om dar bijzondere
omstandigheden, a1sin her onderhavige geval, kunnen meebrengen dar daarover anders moer worden geoordeeld.
4.12. Her onderhavige geval wordr hierdoor gekenmerkr dar her, naar hiervoor onder 4.6 tot en met 4-8 is overwogen,
mer anders kan zijn dan dar her Hofbij de beoordeling van de overtuigende kracht van de gebezigde bewijsmiddelen in
aanmerking heefr genomen dar her aangerroffen sperma waarschijnlijk afkomsrig was van een eerder, niet mer de
onderhavige verkraehring verband houdend seksueel contact van her slachroffer met een derde, terwijl her de
mogelijkheid van een zodanige feirelijke toedracht heeft ontleend aan her in hoger beroep door prof. Eskes gegeven
oordeel. Her door die deskundige in de strafzaken gegeven oordeel sraar dus in rechrstreeks verband mer de
bewezenverklaringen. Onder die omsrandigheden kan her mans aan de aanvragen ten grondslag gelegde oordeel van
prof. Eskes, hierop neerkomende dar genoemde mogelijkheid hoogsr onwaarschijnlijk is, a.Is een nOVUITIworden
aangemerkt.'

Deze twee herzieningsgronden boden geen houvast aan een veroordeelde die zijn zaak had
voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en die daar - geheel of op

'9 Wet van I2 september 2002 tot wijziging van her Wetboek van 5rrafvordering met her oog op de herziening
van vonnissen en arresren op grond van uirspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het
voorstel van wet is bij de Tweede Kamer ingediend in her vergaderjaar 2000-2001 en is in 2002 aangenomen.
De tekst van de wet is gepubliceerd in 5tb. 2002, 479. De datum van inwerkingrreding was bij her ter perse
gaan van dit boek nog niet bekend.
HR 26-06-2001, NT 2001, 564 (srrafkamer) m.nt. Seh. Na verwijzing zijn de beide verdachren vervolgens
vrijgesproken; HofLeeuwarden 24-04-2002, LIN AEI877·
Knoops pleit kort daarop in het NJB dat, gelet op devoortschrijdende forensischeexperrise, de mogelijkheden
van herziening worden verruimd; G.G.J. Knoops, De Putterue moordZiUlk:herzienirIfJsrechtelijke implicaties van
de voortschrijdende foreruische expertise in straf:aken, Nederlands Juristenblad 2002, p. 1402-1407.
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onderdelen - in het gelijk werd gesteld.'J De Hoge Raad is van oordeel dat her aanmerken van
een dergelijke beslissing van het Europese Hof als een novum, zijn reehtsvormende taak te
boven gaat. Oat ondervond Van Meehelen bij terugkomst uit Straatsburg. Hij zoeht tevergeefs
zijn heil bij de Hoge Raad met een verzoek tot herziening.
Hij kon niet anders aangezien het Nederlandse strafproeesreeht geen aparte procedure kent
waarbij betrokkenen een voor hen gunstig oordeel van het EHRM kunnen laten doorwerken
inhun eigen strafzaak voorzover daarin reeds onherroepelijk is beslist.
De Hoge Raad spreekt in zijn arrest in de zaak Van Meehelen over een 'rechtstekort', bij de
opvulling waarvan versehillende vragen onder ogen dienen te worden gezien en beantwoord.
Oat vergt reehtspolitieke keuzes, welke keuzes zijn voorbehouden aan de wetgever, aldus de
Hoge Raad."

De Hoge Raad verwoordt her als volgr:
"5.6. In dir verband verdienr evenwel het volgende re worden opgemerkr.
De Nederlandse wetgeving kent, anders dan die van andere lidsraten van de Raad van Europa, een en ander zoals
vermeld in de nadere conclusie van het Openbaar Minisrerie, nier een speciaal aangewezen rechtsgang waarin gevolgen
kunnen worden verbonden aan een arrest van her EHRM waarin schending van het EVRM in een Nederlandse
srrafprocedure wordr vasrgesreld. De noodzaak voor een zodanig rechtsgang tot her bieden van herstel doer zich wei
gevoelen. Imrners, de mogelijkheid van her roekennen van schadevergoeding en van her achterwege laten van de
tenuitvoerlegging van de srraf of de beeindiging daarvan - zoals in her onderhavige geval in ieder geval wei is geschied _
zijn niet onder alle omstandigheden geschikt om herstel te bieden. Zij laren onverlet dar de veroordelendeeinduitspraak
in ieder geval in stand blijft. Maar zij bieden ook geen oplossing voor gevallen waarin de door her EHRM vasrgesrelde
schendingvan her EVRM niervan zodanige aard is dar een veroordeling daarmee onverenigbaar is. Deze laarsre siruarie
zou zich, naar hiervoor in 5.4 is overwogen, ook hier kunnen voordoen. In een herzieningsprocedure kan dan bij de
huidige stand van zaken geen oplossing worden geboden.
5·7· Verschillende mogelijkheden zijn denkbaar om aan de hier bedoelde rechtsgang gestalre re geven. Daarbij moeten
keuzes van rechrspolirieke aard worden gemaakt. Zo zal bijvoorbeeld moeten worden beslist of heropening van de
oorspronkelijke procedure aangewezen is, en zo ja welke rechter daarvoor in aanmerking moer komen, wie die rechter
zal mogen adieren, vol gens welke maatsraven die rechter een nieuwe procedure ter hand zal moeren nemen, welke
beslissingen die rechter mag nemen, alsmede of en in hoeverre de oorspronkelijke uitspraak in stand blijft, en ook of
tegen een uitspraak na een nieuwe berechring rechrsmiddelen moeren opensraan.
5.8. In het lichr van her vorensraande is het niet aan de rechrer om in dir rechrsrekort te voorzien zulks re minder door
aanknoping bij de herzienil1gsregelin.$' Ten eersre zou de Hoge Raad, anders dan hij tot nog toe heeft gedaan, aan de in
art. 457, eerste lid aanhef en onder 2 .Sv opgenomen herzieningsgrond een ruimere uitleg moeten geven welke niet
srrookt met zijn wezenlijke betekenis. Een zodanige mime uitleg zou de spankracht van de herziening in eigenlijke zin
te boven gaan, waarbij de gevolgen ook nier met voldoende zekerheid zijn af re grenzen. Ten rweede past de rechter in
de gegeven staatsrechrelijkeverhoudingen een terughoudende opstelling bij zo'ningrijpen. Bovendien heefr de wetgever
zich deze kwestie aangerrokken blijkens hetgeen in de nadere conclusie van het Openbaar Minisrerie onder 4 en IS is
vermeld.

De Hoge Raad is van oordeel dar her bij die stand van zaken, gegeven her fundamenrele karakrer van een procedure als
hier bedoeld nu daarbij inbreuk kan worden gemaakt op het gezag van gewijsde van een rechrerlijke uirspraak en in
aanmerking genomen de verschillende wijzen waarop herstel kan worden geboden, aan de wetgever is om in een
zodanige procedure te voorzien."

Zie ook P.H.P.H.M.C. van Kempen Destrafrcchtelijke BevoIfJenbinnen de Nederlarulserechtsorde van beslissi~en
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van her
rechr van Belgie en Nederland, 1998, p. 30 e.v. waarin hij voorstellen doer voor de toekomst. Dit preadvies is
revens gepubliceerd in Delikt en Delinkwent 1999, p. 96-152 (zie daar p. 136 e.v.).
EHRM 23-04-1997, NJ 1997,635/ Van Mechelen; m.nt. Kn. In de herzieningsprocedure: HR 06-07-1999 NJ
1999,800 (srrafkamer) / Van Mechelen; m. nt. JdH.
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De wetgever heeft deze bal opgepakt en is gekomen met een wetsvoorstel waarbij de bestaande
herzieningsgronden worden aangevuld. Dit wetsvoorstel is in september 2002 aangenomen."3
Bij deze wet van 12 september 2002 is aan art. 457 Sv een derde herzieningsgrond toegevoegd.
Dezeluidt:

'3c. op grond van een uitspraak van her Europees Hof voor de Rechren van de Mens waarin is vasrgesreld dar her
Europees Verdrag tor beschenning van de rechren van de mens en de fundamemele vrijheden dan wel een protocol bij
dir verdrag is geschonden in de procedure die tot de veroordeling of een veroordeling wegens herzelfde feir op grond
van dezelfde bewijsmiddelen heefr geleid, indien herziening noodzakelijk is mer her oog op rechtshersrel als bedoeld in
arrikel 41van dar verdrag.:"

Tevens zijn - voorzover hier van belang - de volgende wijzigingen doorgevoerd:

'In arrikel467 wordt, onder vernummering van het rweede lid tor derde lid, een lid ingevoegd,luidende:
2. Acht de Hoge Raad de aanvrage berreffende her geval, vermeld in arrikel457, eersre lid, onder 3c, gegrond, dan doer
hij bij wijze van herziening de zaak zelf af ofbeveelr hij de opschorring of schorsing van de renuirvoerlegging van her
ge\vijsdeen verwijsrhij de zaak op de voervan arrikel 461, reneinde - merinachmemingvan her arresrvan de Hoge Raad-
herzij her gewijsde re handhaven herzij mer vernieriging daarvan rechr re doen.

Aan artikel azo wordr een lid toegevoegd, luidende:
3. Hangende de beslissing op de aanvrage rot herziening kan de Hoge Raad te allen rijde de tenuirvoerlegging van het
ge\vijsde opschorren.'

In de Memorie van Toelichting geeft de wetgever te kennen dat naar zijn inzicht de rechrer in
kort geding zich met langer zal hoeven te buigen over de vraag of onverkorte tenuitvoerlegging
van een veroordeling een onrechtmatige daad oplevert, Zoals bekend had de civiele kamer van
de Hoge Raad in1991 geoordeeld dat onder ornstandigheden de burgerlijke rechter bevoegd
was een oordeel te geven over deze vraag."
De door de wetgever ingevoerde nieuwe herzieningsgrond kan met alleen worden benut door
de veroordeelde die zelf een klacht heeft ingediend bij het Europese Hof maar ook door de
medeplegers. Het moet dan met alleen gaan om hetzelfde feit maar de veroordeling moet ook
stoelen op dezelfde bewijsrniddelen.

Biedt de voorziene regeling nu soelaas in alle gevallen waar het de klager bij het Europese Hof
en zijn medeplegers betreft? Dus onherroepelijk veroordeelden die van oordeel zijn dat zij met
veroordeeld hadden mogen worden - en hun straf met (verder) geexecuteerd zou mogen
worden - en die inmiddels een uitspraak van het Europese Hof hebben die hun stelling
ondersteunt.

Gesproken wordt over schendingen van rechten in de procedure die geleid heeft tot de
uitspraak die aan het Europese Hof is voorgelegd. Die forrnulering dwingt zeker met tot een

Wet van 12september 2002 tot wijziging van her Wetboek van Strafvordering met het oog op de herziening
van vonnissen en arresren op grond van uirspraken van her Europees Hofvoor de Rechren van de Mens, Srb.
2002,479·
Eersre Karner, vergaderjaar 2001-2002, 27 726, nr. 216.
HR 01-02-1991, NJ 1991,413 (kort geding) m.nt. ThWvV.
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restrictieve uitleg. Daar staat tegenover dat in de Memorie van Toelichting gesproken wordt
over schending van art. 6 EVRM. Wat wanneer een ander recht dan de rechten van art. 6
EVRM is geschonden? Bijvoorbeeld het rechr op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Neem Volkert van der G. De man die ervan wordt verdacht op 6 mei 2002 Pim Fortuyn te
hebben doodgeschoten. Hij staat tijdens zijn voorlopige hechtenis onder permanente
cameraobservatie. Deze observatie wordt gebaseerd op de wijziging van 5 juli 2002 van de
Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen in verb and met cameraobservatie. ,6

Stel dat ergens in de verre toekomst het Europese Hof om een oordeel gevraagd zou worden
en dat oordeel zou voor Nederland negatief uitvailen. Valt dir dan onder "de procedure" waar
de voorgestelde derde herzieningsgrond op ziet? De vraag die rijst is hoe "de procedure" dient
te worden gedefmieerd. Is her uitsluitend her onderzoek ter terechtzitting (inclusief her
onderzoek ter terechtzitting in appel en cassatie) of is het ruimer en omvat het tevens al het
onderzoek dar is gericht op het vragenschema van de art. 348-350 Sv of omvat het zelfs aile
activiteiten die zijn ontplooid? Vervolgens zal moeten worden beoordeeld of herziening
noodzakelijk is met het oog op het rechtsherstel als bedoeld in art. 41 EVRM.
Heeft Volkert als gevolgvan de cameraobservatie zijn stilzwijgendoorbroken eneen verklaring
afgelegd die voor het bewijs is gebezigd, dan zou ik op grond van de tekst van de wet zeggen dat
er sprake is van een "procedure" zoals bedoeld inde nieuw derde herzieningsgrond.
Wellicht dat de opmerking van de Minister van Justitie over art. 6 EVRM als voIgt is bedoeld:
schendingen van materiele verdragsrechten vertalen zich ook in een schendingvanhet recht op
een fair trial.

Hoe zit her nu met veroordeelden in wier zaak - naar zij menen - exact dezelfde rechtsvraag
speelde als inde zaak van een veroordeelde die met succes in Straatsburg heeft geklaagd. Ook
zij zouden natuurlijk graag van deze nieuwe herzieningsgrond profiteren. De wetgever heeft
hen echter heel bewust buiten de regeling gehouden.

Dir is als volgr gemoriveerd:"
'De regering meenr dar her nier wenselijk is herziening mogelijk re maken in alle zaken waar eenzelfde rechrsvraag
cenrraal sraar. In her bovensraande ligr reeds min of meer besloren waarom nier aan de wens ror een zo ruime
opensrelling van de mogelijkheid van herziening regemoer is gekomen. De gedachre dar rechrsmiddelen slechts effect
sorreren voor degenen die ze aanwenden, een gedachre die in her advies van her Openbaar Minisrerie wordr
ondersreund, wordr in dar geval geheellosgelaren. De Hoge Raad zou in heel andere srrafzaken, mer een afwijkende
feirenconsrellarie, waarin de veroordeling reeds in krachr van gewijsde is gegaan, gevraagd kunnen worden
consequenries aan de uitspraak van her EHRM re verbinden. Daarbij laren de begrippen «identieke zaak» en «idenrieke
rechrsvraag .. zich nier eenvoudig begrenzen. Mede daarom is her nier denkbeeldig dar een regen Nederland gegrond
verklaarde klachr bij een ruime openstelling tor een relatief groor aantal herzieningsverzoeken, en een daarmee
corresponderende roename van de werklasr van ons hoogsre rechtscollege zou leiden. De beperking rot klagers en hun
medeplegers impliceerreen heldere en eenduidigeafgrenzing van demogelijkheid van herziening. Tenslorre kanbedachr
worden dar de behoefre aan de voorgesrelde herzieningsmogelijkheid gerezen is in verband mer de afwikkeling van de
uitspraken van her EHRM in de zaken Kosrovski en Van Mechelen. In die gevallen zou de voorgesrelde formulering,
indien zij reeds van krachr was geweest, een gelijke behandeling van daadwerkelijk identieke gevallen mogelijk hebben
gemaakr, en een tijdrovende analyse van tal van veroordelingen die op een vergelijkbare maar nier idenrieke
bewijsconstructie berusten hebben voorkomen.'

Sterr. 2002,127, p. 8.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 726, nr. 3, p. 10.
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Gekozen is voor een heldere afgrenzing: klagers en de medeplegers die veroordeeld zijn met
gebruikmaking van dezelfde bewijsmiddelen. Op papier een held ere afbakening. In de praktijk
zullen er ongetwijfeld afgrenzingsvragen gaan spelen.
Andere deelnemers zoals medeplichrigen zijn uitgesloten. Oat wil zeggen: uitgesloten als
"meelifter" in de herzieningsprocedure. Dit laat onverlet dat zij een zelfstandige mogelijkheid
hebben een beslissing van het EHRM uit re lokken waardoor zij later onder het bereik van de
derde herzieningsgrond komen.
Oat andere deelnemers zijn uitgesloten in de derde herzieningsgrond is niet onbegrijpelijk de
eis van gelijke bewijsmiddelen in aanmerking genomen. Maar wat als in hun zaak - voor wat
berreft de rechtsvraag waar het oordeel van het Europese Hofbetrekking heeft - toch dezelfde
bewijsmiddelen zijn gebruikt als in de zaak van de klager?
En wat als het oordeel van her Europese Hoflos staar van de gebezigde bewijsmiddelen? Wat
wanneer bijvoorbeeld het Hof van oordeel is dat de rechter die in Nederland op de zaak heeft
gezeten nier onpartijdig was in de zin van art. 6 EVRM? Een onpartijdigheid die niet zozeer te
maken had met de persoon van de verdachte maar met de aard van de zaak.

Of de Hoge Raad - die gelet op de tekst van de nieuwe bepaling in ieder geval gebonden is aan
de daar geformuleerde randvoorwaarden - heel strak de hand zal gaan houden aan de eis van
deze7Jde bewijsmiddelen enals er enige ruitnte is,waar dan de grens getrokken zal worden, meet
worden afgewacht. Voor de onderzoeksvraag waar het in dit boek om gaat is de uitkomst
evenwel niet relevant. Hoe het ook zal gaan: er is een groep personen die gebruik zal kunnen
maken van de nieuwe herzieningsgrond en er is een groep personen die daar geen gebmik van
kan maken om welke reden dan ook. Of ze nu veroordeeld zijn voor een hele andere strafzaak
dan wel veroordeeld zijn in dezelfde strafzaak als medepleger maar met andere bewijsmiddelen
dan wel als bijvoorbeeld medeplichtige.

De hamvraag is natuurlijk of het niveau van de rechtsbescherming die deze veroordeelden
binnen het strafrechtelijk stelsel in zijn totaliteit ten deel is gevallen en nog kan vallen adequaat
is in de zin van dit onderzoek. Voordat daar een antwoord op wordt geformuleerd moer eerst
nog de gratie nader bekeken worden.

GRATIE. Gratie (en de procedure die tot een beslissing op een gratieverzoek leidt) is geen
rechterlijke procedure. Het is niet een rechter die de uiteindelijke beslissing op her verzoek
neemr maar de Minister van Justitie of de Koningin. De procedure zoals neergelegd in de
Gratiewet voorziet wel in een rechterlijke beoordeling maar geeft de rechter geen doorslag-
gevende stem anders dan bijvoorbeeld inhet uideveringsrechtwaar de Minister van Justitie niet
tot uitlevering mag overgaan indien en voorzover de rechter uidevering ontoelaatbaar heeft
geoordeeld.
De gronden waarop gratie kan worden verleend zijn neergelegd in art. 2 Gratiewet. Het gaat om
twee gronden. De eerste grond doet denken aan de tweede herzieningsgrond, het novurn maar
met die uitbreiding dat het ook kan gaan om een omstandigheid waarmee de rechter
onvoldoende rekening heift gehouden. Omstandigheden die op het momentwaarop de rechter
zijn beslissing nam bekend waren, kunnen dus ook in aanmerking worden genomen bij de
beoordeling van her gratieverzoek. De tweede grond waarop gratie kan worden verleend heeft
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te maken met de met strafrechtstoepassing na te streven doelen. Is aannemelijk dar geen met de
strafrechtspleging na te streven doel in redelijkheid wordt gediend dan kan gratie worden
verleend.

Hoe zorgvuldig de procedure rondom gratie wettelijk is geregeld, er blijft toch de geur van
"gunstverlening" aan kleven. Aan de andere kant moet ook iedere beslissing op een gratie-
verzoek de toets van de bestuursrechtelijke kritiek kunnen doorstaan: de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur. Het kan en zal niet zo zijn dar gratie wordt geweigerd wanneer er
duidelijk sprake is van een fout in een rechterlijke beslissing. Bij een opgelegde straf die
onmiskenbaar her wettelijk maximum te boven gaat, zal gratie aan de orde zijn voor het
strafgedeelte dat boven het wettelijk maximum uitgaat.
Oat op een verzoek tot gratie uiteindelijk niet door een rechterwordt beslist, is op zichhelemaal
niet problematisch, maar het is wel een factor die van beIang kan zijn bij de beantwoording van
de vraag of er een adequaat niveau is van rechtsbescherming voor veroordeeIden die menen dat
er een gebrek kleeft aan de uitspraak waarbij zij zijn veroordeeld.

Antwoord op de vraag ofhetniveau van rechtsbescherming adequaat is. Het antwoord
is niet een simpel ja of nee.
Wat te doen wanneer door het Europese Hof wordt geconstateerd dar er verdragschending
heeft plaatsgevonden? Het spreekt voor zich dat een klager een voor hem gunstige uitslag moet
kunnen laten doorwerken in zijn strafzaak indien dat ook de uitkomst is van de beslissing van
het Europese Hof (art. 41).
AIle nationale rechtsmiddelen ten spijt: na een beslissing van her Europese Hofbegin je als het
ware van voren af aan met de vraag of er een adequaat niveau van rechtsbescherming is.
De derde herzieningsgrond in aanmerking nemend zit de bottleneck bij personen die niet onder
de werking van die derde grond vallen. We hebben het dan over personen die in ieder geval niet
zelf bij het Europese Hof hebben geklaagd. We hebben het verder over personen die zijn
veroordeeld v66rdat het Europese Hof uitspraak heeft gedaan over de rechtsvraag die - naar zij
menen - ook in hun zaak speelde.

In dit kader kan het verhelderend zijn in her korr de siruatie re schetsen die aan her arrest van de Hoge Raad van I februari
1991 ten grondslag lag. War was er aan de hand? Eisers in dit kort geding, Stanley H. en Paul M., zijn de mededaders van
Slobodan Kosrovski. AJledrie zijn bij vonnis van her Hof re Amsterdam d.d. 27 mei 1983 veroordeeld tOt een
gevangenisstrafvan zes jaarwegens hetl11edeplegen van een bankoverval op 20 januari 1982 te Baarn. Beroep in cassatie
regen deze uirspraak wordr tevergeefs aangewend. Kosrovski is de enige die daarna een klacht indienr bij de Europese
Commissie voor de Rechren van de Mens. Er zou geen sprake zijn van een fair trial zoals art. 6 EVRM vereist, door de
wijze waarop van anonierne getuigen gebruik was gemaakr, aldus Kostovski. Zijn veroordeling berusrre uitsluitend op
verklaringen van twee anonieme getuigen, die nooit in aanwezigheid van hem of zijn raadsman waren gehoord. De
Europese Commissie oordeelt vervolgens op 12mei 1988 unaniem dar door de gang van zaken bij het strafproces regen
Kostovski art. 6 lid I jo lid 3 sub d EVRM was geschonden.
Dir rapport van de Commissie is voor de mededaders van Kosrovski aanleiding om in kort geding een verbod op verdere
executie van hun gevangenisstraf te eisen. Zij srellen zich daarbij op her stand punt dat ook de strafprocedures waarbij
zijzelf zijn veroordeeld geen fair trials zijn geweest in de zin van her EVRM. De veroordeling van M. berusr namelijk
eveneens uirsluitend op de verklaringen van de anonieme geruigen en de veroordeling van H. hoofdzakeliik, De president
in kort geding veroordeelt vervolgens op 22 september 1988 de Staat, de executie van de gevangenissrraf met
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onmiddellijke ingang op re schorren tor her mornenr waarop her Europese Hof zich over de klachr van Kosrovski zal
hebben wrgelaren."
De Staat rekenr regen dir vonnis hoger beroep aan. Op 22 december 1988 vernierigr her hof re 's-Gravenhage de
uirspraak van de president." Bij de beoordeling van de vraag of voorrzerring van de execurie van de gevangenissrrafin
her lichr van her oordeel van de Europese Conunissie een onrechrmarige daad opleverr neemr her hof, samengevar. de
volgende punren, voorzover mer van belang, in aanmerking:

er is nog geen uirspraak van her Europese Hof;

• her Hofkan afwijken van her oordeel van de Commissie;

een rapport van de Commissie is niet bind end voor de Sraar;

her rapport heefr slechrs berrekking op de door Kosrovski ingediende klachr;

art. 50 EVRM duidr erop dar slechrs diegene, die door een beslissing of maarregel is gerroffen, die door her Hof in
srrijd mer her verdrag wordt geacht, aanspraken op rechtshersrel e.q. genoegdoening kurmen doen gelden.

Het Hofvernierigrvervolgens hervonnis van de president en wijsr de vorderingen van H. en M. af. Deze rekenen beroep
in cassarie aan. De Hoge Raad verwerpt her eassarieberoep.

In de concrete zaak naar aanleiding waarvan de Hoge Raad dus tot bovengemeld oordeel is
gekomen ging het om mededaders. Verschil is dat er op her moment dat zij in kort geding
procedeerden een beslissing van het Europese Hof nog niet voorhanden was. Bovendien was
de bewijsvoering niet identiek bij een van de twee mededaders.

De vraag is natuurlijk of een veroordeelde die zelf in ieder geval niet zijn internationale
rechtsmiddel heeft benut, mee moet kunnen liften op een latere, voor hem gunstige beslissing.
Zou je daarinmeegaan dan betekent dit dar een beslissingvan het Europese Hof terugwerkende
kracht krijgt. Hoever terug? Een jaar? Vijfjaar? Tot het moment waarop Nederland het EVRM
ratificeerde? Oneindig? En is dat relevant? Her gaat immers om schending van een
verdragsrecht en om de vraag of en hoe dat op nationaal niveau kan doorwerken in andere,
afgedane zaken.
Let wel, een voor deveroordeelde gunstige beslissing van het Europese Hof wil niet zeggen dar
hij vrijgesproken had moeten worden of ontslagen van alle rechtsvervolging! Misschien had hij
door een andere rechter moeten worden berecht. Misschien had zijn advocaat wel het woord
moeten krijgen.

Nog een ander voorbeeld uir de jurisprudenrie rer illusrrarie." Nu mer de Lal.a-zaak en de Pelladoah-zaak als
aanknopingspunt," Eiser in korr gedingis dirmaal nier als mededader aan te merken van degene die de cruciale beslissing
van her Europese Hof heefr wtgelokr. Eiser is op 13 juli 1992 door her Hof re Amsterdam veroordeeld rot een
gevangenisstraf van negen [aar onvoorwaardelijk. Her arrest is bij verstek gewezen. De raadsman die wei bij her
onderzoek rer rereehrzirring aanwezigis geweesr, heefr nier herwoord mogen voeren. Op 26 okrober 1993 heefr de Hoge
Raad heringesteldecassarieberoep verworpen. Op 22 september 1994 wijsr her Europese Hofhet bekende Lal.a-arresr,
Deze beslissing is voor eiser aanleiding om, na een afgewezen grarieverzoek, een herzieningsverzoek in re dienen. Het
verzoek worde op 17 januari 1995 ingediend. Opmerking verdient dar op dat moment de renuirvoeriegging van de

30

Rb 's-Gravenhagen-09-1988 (kort geding). Gegevensontleendaan het arresrin eassatie in deze zaak; HR 01-
02-1991, NJ 1991,413 (kort geding).
Hof's-Gravenhage 22-12-1988, KG 1988,122 (kort geding).
Rb 's-Gravenhage03-04-1995, NJCM 1995, p. 412-415.
EHRM 22-09-1994, NJ 1994,733 m.nt. Kn/ LaLa enherop dezelfdedag door her Europese Hofgewezen arrest
inzake Pelladoah dar door Knigge ook wordr genoemd in zijn noot onder Lala.
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gevangenissaaf van eiser nog nier is aangevangen. Eiserwordr pas op 22 rnaart 1995 aangehouden ter executie. De Staat
isniervoomemens eiser in vrijheid re srellen in afwachting van de beslissing op her herzieningsverzoek. Reden voor eiser
om een korr geding aan te spannen en, zich baserend op de jurisprudentie van de Hoge Raad van 1 februari 1991, re
vorderen, voorzover bier van belang, dar eiser in vrijheid zaJ worden gesreJd en dar verdere executie zaJ worden
verboden. Subsidiair wordr gevorderd dar executie in ieder geval nier zaJ plaarsvinden hangende de herzienings-
procedure. De rechrer in korr geding, om een lang verhaal korr re maken, wijsr de vordering af. De president refereerr
aan de overwegingen van de Hoge Raad uit de arresten van 1 februari [991 en overweegt vervolgens, voorzover hier
relevant, dar eiser weliswaar aannemelijk heeft gemaakt in her lichrvan de uirspraken LaLa en Pelladoah dat art. 6 EVRM
geschonden is maar dar her de vraag is of de Hoge Raad van oordeel is dar herziening op zijn plaars is. De president acht
de uitkomsr van die herzieningsprocedure (vooralsnog) te onzeker om op die grond de vordering toe re wijzen.

Dezelfde vraag - moet een beslissing van het Europese Hof ook doorwerken in andere zaken
dan die van klager - speelt natuurlijk ook op nationaal niveau waar her gaat om beslissingen van
de Hoge Raad. Als de Hoge Raad op een bepaalde rechtsvraag beslist, betekent dat niet dat
andere veroordeelden, die op een eerder moment zijn berecht en waarbij dezelfde rechtsvraag
speelde maar die door de destijds oordelende rechter anders is beantwoord, aanspraak kunnen
doen gelden op een nieuw proces, of onderbreking van de executie van straf.
Op nationaal niveau is de redenering dat ook een strafproces ooit tot een einde moet komen.
Moet dat niet ook geld en op internationaal niveau in onderlinge samenhang met nationaal
niveau? En dan doel ik dus niet op de klagers bij het Europese Hof zel£ Voor hen moet een
mogelijkheid tot redres bestaan in het nationale recht.

Bij de beantwoording van de vraag of het strafrechtelijk stelsel een adequaat niveau van
rechtsbescherrning biedt, speelr daar waar het gaat om veroordeelden die niet onder de
voorgestelde herzieningsgrond vallen de waardering van de gratie een belangrijke rol. Hoe kijk
je tegen de gratie aan in deze situatie?
Het gaat hier om rechterlijke beslissingen die reeds in kracht van gewijsde zijn gegaan. Die
beslissingen zijn totstandgekomen op basis van de op dat moment heersende opvattingen over
het recht. Zou dar niet zo zijn dan had het op de weg van de verdachte of het openbaar
ministerie gelegen een rechtsrniddel aan te wenden dan wel door te procederen tot aan het
Europese Hof of een herzieningsverzoek in te dienen.> Daarin ligt een eigen verantwoorde-
lijkheid voor de betrokkenen. Is dar niet gebeurd en kleven er eventueel toch gebreken a.an een
rechterlijke beslissing dan is het redelijk dat voor rekening en risico van betrokkenen te laten
komen ..l3 Schrijnende gevallen kunnen altijd via de gratie worden rechtgetrokken. Gratie is

Overigens is her maar de vraag hoeveel profijr een verdachte heefr van een voor hem gunstig uitgevallen
beslissing van her Europese Hof. Ten eerste duurt her al [aren voordar uiteindelijk een beslissing wordr
verkregen. Indien de veroordeelde nier tor een vrijheidsbenemende srraf of maaaegel is veroordeeld van een
flink aanral jaren, is her zeker niet denkbeeldig dar renuirvoerlegging van de srraf of maatregel al achrer de rug
is op her moment dar her Europese Hof rot een beslissing komt.
Dar een nieuwe lijn in de jurisprudentie geen grond is om de rechrskracht c.q. de uirvoerbaarheid van een
veroordeJend vonnisjarrest ter discussie re srellen blijkt, in her kader van een herzieningsverzoek, uir HR 26-
04-[983, NJ 1983,650 (srrafkamer) rn.nt. Th WvV. In casu ginghet om vier mededaders die alle vierveroordeeld
waren voor een poging tot roofoverval. Drie van de vier gingen in hoger beroep. De vierde berusrre. De drie
die in hoger beroep waren gegaan werden vrijgesproken omdar werd aangenomen dar er sprake was van
vrijwillige rerugrred. De vierde vroeg naar aanleiding van deze jurisprudentie herziening aan. In die procedure
werd hem tegengeworpen dar hij er zelfvoor had gekozen geen rechrsmiddel aan te wenden maar te berusten.
De Hoge Raad overwoog zelfs dar, zou verzoeker rot herziening in hoger beroep zijn gegaan, her nier
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weliswaar geen recht maar aan de andere kant biedt het wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld
beslissingen uit het verleden te corrigeren - daaronder uiteraard begrepen de hele procedure en
alle onderzoeken - die in meer of mindere mate strijdig blijken te zijn met her EVRM.

Hebben we hier voor war betreft de rechtsbeschemling die aan de onherroepelijk veroordeelde
toekomt nu te maken met een vorm van primaire of secundaire redus-beschermino?
Het karakter is gemengd, maar ik neig ertoe het accent toch op her secundaire karakter te
leggen_ Het redeneerparroon is als volgt.ledereen heeft recht op een eerlijk proces (daaronder
begrepen alle vormen van onderzoek zoals het opsporingsonderzoek en verkennend
onderzoek). Dat impliceert dat iedereen er recht op heeft te worden berecht in een procedure
die voldoet aan de 'stand van het recht' op dat moment. Voldoet de procedure niet aan de
daaraan te stellen minimale eisen dan levert dat een schending van dar recht op. Als je nu zou
redeneren dar het voeren van een dergelijk proces en, ingeval van een veroordeling, het
daaropvolgend ten uitvoer leggen van de beslissing naar aanleiding van dat proces een
voortdurende inbreuk op her recht op een eerlijk proces zou zijn, dan is de rechtsbescherming
die aan die voortdurende inbreuk een einde kan maken re duiden als een vorm van primaire
rechtsbescherming. Gedacht kan dan worden aan een heropening van het proces zoals bij een
gegrond verklaard herzieningsverzoek. Deze wijze van redeneren is verdedigbaar. Evenzeer,
of wellicht beter, verdedigbaar is het volgende.
Door her voeren van een proces dat niet aan de daaraan te stellen minimale eisen voldoet, is een
inbreuk gemaakt op het recht op een eerlijk proces. Die inbreuk is voltooid, de beslissing is
onherroepelijk. AIleen in de sfeer van de gevolgen - namelijk de veroordeling tot een straf of de
oplegging van een maatregel dan wel de schuldig verklaring zonder oplegging van een straf of
maatregel- kan nu nog rechtsbescherming worden geboden. Dit kan via een modus waarbij in
de executie wordt ingegrepen. Dat is een vorm van secundaire rechtsbescherming.

Het ligt in dit geval dus wat moeilijk om zonder meer re kunnen stellen dat de inbreuk op een
recht is voltooid dan wel voortduurt en daaraan gekoppeld dat de rechtsbescherming die
geboden wordt dan wel dient te worden secundair is respectievelijk primair, Persoonlijk acht
ik de redenering het best verdedigbaar waarbij wordt aangenomen dat de inbreuk is voltooid
zodat de rechtsbescherming alleen nog maar een secundair karakter kan hebben.
Voor de onderhavige situatie rnaakt het echter geen verschil tot welke conclusie je komt. De
rechtsbescherming, ook als die als secundair wordt geduid, hoort binnen het strafrechtelijk
stelsel thuis.

In hoofdstuk 3 is aangegevendat prirnaire rechtsbescherming in ieder geval via het srrafrechre-
lijk stelsel zou moeten worden geboden. Voor secundaire rechtsbescherming werd dat niet
dwingend aangenomen, behoudens voorzover het ging om secundaire rechtsbescherming die
nauw samenhing met het vragenscherna van art. 348-350 Sv.In hoofdstuk 5 is betoogd dat om
die reden de rechtsbescherming in geval van onrechtrnatig verkregen bewijs via het

onwaarschijnlijk was dar hij zou zijn vrijgesproken. De enig mogelijke uirweg voor de 'vierde man' was grane,
zoals ook Leijren in zijn conclusie voor dir arresr al aangaf.
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strafrechtelijk stelsel zou dienen te lopeno Ook nu is het zo dat, ook als de rechtsbescherming
secundair is, deze viahet srrafrechtelijk stelsel zal dienen te lopeno De rechtsbescherming die een
onherroepelijk veroordeelde ten deel hoort te vailen indien het proces niet meer als een eerlijk
proces kan worden aangemerkt, hangt namelijk nauw samen met her vragenschema van de art.
348-350 Sv. Her gaat immers om eeningrijpenin de executiesfeer van een beslissing die tot stand
is gekomen in een procedure die niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet.

Desiderata. Gaat her om conflicterende bewezenverklaringen of omnieuwe omstandigheden
dan biedt de herziening uitkomst. Desiderata hoeven niet te worden geformuleerd.

Ook voor war betreft het effectueren in Nederland van beslissingen van het Europese Hof
hoeven geen desiderata te worden ontwikkeld. De derde herzieningsgrond waarin de wetgever
heeftvoorzien biedt de klager en zijn medeplegers die op basis van dezelfde bewijsmiddelen zijn
veroordeeld een voldoende rechtsbescherming.
Voor wat betreft de overige veroordeelden die menen rechten te kunnen ontlenen aan een
uitspraak van het Europese Hof gewezen in een andere zaak dan die van hen is, zoals hiervoor
betoogd, de gratie toereikend. Ook hier zijn derhalve geen desiderata.

Tot slot. Zoals gezegd zullen nooit aile beslissingen foutloos zijn. Een stelsel opzetten waarbij
aileen maar foudoze beslissingen worden geproduceerd, is onmogelijk. Ergens moet de grens
worden getrokken bij het aantal keren dat een beslissing, een zaak, aan een hogere rechter kan
worden voorgelegd. Het idee van een beperkt aantal rechtsmiddelen wordt derhalve van harte
onderschreven. Blijkt zich later een nieuwe lijn in de jurisprudentie voor te doen, dan kan deze
in beginsel niet doorwerken in reeds gewezen uitspraken. Een uitzondering - anders dan via de
gratie - kan naar mijn mening zelfs niet worden aangenomen voor beslissingen die op
supranationaal niveau worden genomen.

3· Tenuitvoerlegging: moment van aanvang en duur

Zoals in het begin van dit hoofdstuk reeds is opgemerkt is de rechtsbetrekking tussen de
overheid ende onherroepelijk veroordeelde in wezen een voonzetting van de rechtsbetrekking
tussen de overheid en de verdachte. Dit neemt nietweg dater doorslaggevende redenen zijn om
apart aandacht te besteden aan deze nieuwe fase. Niet aileen de verdachte verandert namelijk
'van kleur', ook de overheid verandert. Voordat er sprake was van een onherroepelijke
veroordeling lag het accent bij de Staat op de magistratelijke aspecten; in de fase van de tenuit-
voerlegging ligt het accent veel meer op de administratieve aspecten. De rechter heeft als regel
met de tenuitvoerlegging geen bemoeienis en de rol van het openbaar ministerie is eerder een
administratieve dan een magistratelijke. Het openbaar ministerie moet een rechterlijke beslis-
sing ten uitvoer leggen. Het heeft daarbij geen zelfstandige beslissingsruimte. Wel bestaat er een
zekere beslissingsvrijheid ten aanzien van het tijdstip waarop een straf of maatregel zal worden
geexecuteerd.
Hebben we te maken met een vrijheidsbenemende straf en gaat het over de plaats waar die ten
uitvoer wordt gelegd, dan beslist echter de selectiefunctionaris, art. IS Pbw. Daarbij worden wel
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aanwijzingen in aanrnerking genomen van het Openbaar Ministerie en/of de rechrer die de straf
of maatregel heeft opgelegd. De Minister van Justirie stelt nadere regels omrrenr de procedure
van plaatsing en overplaatsing, art. IS, zesde lid, Pbw ..>4 Plaatsing van ter besehikking gestelden
in een tbs-kliniek geschiedt op last van de Minister, art. 11 Beginselenwet ter beschikking gestel-
den (Bvt).
Voorzover het openbaar ministerie beschikt over beslissingsvrijheid bij de renuirvoerlegging
van rechterlijke beslissingen wordt deze vrijheid in ieder geval begrensd door de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur." Dit kan zelfs meebrengen dat het openbaar ministerie -
zelfstandigofinoverlegmetandereinstanries-debeleidsvrijheidmoetkanaliseren door middel
van beleidsregels en richtlijnen. Dir om rechtsongelijkheid en willekeur te voorkomen.
Dergelijke richtlijnen zijn tegenwoordig veelal atkornstig van het College van Procureurs-
Generaal."

Wanneer het enkele feit dat een veroordelende beslissing ten uitvoer zal worden gelegd niet op
bezwaren sruit, doemen er verschillende andere knelpunten op. Op welk moment mag met de
tenuitvoerlegging worden aangevangen, op welk tijdstip moet de tenuitvoerlegging worden
beeindigd en mag de tenuitvoerlegging worden onderbroken? Deze drie caregorieen passeren
de revue.

3.1. Aanvangstijdstip tenuitvoerlegging

Korte uiteenzetting. De tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen is, zoals gezegd, in
handen gelegd van het openbaar ministerie. De wet geeft in de artt. 557 e.v. Sv voor wat berreft
het aanvangstijdstip van de executie heel nauwkeurig de ondergrens aan." Een bovengrens,
wanneer moet uiterlijk met de execurie worden aangevangen, bestaat alleen in de vorm van de
verjaring. De bovengrens van de aanvang van de tenuitvoerlegging komt in dir onderdeel ook
aan bod; na de bespreking van de ondergrens.

Een rechterlijke beslissing is in beginsel niet voor tenuirvoerlegging vatbaar zolang daartegen
nog een gewoon rechtsmiddel openstaat.f Inbeginsel, want de wet kent wel enkele uitzonde-

,-
,s

Onder her oude penirenriaire recht werden deze regels vasrgesreld op grand van art. 107 GM. Zie voor de
gebondenheid aan die richtlijnen P.c. Vegrer Vorl1lcn van.dctcntie, diss. KUN, Arnhem 1989, p. 88 en verder.
Zie onder meer S.M. Wurzer-Leenhours Kon (Jedin(Jen tenui!voel'leooi"(J in: Grensoverschrijdend strafrecht,
Arnhem 1990. p. 254 en verder.
Zie voor war berreft richdijnen en de werking die daaraan wordr toegekend onder meer H.G. van de Bunt.
J.F.L. Roording en M.,.M. Verpalen (red.) Richtlijnen van. he! opcnbaar l1Iinisteric,Nijmegen 1993. P. Osinga
Transactie, diss. Tilburg. Amhem Gouda Quint. 1992. P: 79 e.v. en G.' .M. Corsrens Richtlijnen.: recht in de::in.
van art. 99 RO, Delikr en Delinkwenr 1991. p. 1-6.
De bovengrens komr aan bet einde van dir onderdeel aan de orde.
Desalnierrernin zijn er voorbeelden in de jurisprudenrie in kort geding re vinden over geschillen ten aanzien
van de executie van nog nier onherroepelijk opgelegde srraffen. Zie bijvoorbeeld Rb Leeuwarden 21-06-1996•
KG 1996,239 (korr geding) en Rb Breda 13-03-1987. KG 1987.178 (kort geding) in welke zaak eiser plorseling
werd aangehouden ter executie hangende zijn beroep in cassarie.

ss
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ringen. Onder nader in de wet omschreven ornstandigheden bijvoorbeeld kan een verzoek tot
gratie opschortende werking hebben, art. 558a SV.39 Tot 30 april 1996 was het zelfs zo dat
onherroepelijke beslissingen de eerste acht dagen nog niet ten uitvoer mochten worden gelegd:
de zogenaamde terrne de grace.

Een andere uitzondering ziet op het onderzoek bij verstek. Heeft de verdachte namelijk verstek
laren gaan dan is de beslissing direct voor tenuitvoerlegging vatbaar behoudens de siruatie dar
een mededeling ex art. 366 Sv is voorgeschreven, art. 557 lid 2 Sv. Is zo'n verstekmededeling
vereist dan is de beslissing pas voor tenuitvoerlegging vatbaar wanneer die is betekend. Wendt
de verdachte die verstek heeft laten gaan een rechtsmiddel aan dan schort dat weer de
tenuitvoerlegging op. Voorzover de tenuitvoerlegging reeds is aangevangen - dat kan omdat
exeeutie mogelijk is vanaf de betekening van de mededeling ex art. 366 terwijl niet gezegd is dar
de veroordeelde direct na die betekening een rechtsmiddel aanwendt - wordt deze gesdlOrst.
Is het openbaar ministerie evenwel van mening dat de verdaehte dit reehtsmiddel tardiefheeft
aangewend, dankan toch tot tenuitvoerlegging worden overgegaan. De verdachte op zijn beurt
kan in die situatie de reehter benaderen en hem laten bepalen ofhet reehtsmiddel inderdaad te
laar is aangewend, art. 557 lid 3 sub 2 Sv.
Als regel heeft dus het aanwenden van een gewoon reehtsmiddel opschortende dan wel
schorsende werking.t?

39 Zie Rb Breda 19-05-1995, KG 1995,35[ (korr gecling) waarin her ging om her uitstel van execurie van een door
de polirierechrer opgelegde srraf. Eiser vorderde een execurieverbod hangende de grarieprocedure. De
president wijst de vordering toe.
Zie revens Rb Groningen 25-03-1996, KG 1996, [49 (korr gecling) waar de opschorrende werking van een
grarieverzoek cenrraal srand.ldem Rb 's-Gravenhage 08-05-1995, KG 1995,269 (kerr geding).
De op her eersre oog heel duidelijke bepaling van art. 557 Sv roepr roch nog wei een aantal vragen op. Een
vraag berrefr de opschorrende werking. Zoals her eersre lid rhans is geformuleerd leidr her aanwenden van een
rechtsmiddel aurornarisch ror opsehorting van de renuirvoerlegging, een en ander voorzover er geen
versreksiruarie is. Dar berekenr dar, ook indien her rechrsmiddel bijvoorbeeld duidelijk re laar is aangewend,
opschorring plaarsvindr. Her berekent zelfs dar in rheorie de verdachre tor in her oneindige execurie kan
rraineren door sreeds opnieuw een rechrsmiddel aan re wenden zelfs al sraar er volgens her wettelijk srelsel
geen rechtsmidde I (meer) open. Vergelijk in dir opzichr ook Rb Breda 13-03-[987, KG [987,178 (korr geding).
In her losbladig cornmenraar wordt gesreld dar een minder dwingende uitleg ook verdecligbaar is, wanneer de
nadruk wordr gelegd op de zinsnede 'opensraan'. In alle gevallen waarin de wer geen rechrsmiddel heefr
opengesreld zou her desondanks aanwenden van een rechtsmiddel nier aan renuirvoerlegging in de weg sraan.
Een zelfde redeneerrrant kan dan worden aangenomen voor die rechrsmiddelen die duidelijk re laar zijn
aangewend. Zie A.L. Melai c.s. Het wetbock vanstrafvorderina, aanrekening 10 bij an. 557 Sv (suppl, 86: okrober
[993)· Hierbij kunnen dan weer de volgende kanrrekeningen worden geplaarsr. Soms is her eenheel gepuzzel
om vasr re srellen of een rechrsrniddel openstaar of nier. Denk aan de onzuivere vrijspraken in relarie ror de
vraag ofeen regen een vrijspraak aangewend cassatieberoep onrvankelijk is, Ook is her lang nier alrijd duidelijk
of een rechrsmiddel eehr te laar is aangewend. Bovendien leidr rermijnoverschrijding nier alrijd tor nier-
onrvankelijkheid in her aangewende reehrsmiddel zoals bijvoorbeeld blijkr uit HR 05-06-1990, NJ 1991,28
(srrafkamer ).
Vraag is waarom nier de bepaling van art. SS7lid3 sub 2 Sv algemene gelding roekornr. Het openbaar ministerie
zou een rechterlijke beslissing, al dan nier gewezen bij versrek, ren uirvoer moeren kunnen leggen als
zonneklaar is dar her aangewende rechrsmiddel re laar is dan wei niet opens rand rerwijl er ook geen ander
rechrsmiddel opensrond. Dir laatsre in verband mer de conversie jurisprudenrie. Vergelijk in deze zin ook J.
de HulJu Over rechtsmiddelen in straf:aken, diss. Groningen, Arnhem Gouda Quinr, [989, p. 433 en A.L. Melai
e.s. Het wetboek van strafvorderitlfJ, aant. 10 bij arr. 557 Sv (suppL 86: okrober [993).
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De wet geeft dus aan vanaf welk moment de executie mag plaatsvinden. Tot dar moment heeft
de veroordeelde er recht op door de overheid niet gestoord' te worden. Oat wil bijvoorbeeld in
het geval van een veroordeling tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel zeggen dat de
overheid geen inbreuk mag maken op het vrijheidsrecht tot op het moment dat executie is
toegelaten. Dreigt executie op een eerder moment aan re vangen dan is de rechtsbeschenning
waarmee die dreigende inbreuk kan worden verhinderd te duiden als een vorm van primaire
rechtsbescherming. Is de executie voor het wettelijk toegestane moment aangevangen dan is ook
een eventuele vorm van rechtsbescherrning die aan die voortdurende inbreuk (narnelijk de
premature tenuitvoerlegging) een einde kan rnaken te duiden als primaire rechtsbescherrning.
Op grond van hetgeen in deel I, hoofdstuk 3, is betoogd zal de primaire rechtsbescherrning
binnen het strafrechtelijk stelsel geregeld dienen te zijn.

Oat de vraag of, op grond van de wet, reeds met de executie kan worden aangevangen niet altijd
door openbaar ministerie en veroordeelde in gelijke zin wordt beantwoord, zal geen verbazing
wekken. Een voorbeeld tel' illustratie.

In een zaak die leidde tor een uitspraak van de rechrbank te 's-Gravenhage stond de vl'aag cenrraal of een aangewend
hoger beroep her recht tor tenuirvoerlegging van een omzegging van de rijbevoegdheid opschorrre." Eiser in korr geding
is op 10 oktober 1989 door de polirierechrer bij versrek veroordeeld tor een geldboete en een omzegging van de
rijbevoegdheid voor de duur van negen maanden. In november 1989 heeft eiser een acceptgiro van her parker
onrvangen. Naar aanleiding van deze acceptgiro heefr eiser in een brief om nadere informatie gevraagd. De officier heefr
bij briefvan 1december 1989 de nadere informatie versrrekt. Op 15december is door eiser in kort geding hoger beroep
aangetekend regen her vonnis van de politierechter van 10 oktober. Het openbaar ministerie heefr op 10 april 1990, met
een beroep op art. 557 lid 3 sub 2 Sv, een aanvang gemaakt met de executie van de ontzegging van de rijbevoegdheid.
Eiser vordert in kort geding teruggave van zijn rijbewijs, stellende dar hij tijdig een rechtsmiddel heefi: aangewend
waardoor er nog geen rechr tot tenuirvoerlegging besraar.
In deze procedure zijn rwee pumen van discussie re onderscheiden: I) de toepasselijkheid van de regelingvan art. 557 lid
3 sub 2 Sv en 2) her moment waarop hervonnis van de politierechtervoor renuirvoerleggingvarbaaris geworden hergeen
samenhangc met de vraag of de inIeidende dagvaarding al dan niet in persooll is berekend, gegevell het feit dar eiser in
korr geding verstek heeft laren gaan bij de srrafzaak, art. 408 Sv.

De Sraar heefr met een beroep op arr. 557 lid 3 sub 2 laatste gedeelte Sv gesteld dat eiser nier-onrvankelijk is in zijn
vordering omdat er voor hem een andere rechtsgallg heefr opengesraan. Eiser had aan de voorzirrer van de rechtbank
kunnen vragen te bepalen dar her rechtsmiddel tijdig is aangewend. De president in kort geding oordeelr echrer anders.
Omdat ingevolge art. 39 lid 8 WVW (oud) her tweede lid van art. 557 Sv niet van roepassing is, is ook her derde lid van
art. 557 Sv nier van toepassing. Her derde lid heeft immers, aldus de president geen eigen zelfstandige betekenis maar
is slechts een verdere uitwerking van her bepaalde in her tweede lid. Er sraar voor eiser derhalve geen andere rechtsgang
open dan her korr geding zodat eiser onrvankelijk is. Vervolgens gaat de president over tot beoordeling van her tweede
vraagpum. Korr gezegd komr dit erop neer dat her in rwijfel kan worden gerrokkell of de inleidende dagvaarding voor
de srrafzaak in persoon aan eiser in korr geding isberekend. De beslissing van de appelrechrer in de srrafzaak is daardoor
niet goed voorspelbaar. Dir zou op zichzelf al aanleiding zijn voor schorsing van de executie, aldus de president. 'Zou
de appelrechier eiseI' welontvankelijkachten, dan bret1fJtdat i11ll1lers l1Iee dat ten om'cchtetot executieis overlJC£Jaan',zovervolgt
hij.
Bij deze ovetweging laat de president in kort geding het niet. Hij spreekt verder zijn oordeel nit over het tijdstip waarop
er sprake is van een omsrandigheid waardoor eiser op de hoogte isvan de srra&echtelijke veroordeling. De onrvangst
van de acceptgiro merkt hij niet aan als eell dusdanige omsrandigheid. Eerst de brief van de officier van justitie is een
omstandigheid waaruit voorrvloeit dat eiser op de hoogte is van de veroordeling. De termijn voar het aanwenden van

.' Rb 's-Gravenhage 23-05-1990, KG 1990,245 (kort geding). Vergelijk in dit opzicht ook Rb Breda 13-03-1987,
KG 1987,178 (kart geding).
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appel gaat derhalve eersr lopen op de dag na onr.·angst van de brief. Eiser kan die brief nier eerder hebben onrvangen
dan' 2 december zodar her instellen van hoger beroep op IS december in ieder geval binnen de rermijn valt,

Over deze uitspraak van de president in kort geding kunnen meerdere opmerkingen worden gemaakt. De naar mijn
mening belangrijkste ziet met zozeer op de inhoud van de beslissing van de president zelf als weI op her feit dar de
president in deze een rol had re vervullen en geen nier -onrvankelijkheid van eiser kon uitspreken wegens her bestaan van
een met voldoende waarborgen omgeven andere rechtsgang. De procedure van art. 557 lid 3 Sv srond in deze kennelijk
nier open voor eiser, nu her derde lid in samenhang gelezen wordr met her rweede lid en dar rweede lid door art. 39 lid
8 WVW (oud) met van toepassing is verklaard. Door op deze wijze bepalingen van toepassing uit re sluiten, onrsraar er
dus een 'gat' dar door de president wordt opgevuld."
Een andere belangrijke opmerking is, dar nier consequent wordr doorgeredeneerd vanuit her ingenomen standpunr dar
ook her derde lid van art. 557 Sv nier van toepassing is. Die srellingname impliceerr immers dar, confonn her eerste lid
van art. 557 Sv, de beslissing van de polirierechrer nier mag worden geexecureerd nu daartegen een rechtsmiddel is
aangewend waarop nog met is beslisr en dar ook nier is ingetrokken. De Wegenverkeerswet (oud) geeft namelijk geen
regeling waaruit blijkt dat de bijkomende srraf van ontzegging uirvoerbaar bij voorraad zou zijn. De vraag of her
rechtsmiddel al dan nier tijdig is aangewend, is dan volsrrekr irrelevant.v

Wat in deze uitspraak duidelijk naar voren komt is de mogelijkheid - en soms de
onmogelijkheid - om de srrafrechter een oordeel te laten geven over het al dan niet geoorloofd
zijn van de executie op grond van het bepaalde inde artt, 557-563 Sv. Het derde lid, sub 2 van art.
557 Sv biedt aan verdachten een rechtsgang om een tenuitvoerlegging, die naar hun inzicht
geschiedt op een tijdstip dat de wet niet toestaat, te laten toetsen door een rechrer, Wurzer-
Leenhouts heeft deze rechtsgang zelfs een soon strafrechtelijkkort gedinggenoemd.44 Voor die
situaties waarin deze bedoelde rechtsgang openstaat is er een voldoende rechtsbescherming
binnen het strafrechtelijk systeem. Dat daar soms door presidenten anders over wordt
geoordeeld mag blijken uit her volgende voorbeeld.

Zie voor war berrefr de uitleg van art. 557 derde lid Sv ook A.L. Melai Wetboek van strafvorderina, art. 557 aant.
II (suppl. 86: oktober 1993).
Een andere overweging van de president dienadere aandachr verdient, heefr betrekking op her tijdstip waarop
eiser een rechtsmiddel tegen her vonnis van de srrafrechrer heeft aangewend. Kennelijkgaatde president ervan
uit dar eiser in korr geding eersr op 15december her rechtsmiddel heeft aangewend. Omdat de rechrer pas de
briefvan de officier van justitie aanmerkt als een omstandigheid als bedoeld in art. 408 Sv, leidt dit erroe dar
her rechtsmiddel in die visie tijdig is aangewend. Kan het echter niet zo zijn dar eiser al in een eerder stadium
een rechtsmiddel heeft aangewend, althans geacht moet worden een rechtsnuddel te hebben aangewend;>
Brieven die ook maar eIugszins verband houden met een veroordeling en de mogelijkheden van rechtsmid-
delen moeten, blijkens vaste jurisprudentie, door de ambtenaar ter griffie opgevat worden als een bijzondere
schriftelijke volmacht als bedoeld in art. 450 Sv. Uit de jurisprudentie blijkt dat zelfs het vragen om informarie
'over de te nemen stappen' naar aanleiding van een acceptgiro door de ambtenaar ter griffie moet worden
opgevat als een bijzondere schriftelijke volmacht zoals bedoeld in art. 450 Sv; HR 23-06-1987, NJ 1988,352
(strafkamer). Als dus een dergelijke brief moet worden opgevat als een bijzondere schriftelijke volmachr dan
impliceert dat nujns inziens tevens dat de enkele onrvangst van de acceptgiro al een omstandigheid is als
bedoeld in art. 408 Sv. Uitgaande van die redenering heeft eiser dus slechts tijdig een rechtsmiddel aangewend
indien hij binnen veertien dagen na onrvangst van de acceptgiro om nadere informatie heeft gevraagd. Het
gegeven dat de door hem gesruurde brief Iuet is opgevat als een bijzondere schriftelijke volmacht is dan een
ambrelijk verzuim dat nier aan verdachte, eiser in kart geding, is tegen te werpen.
S.M. Wurzer-LeenhoUlsKortBedino en tenuitvoerleBBiTlfj in: Grensoverschrijdendstrafrecht, Arnhem 1990, p. 246
en haar commentaar in A.L. Melai c.s. Wetboek van strafvorderinB, aant. 26 bi; art. 557 Sv supp!. 86 (okrober
1993)·
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Eiser in korr geding is bij arrest van 21november 1985 door Hof's-Hertogenbosch veroordeeld rot een onvoorwaarde-
lijke gevangenissrrafvan vier weken. Bij vonnis van 15januari is hij door de politierechrer Breda veroordeeld tor nog eens
vier weken onvoorwaardelijk. Deze laatste veroordeling was bij versrek. Tegen deze beslissing heeft hij hoger beroep
ingesteld.
Vanaf ar juni 1986 wordt de gevangenissrraf opgelegd door Hof 's-Henogenbosch ten uirvoer gelegd. Her openbaar
minisrerie heeft aangekondigd aansluitend de gevangenisstraf opgelegd door de politierechrer Breda ten uirvoer te willen
leggen. Kennelijk gaat het openbaar minisrerie ervan uit dat her aangewende rechtsmiddel rardief was zodar daaraan geen
opschortende werking roekomt. Eiser in korr geding verzet zich daarregen. Hij srelt zich op het srandpunr dar de
beslissing van de politierechrer nog niet voor tenuitvoerlegging vatbaar is. Hij is bij versrek veroordeeld en heefr geen
mededeling ex art. 366 Sv gekregen ondanks her feit dar de inleidende dagvaarding hem, naar zijn zeggen, niet in persoon
was berekend.
Door dir verweer te voeren beoogt eiser aan re geven dat her door hem aangewende rechrsmiddel nier tardief is zodar
het openbaar minisrerie niet gerechtigd was op grond van art. 557 lid 3 sub 2 eerste deel Sv rot executie over re gaan.
De president is van oordeel dat er in ieder geval gerede rwijfel bestaar ten aanzien van de vraag of de inleidende
dagvaarding in persoon is betekend. Dir in combinatie met her feir dar niet is gebleken van een andere reden waardoor
het rechr op hoger beroep verloren zou zijn gegaan, leidt ertoe dar eiser in kort geding her recht heefr zijn zaak in hoger
beroep te laten beoordelen en her openbaar ministerie niet tor executie over mag gaan. Voigt een bevel ror onmiddellijke
invrijheidsrelling, uirvoerbaar bij voorraad."
Vraag die onmiddellijk rijsr is:waarom heeft de president eiser nier, onder verwijzing naar art. 557 lid 3 sub 2 rweede deel
Sv, niet-onrvankelijk verklaard?

Met Wurzer-Leenhours acht ik het onjuist dat in het zojuist besproken kort geding eiser
ontvankelijk werd geacht. Voor hem stond de procedure van art. 557 Svopen. Gronden die tot
een ander oordeel zouden moeten leiden zijn niet aangevoerd."
De enig denkbare grond, namelijkde snelheid,is blijkbaarnietaangevoerd. Datnu, was juisteen
aspect geweest dat mijns inziens nog aan een niet -ontvankelijkheid inde weg had kunnen staan,
Immers, het kort geding is gevoerd op 25 julio De dag daarop zou, in aansluiting op de
gevangenisstraf opgelegd door hof's-Hertogenbosch, met de executie worden begonnen van
de gevangenisstraf opgelegd door de politierechter Breda. Als eiser in kort geding pas tijdens
de executie van de eerste straf te horen heeft gekregen dat aansluitend de tweede straf zou
worden geexecureerd dan zou het wellicht wat kort dag zijn geweest om de procedure van art.
557 lid 3 Sv te voeren. Aan de andere kant: uit niets blijkt dat er in het kader van een 557 Sv
procedure ook maar naar een datum is gevraagd. Voor hetzelfde geld zou dan wel op korte
termijn een beslissing kunnen zijn gegeven.
Nogmaals: een andere reden om de interventie van de rechter in kort geding te rechtvaardigen,
dan een gebrek aan snelheid in de voorgeschreven strafvorderlijke procedure, zie ik niet. Dat
een eventueel gebrek aan snelheid een rol heeft gespeeld, blijkt echter niet. Nier-onrvankelijk-
heid wegens het opellstaan van een andere met voldoende waarborgen omgevell rechtsgang had
derhalve meer voor de hand gelegell.

Niveau van rechtsbeschenning. Het voorgaande samenvattend: in die situaties dat de
procedure van art. 557 lid 3 Sv opellstaat, is het niveau van rechtsbescherming adequaat,

Rb Breda 25-07-1986, KG 1986,358 (kort geding).
Rb Breda 25-07-1986, KG 1986,358 (kort geding). Vergelijk S.M. Wurzer-Leenhouts Kort BedinB en
tenuitvoerleBiJing in: Grensoverschrijdend strafrecht, Arnhem 1990, p. 246 noot 13en haar commentaar in A.L.
Melai Wetboek van strafvordering. art. 557 Sv aant. 27 supp!. 86 (okrober 1993)·
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natuurlijk weer onder de steeds terugkerende voorwaarde dat de procedure in een concreet
geval ook snel genoeg is.

Blijft over de situatie dat deze rechtsgang niet openstaat. Is er dan een adequaat niveau van
rechtsbescherming? Aan welke situaties kan dan worden gedacht? Allereerst aan de situatie dat
het openbaar ministerie een beslissing executeert die op grand van het wettelijk systeem nog
niet mag worden geexecureerd." Oenk bijvoorbeeld aan een onherroepelijke beslissing - een
gevangenisstraf, een geldboete, een maatregel etc. - waarvan gratie wordt verzocht, aan welk
gratieverzoek opschortende werking toekomt, art. 5S8a Sv en verder. Op de tweede plaats kan
worden gedacht aan beslissingen waarvan de executie niet is opgeschort maar waarvan de
veraordeelde de mening is toegedaan dar de executie om andere redenen nog niet mag worden
ten uitvoer gelegd. Oenk bijvoorbeeld aan zakelijke belangen. Oergelijke belangen zijn in het
verleden aanleiding geweest te pogen via kort geding tenuitvoerlegging van een veroordelende
beslissing op te schorren." Ook het vermoeden dat een gratieverzoek, waaraan de wet geen
opschortende werking heeft verleend, zal worden gehonoreerd is aanleiding geweest tot het
voeren van een kort geding om opschorting te bewerkstelligen.v Bij de zojuist genoemde
situaties - zakelijke belangen en mogelijke honoreting van een gratieverzoek -kun je jeoverigens
afvragen of daar rechtens te respecteren belangen in het geding zijn in die zin dat onderzocht

Artikel 557 lid 2en 3 Sv zien alleen op bij versrek gewezen uirspraken.ls een uirspraak op regenspraak gewezen
dan schorr her aanwenden van een rechrsmiddel de renuirvoerlegging op, ook al is her rechrsrniddel naar de
meningvan her openbaar minisrerie nier rijdig aangewend. Vergelijk Rb Breda 13-03-1987, KG 1987,178 (korr
geding).
Zie voor war berrefr de doorwerking van jurisprudenrie van her Europese Hof ook Rb 's-Gravenhage 03-04-
1995, NJCM-bullerin 1995, p. 412-415 (korr geding). In deze zaak srelreiser dar de Sraar onrechnnarighande!r
door eiser, veroordeeld ror een gevangenissrraf, nier in vrijheid te stellen totdar op zijn herzieningsverzoek
zal zijn beslist. Eiser is namelijk in de srrafprocedure in hoger beroep bij versrek veroordeeld rerwijl zijn
raadsman nier in de gelegenheid is gesreld her woord re voeren. In her lichr van de uirspraken EHRM 22-09-
1994,NJ '994,733 m.nt. Kn.j Lala en EHRM 22-09-1994,NJCM-bullerin 1994, p. 1069 m.nr. Myjer / Pelladoah,
moer deze handelwijze ror de conclusie leiden, aldus eiser, dar in 'zijn' srrafpracedure arr. 6 EVRM is
geschonden. Eiser in korr geding heefr daarom een verzoek tot herziening ingediend. Hangende die
herzieningsprocedure zou renuirvoerleggingnier mogen plaarsvinden. De Staar voerr onder meer als verweer
dar her nier hoogsrwaarschijnlijk is dat door de Hoge Raad her herzieningsverzoek zal worden ingewilligd
aangezien er geen sprake is van nieuwe feiten zoals vereisr voor herziening. Er is 'slechrs vergaderjaar' sprake
van een ander juridisch inzichr. De president in kart geding is her mer eiser eens dat in ieder geval aarmemelijk
is dar art. 6 EVRM is geschonden maar stelr daar regen over dar her nog maar de vraag is of de Hoge Raad tor
herziening zal overgaan. De vordering wordt vervolgens afgewezen.
Rb 's-Gravenhage 10-12-1990, KG 1991,42 (kort geding). Eiser srelr dar zijn persoonlijke afuandeling van
bepa:alde werkzaarnheden van levensbelang is voor het voorrbesraan van zijn bedrijf. De Sraat betwisr dir nier
maar srelr dar de tenuirvoerlegging van de srraf prevaleerr. Hierbij moerworden opgemerkt dareiser al eerder
uirstel van execurie heeft gehad vanwege zijn zakelijke belangen. De president wijsr de vordering tor uirstel
echter roe. In Rb Breda 12-08-1988, KG 1988,424 (korr geding) beveelr de president de onrniddellijke
invrijheidsrelling van eiser. Hij achr de wei gering om aan een verzoek tot grarie opschorrende werking te
verlenen onrechrmarig nu rekening moer worden gehouden met de a:lleszins redelijke mogelijkheid dar her
grarieverzoek zal worden gehonoreerd. Deze uitspraak van de rechrbank is in hoger beroep vernierigd, Hof
Den Bosch 26-07-1987 rolno. KG 756/88/Br (nier gepubliceerd). Her Hof achr 'redelijke mogelijkheid'
onvoldoende en eist 'hoogst waarschijnlijk'. lnformarie over de uitspraak van her Hof is onrleend aan S.M.
Wurzer-Leenhours Kart Bedi7lfJen tenuitvoerleBBing in Grensoverschrijdend strafrecht, Arnhem 1990, blz. 249
noor 22 en J.H. Blaauw Kart gedinB in strafzaken, Zwolle 1992, biz. IIO.
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moet worden of het niveau van rechtsbescherming adequaat is. Zo heeft waarschijnlijk iedere
veroordeelde wel een reden om aan te geven dar een straf toch echr (nog) niet kan worden
geexecuteerd.

Een laatste reden die Iller wordt genoemd is het terugkomen van het openbaar ministerie op
zijn oorspronkelijke beslissing om de veroordeelde aan te merken als een zogeheten
zelfmelder. so Veroordeelden die zich beschouwden als zelfmelderworden dan geconfronteerd
met een executie door middel van een bevel tot aanhouding. Het is de vraag of, en zo ja in
hoeverre, aan het openbaar ministerie de bevoegdheid toekomt op een dergelijke beslissing
terug te komen.

am bij het begin te beginnen: War kan een veroordeelde doen, als de weg van art. 557 lid 3 Sv
niet openstaat, wanneer hij meent dat een strafwordt geexecuteerd op eenmoment dat executie
nog niet zou mogen plaatsvinden?
Een speciaal daarvoor geschreven rechtsgang is er niet. Wellicht zou kunnen worden gedacht
aan art. 17 jo 72 Pbw voorzover het gaat om de executie van een gevangenisstraf, al dan niet
aansluitend op een vrijheidsbenenllng op andere titel. Op grond van deze bepalingen kan een
veroordeelde tegen zijn plaatsing (en overplaatsing) bezwaar maken bij de selectiefunctionaris.
Tegen eenafwijzende beslissing staat weer beroep open op de Raad voor de Strafrechtspleging
en de jeugdbescherming (RST). Je kunt je echter afvragen of met een beroep tegen plaatsing in
dat artikel niet bedoeld is een beroep tegen plaatsing in een bepaalde inrichring in plaats van
beroep tegen plaatsing ansich. Het lijktver gezocht om de bepalingvan art. 17jo 72 Pbw ook van
toepassing te achten op de enkele plaatsing. Dat zou immers betekenen dat de RSJ zich zou
moeten uitlaten over de vraag of een gevangenisstraf al dan niet geexecuteerd mag worden. De
hele regeling lijkt verder te zijn geschreven om gederineerden te kunnen laten klagen over het
type inrichring, daaronder begrepen de differentiatie binnen de reguliere gevangenissen, waarin
ze zijn geplaatst of waarnaar ze zijn overgeplaatst.

Ervan uitgaande dat inderdaad de regeling van art. 17jo 72 Pbw geen soelaas kan bieden betekent
dat, dat er buiten de regeling van art. 557 lid 3 Sv geen mogelijkheden zijn om het aanvangs-
moment van de executie ter discussie te stellen binnen het strafrechtelijk stelsel.
Inalle andere hiervoor genoemde situaties staat er voor de veroordeelde ook geen rechtsgang
open. Het enige dat hem rest is een kort geding.

Wat is dan het antwoord op de vraag of er een adequaat niveau van rechtsbescherming is in die
gevallen waarin de procedure van art. 557 lid 3 Sv niet openstaat?

5" Rb 's-Gravenhage 23-12-1986, KG 1987,53 (korr geding). Eiser in korr geding is veroordeeld rer zakevan
diefsral mer braak, in vereniging gepleegd, gedurende de oud- en nieuwjaarsrellen van 1985/1986. Her
openbaar minisrerie is reruggekomen op zijn eerdere beslissing om de renuirvoerlegging via her - roenmalige -
PSC (Penirenriair Selecrie Centrum) te laren lopen. Her heefr de execnrie zelf ter hand genomen. De execurie
vindr plaats op een dusdanig rijdsrip dar eiser gedurende de jaarwisselingin gevangenschap zal verkeren. Noch
her rerugkomen op de eerdere beslissing noch her tijdstip van ten uirvoer leggen levert misbruik van
bevoegdheid op, aldus de rechrer in kort geding.
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Voor twee siruaties zou ik willen verdedigen dat het niveau van rechtsbescherming niet
adequaat is. Allereerst de situatie dat er geexecuteerd wordt op een moment dat executie
wettelijk nog niet is toegestaan. Oat iets dergelijks kan gebeuren is zeker niet uit te sluiten. Stel
bijvoorbeeld dat een verzoek tot gratie is ingediend. Als aan datverzoek tot gratie opschortende
werking is toegekend, art. 558a Sv, dan mag executie nog niet plaatsvinden. Gaat het openbaar
rninisterie abusievelijk toch tot executie over dan staat de veroordeelde metlege handen: art. 557
lid 3 Sv is imtners niet van toe passing. In art. 557 Sv wordt alleen gesproken over de opschorten-
de respectievelijk schorsende werking van de gewone rechtsmiddelen. Bovendien is her
bepaalde in het derde lid van art. 557 alleen van toe passing indien het veroordelende vonnis of
arrest bij verstek is gewezen.
Nog een ander voorbeeld. Stel, er bestaat verschil van mening tussen het openbaar rninisterie
en de verdachte of een rechtsmiddel is aangewend. Het openbaar ministerie stelt bijvoorbeeld
dat een aangewend rechtsmiddel door of namens de verdachte is ingetrokken. De verdachte
ontkent dit. Hij zal bijvoorbeeld de authenticiteit van een eventuele volmacht tot intrekking
besrrijden. Als het openbaar ministerie niet van zijn eerder ingenomen stand punt afwijkt dan
zal het zich gerechtigd voelen om tot executie over te gaan.

De tweede siruatie heeft betrekking op de mogelijkheid dat het openbaar rninisterie eerder
gedane toezegging niet gestand doet, dan wel niet conform eventuele richtlijnen handelt. Stel,
A is veroordeeld tot een korte gevangenisstraf. Hij heeft niet in voorlopige hechtenis gezeten.
Hem wordt toegezegd dat hij als een zogenaamde zelfmelder zal worden beschouwd.
Desondanks wordt hij op een kwade ochtend van zijn bed gelicht teneinde te worden overge-
bracht naar een penitentiaire intichting. Wat kan hij daartegen doen? Niets, binnen het
strafrechtelijk stelsel, ervan uitgaande zoals hiervoor aangegeven dat art. I7 jo 72 Pbw geen
soelaas biedt.?

Tot slot nog hetvolgende. Inher voorafgaande hebben we het steeds gehad over de ondergrens
voorwat betreft het tijdstip van tenuitvoerlegging. Hoe zit het nu eigenlijk met de bovengrens?
Met andere woorden: hoelano maB het openbaar ministerie wachten met het ten uitvoer ieBBenvan
eenstraf of ttuuureqel? Dit speelr met name bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenernende straffen
en maatreqelen omdat daar zich capaciteitsproblemen manifesteren. Bevindt een veroordeelde
zich op het moment waarop de straf of maatregel voor tenuitvoerlegging vatbaar wordt in

5' Een ander voorbeeld. Srel dar er een veroordeling rot een geldboere ligr. Her openbaar minisrerie kan de
veroordeelde toesraan deze in rermijnen re voldoen, art. 561 lid 3 eersre volzin Sv, als die mogelijkheid al nier
door de rechrer is geboden, art. 24a Sr. Zo er bij rechterlijk oordeel betaling in termijnen is toegestaan, staat
her het openbaar rninisterie vrij om een gunsriger beralingsregeling roe te staan, art. 561 lid 31aatste volzin Sv.
War nu indien her openbaar minisrerie een eerder gedane roezegging met berrekking tot gespreide beraling
nier gestand doer? De toezegging is bijvoorbeeld niet goed geadrninistreerd. De veroordeelde heefr geen
middel om incasso-acries regen re houden. Echrer, in dir geval wordt de soep nier zo heeft gegeten als hij
wellicht werd opgediend. lmmers, als de veroordeelde nier tot betaling overgaat dan zal het openbaar
rninisterie eerst proberen de geldboere re verhalen op de goederen van de veroordeelde, art. 573 Sv. Desnoods
krachrens dwangbevel, art. 575 Sv. Tegen zo'n dwangbevel kan de veroordeelde verzer aantekenen, art. 575,
derde lid Sv. In die procedure kan hij zijn kanr van her verhaal uireenzetren. Blijft de veroordeeide in gebreke,
of is verhaal nietmogelijk ofheeft hetopenbaar minisrerie daarvan afgezien dankan de vervangende hechtenis
ten uirvoer worden gelegd, art. 573, derde lid, Sv.
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voorlopige hechtenis dan zal de vrijheids-benemende straf of maatregel in aansluiting ten
uitvoer worden gelegd. Yoor wat betreft de tenuitvoerlegging van de tbs - of die nu in
combinatie met een gevangenisstrafis opgelegd of niet - speelt dan de zogenaamde passanten-
problematiek. Is een veroordeelde echter op vrije voeten dan is er sprake van een zogenaamd
lopend vonnis. Het kan voorkomen dat er een lange tijd overheen gaat voordat uiteindelijk tot
tenuitvoerlegging wordt overgegaan. Soms kan dat zelfs jaren duren." Toch is dit niet in strijd
met de wet, althans, dat hoeft her niet te zijn. In art. 76 Sr is namelijk de execurieverjarings-
termijn aangegeven. Deze is een derde langer dan de verjaring van het recht tot strafvervolging
en in ieder geval niet korter dan de dum van een opgelegde straf. Zolang het openbaar
ministerie dus maar binnen de grenzen van de verjaring opereert, is er Been wettelijk beletsel tot
tenuitvoerlegging. Dat wil niet zeggen dat er geen redenen kunnen zijn op grond waarvan kan
worden betoogd dat een tenuitvoerlegging van bijvoorbeeld een gevangenisstrafvan vierweken
na vijfjaar voor een eenvoudige diefstal niet meer redelijk is. Inhoeverre kan tenuitvoerlegging
op een dergelijke termijn van een dergelijke geringe straf nog de doeleinden van de straf -
vergelding, generale en speciale preventie, wegnemen maatschappelijke onvrede - dienen?

De weg die veroordeelden tot een vrijheidsbenemende straf ten dienste staat, is de weg van de
gratie. In art. 2 onder b Gratiewet staat immers dat gratie kan worden verleend 'indien
aannemelijk is geworden dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing of de
voorzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt
gediend'. Gratie is weliswaar een gunst en geen recht, maar anderzijds kan de veroordeelde ook
geen recht op niet tenuitvoerlegging doen gelden zolang het openbaar ministerie binnen de
grenzen van art. 76 Sr blijft, tenzij je, zoals Timmermans doet, een parallel met de undue delay
jurisprudentie wil trekken.P

Yoor degenen aan wie de vrijheidsbenemende maatreoelss opgelegd staat deweg van gratie ook
open. De wet geeft in art. 558, derde lid Sv expliciet aan voor welke maatregelen gratie kan
worden verzocht: terbeschikkingstelling metverpleging; sov-plaarsingen.> onttrekking aanhet
verkeer en onmeming van wederrechtelijk genoten voordeel. De vraag is alleen hoe groot de
kans is dat daadwerkelijk gratie zal worden verleend in verband met capaciteitsproblemen
waardoor de executie lang( er) op zich laat wachten aan iemand aan wie tbs is opgelegd met
verpleging.
Aan een veroordeelde aan wie tbs is opgelegd, maar dan zonder verpleging, kan geen gratie
worden verleend gelet op de formulering van art. 558, derde lid Sv.

Vergelijk ook A.J. Timmerman TenuitvoerleBBiTl£l vrijheU1sstraffen met beleid? Nederlands [uristenblad 1991, p.
89. Timmerman haalt een voorbeeld aan van [Wee vrouwen die na respecrievelijk acht en negen jaar nog een
korre vrijheidssrrafmoesten ondergaan: rwaalfrespecrievelijk vier weken. Een parallel rrekkendrner her recht
op berechring binnen redelijke rerrnijn vraagt Timmerman zich af ofer niet ook een rechtop tenuirvoerlegging
binnen redelijke termijn bestaat.
A.J. Timmerman TenuitvoerleBBiTl£l vrijheU1sstraffen met beleid? Nederlands [uristenblad 1991, P: 89·
SOY: srrafrechrelijke opvang verslaafden, art. 38m Sr.

53
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Nu kunnen zieh bij de terbesehikkingstelling grofweg gezegd twee problemen voordoen: ofwel
de tbs-gestelde is reeds uit anderen hoof de gedetineerd - een voorafgaande gevangenissu·af of
voorlopige heehtenis - ofwel de tbs-gestelde is in het geheel nog niet gedetineerd.
Is een tbs-gestelde reeds uit anderen hoofde gedetineerd dan kan zieh her zogenaamde pas-
santenprobleem voordoen. Na ommekomst van een gevangenisstraf of voorlopige heehtenis
blijft de betreffende persoon in een gevangenis ofhuis van bewaring gedetineerd in afwaehting
van plaatsing in een inrichting voor tbs-gesrelden.e Daar kan nogal wat tijd mee heen gaan.56

De Minister van Justitie gafin een briefvan 6 januari 1997 over de passantenproblematiek aan
de voorzitter van de Tweede Kamer een prognose van het tekort aan cellen in de periode 1996-
2000.57 Het rekorrin 1996 was 170cellen. Hetverwachtte tekort in de jaren 1997 totenmet2000
loopt terug tot 100 in 1999 en 56 in 2000. Bij deze prognose is niet meegeteld de vaste wachtlijst
van circa 45 plaatsen. De cijfers uit de prognose komen daar dus nog eens bovenop.

Dat een tbs-gestelde in afwachting van zo'n plaatsing in een huis van bewaring kan worden
ingesloten, vloeit voort uit het bepaalde in art. 10, eerste lid Pbw. Art. 12 Beginselenwet
verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) geeft aan dat plaatsing binnen 6maanden na aanvang
van de tbs-tennijn dient te geschieden. Is plaatsing in een kliniek niet binnen die periode
mogelijk dan kan de termijn met telkens drie maanden worden verlengd. Tegen die beslissing
is beroep op de RSJ opengesteld, art. 69, eerste lid onder b, Beginselenwet verpleging ter
beschikking gestelden.
Naar aanleiding van vragen vanuit de Kamer -hoe verhoudt zich deze regeling tot art. 5, vierde
lid EVRM - heeft de Minister van Justitie onder verwijzing naar diverse uitspraken van het
Europese Hofvoor de Rechten van de Mens uitvoerig aangegeven dat zijns inziens art. 5 vierde
lid EVRM niet aan de in art. 12jo 69 Bvt voorziene regeling in de weg staat.58 AIlereerst moet,
aldus de Minister, onderseheid worden gernaakt russen het opleggen en verlengen= van de
maatregel aan de ene kant - hetgeen geschiedt door een onafhankelijke rechter -en her be palen
van de plaats van tenuitvoerlegging. De wijze waarop een opgelegde maatregel ten uitvoer
wordt gelegd heeft niets te maken met de vraag of de vrijheidsontneming al dan niet rechnnatig
is. Tot slot voert de Minister nog aan dat de beroepscommissie van de RSJ een onafhankelijke
rechter is. De leden worden bij Koninklijk Besluit benoemd en de beslissingen zijn bindend.

Voor alle duidelijkheid: her gaat hier dus nier 0111de siruatie dar een gevangenissrraf en een tbs gelijktijdig ten
uirvoer worden gelegd. Her gaat am tentritvoerlegging na elkaar.
Waar gesproken wordr over eenkliniekwordt oak bedoeld een afdeling van een andere inriehting die (mede)
besremd is voor tbs-gesrelden.
Zie ter illustratie voor het nijpend rekorr, zeker in de eersre helfr van de jaren negentig, bijvoorbeeld Rb 'so
ravenhage 03.12'1993, KG 1994,7 (kon geding), waarbij her ging am een man die op her momenrwaarop her
kart geding diende al bijna een jaar als passanr in een huis van bewaring verbleef nadar hij zijn gevangenisstraf
had uirgezeren.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997,23445 en 24 256, nr. 26, p. 4.
Eerste Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 23445 en 24 256, ill. 33i, bijlage 2.

59 Waarbij een russenrijds beroep op de rechter in kart geding roereikend is regen de achtergrond van art. 5 vierde
lid EVRM, aldus de Minister onder verwijzing naar her Europese Hof.
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Voor veroordeelden op wie art. 13Sr is toegepast geldt een vergelijkbaar passantenprobleemals
voor TBS-gestelden. Aan hen wordt - ook op vergelijkbare wijze - uitkomst geboden via art. 76
Pbw: tegen de beslissing tot verlenging van de termijn kan worden geklaagd bij de RSJ.
Is een tbs-gestelde niet reeds gedetineerd dan kan het zo zijn dat hij op vrije voeten blijft totdat
plaatsing in een tbs-kliniek volgt.60

Gedurende de eerste zes maanden van de zogenaamde passantenperiode, art. 12 Beginselenwet
verpleging ter besehikking gestelden kan een tbs-gestelde, daaronder begrepen een andere
veroordeelde die aanspraak kan rnaken op plaatsingin een TBS-kliniek, niet via een andere weg
bewerkstelligen dat overbrenging naar een daartoe bestemde kliniek zal plaatsvinden. De
regeIing voor overplaatsing die art. 17 Pbw biedt staat niet open voor tbs-gestelden, wel voor
sov-geplaatsten en veroordeelden tot een gevangenissu·af ofheehtenis. Art. 17 verwijstnamelijk
naar art. 15, eerste lid Pbw. Daar gaat het aileen om plaatsingen in een inriehting als bedoeld in
hoofdsrukj van de Pbw. Tbs-klinieken vallen daar niet onder. De tbs-gestelden zijn hier dus van
uitgezonderd, ook wanneer de tbs aansluitend aan een gevangenisstraf ten uitvoer zou worden
gelegd.

V661' de inwerkingtreding van de Beginselenwet verpleging tel' besehikking gestelden en dus
voor de regeling met betrekking tot de passantentermijn, de verlengingsmogelijkheid en het
tegen die beslissing opengestelde beroep kon de veroordeelde zieh sleehts tot de reehter inkort
geding wenden met een aerie uit onreehtrnatige daad: ofwel het is onreehtrnatig om niet tot
plaatsing in een kliniek over te gaan respectievelijk na een lange tijd pas tot plaatsing over te
gaan61 ofwel het is onreehtrnatig om de tbs-gestelde in een huis van bewaring te detineren en
niet (op korte termijn) over te plaatsennaar een kliniek."
Als aanknopingspuntvoor eenkortgeding diende aanvankelijk vaak de zogenaamde passanten-
termijn van twaalf weken die in 1963 door de toenmalige Minister van Justitie werd genoemd

60 Voor een goed begrip wordr opgernerkt dar voor her aanvangen van een tbs geen execuriedaad noodzakelijk
is. Her enke1e onherroepelijk worden van de rechrerlijke beslissing heefr her ingaan van de rbs rot gevolg. Dar
berekenr dar iemand zonder daar feirelijk iets van de merken rbs gesre1d kan zijn. Zie Noyon-Langemeijer-
Remmelink Wetboek van Strafrechs, aant. 2 bij art. 38d Sr suppl. 94 (okrober 1997)·

6, Vergelijk in dir verband her korr geding dar een 33-jarige gederineerde, die in 1993 onrsnapre uir de gevangenis
en nooir is opgepakr, in 1995 aanspande regen de Staat. Hij stelr dar hij zich na zijn omsnapping heefr laren
onderzoeken en dar de desbetreffende onderzoekers, een psycholoog en een psychiater, hem nier
delictgevaarlijkvonden. Wei adviseerden zij een rweede onderzoek. Deeisvan de onrsnapre is drieledig: einde
van de rbs, subsidiair snelle behandeling, meer subsidiair in vrijheid mogen wachten rotdar behandeling
feitelijk kan aanvangen. Bran: Volkskrant 27 september 1995·

6, De rechter in korr geding is dan ook bij her haling geconfromeerd met dergelijke 'passanten-problernen'. Een
aantal beslissingen rer illusrrarie: Rb Zwolle 20-10-1997, KG 1997,348 (korrgeding); Rb 's-Gravenhage 19-02-
1997, KG 1997,97 (korr geding); Hof 's-Herrogenbosch 21-1I-1995, KG 1996,15 (korr geding); Rb 's-
Gravenhage 03-12-1993, KG 1994,7 (kort geding); Rb Breda 06-04-1993, KG 1993,170 (kort geding); Hof
Amsterdam 18-08-1988, KG 1988,401 (korr geding), zie vooreersteaanleg in deze zaak Rb Amsterdam 25-02-
1988, KG 1988,400 (korrgeding); Rb Haarlem 09-02-1988, KG 1988,132 (korr geding); Hof's-Herrogenbosch
02-12-1987, KG 1988,67 (kortgeding), zie voor eerste aanleg Rb 's-Hertogenbosch 23-06-1986, KG 1986,306
[korr geding); Rb 's-Gravenhage 13-03-1987, KG 1987,163 (kort geding).
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en die naderhand in de praktijk als vuisrregel is gehanreerd." Later werd het een periode van zes
maanden (zoals weer later ook opgenomen in de Beginselenwet verpleging ter beschikking
gestelden)."
Desondanks leidde overschrijding van de termijn lang niet altijd tot invrijheidstelling van de
passant. Meerdere factoren speelden daarbij een rol. Enerzijds was er begrip voor het
capaciteitsgebrek waar justitie mee kampte en anderzijds werd er rekening gehouden met het
feit dat de srrafrechter juist in het belang van de openbare orde respectievelijk het maar-
schappelijk belang de terbeschikkingstelling heeft opgelegd. Invrijheidstelling omdat er niet op
een relatiefkorte termijn plaats is in een rbs-kliniek, zou daar dan niet mee in overeensternming
zijn. Zelfs als alwordt aangenomen dar overschrijding van de termijn, althans het als gedurende
Iangere tijd als passant in een huis van bewaring laten verblijven, een onrechrrnatige daad van
de overheid oplevert, dan is daarrnee nog niet gezegd dar invrijheidstelling gemdiceerd is, zo
overweegt de president van de rechtbank te 's-Gravenhage in 1993.

'( ...) Onberwisr is dat X na hetuirzirren van zijn srrafzo sne! mogelijk in een geschikte tbs-kliniek had moeten resp. moer
worden geplaatst. Hij heefr daar ook belang bij en naar voorlopig oordee! is zijn, inmiddels reeds een klein jaar
voorrdurende, opsluiting in een huis van bewaring in ieder geval op dit moment onrechrmarig jegens hem. Niet uit re
sluiten is dar hij deswege rechr kan doen gelden op vergoeding van (immareriele) schade. Onmiddellijke invrijheid-
stelling, zoals primair gevorderd, is echrer geen remedie die gelet op X gewelddadig handelen aan her einde van resp. na
beeindiging van zijn eerdere terbeschikkingstelling in aarunerking komt: naar voorlopig oordee! zou zijn invrijheid-
stelling op korre termijn uit maarschappelijk oogpWlt onveranrwoord zijn. (...)'6,

Oat onrniddellijke invrijheidstelling geen remedie is voigt ook uit her arrest van de Hoge Raad
uit 1998.66Wel een remedie is het betalen van schadevergoeding. In deze zaak uit 1998 ging het
om een veroordeelde die 444 dagen als passant in een huis van bewaring had gezeten.
De onrechrrnatigheid is niet gelegen in her voortzetten van de vrijheidsbeneming maar in het
niet tijdig doen aanvangen van de behandeling in een daartoe bestemde inrichting, aldus de
Hoge Raad in r.o. 3.4.13- Schadevergoeding is op zijn plaats. Daarbij dient de volgende maatstaf
re worden gehanteerd, aldus nog steeds de Hoge Raad:
'Met deze aard strookr her om de onwang van deze schade vast re stellen naar billijkheid en met inachmerning van aile
omstandigheden van her geval, waaronder mede de dum van her voortgezerte verblijf als passant in een huis van
bewaring, en de mogelijke invloed daarvan op de behandeling(smogelijkheden),

Conclusie ten aanzien van het niveau van rechtsbescherming voor wat betreft de
bovengrens. Is ereenadequaat niveau? Ja.Ja, voorzover hetveroordeelden toteenstrqfberreft.
Het meest nijpend kan het uitblijven van tenuitvoerlegging zijn bij veroordeelden tot een
vrijheidsbenemende srraf, maar ook hen komt her recht toe een verzoek tot gratie in te dienen.
Daarnaast geldt uiteraard de algemene executieverjaringstermijn.

6,
Vergelijk HR 25-03-1988, NJ 1988, 999 (kort geding). Zie voor eersre aanleg Rb Amsterdam 06-02-1986, KG
1986, n6en voor hoger beroep Hof Amsterdam 22-05-1986, KG 1986,282. De presidentveroordeelde de Staat
eiser binnen vier weken te plaarsen in een krankzinnigeninrichring onder verwijzing naar de richtlijn
berreffende de passanrenrerrnijn voor rbr-gesrelden. Deze uirspraak bleef zowel in hoger beroep als in cassatie
in stand.
Zie her hierna te bespreken arrest HR 05-06-1998, NJ 1998,741 rn.nt. ARb
Rb 's-Gravenhage 03-12-1993, KG 1994,7 (korr geding).
HR 05-06-1998, NJ 1998,741 m.nt. ARb

6.

6,

66
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[a, ook voorzover het betreft personen die een terbeschikki11£jstellirlfJ, een maairegel, opgelegd
hebben gekregen. Zij lopen het risico gedurende langere tijd als passant in een huis van
bewaring te verblijven maar kunnen de beslissing tot verlenging van de termijn en daarmee dus
het verblijf in een huis van bewaring ter controle voorleggen aan de RSJ. En terecht. In
aanmerking nemend dat een dergelijk verblijf als passant enkele maanden in be slag kan nemen,
soms zelfs een klein jaar, is het naar mijn mening met meer dan terechr om een passant recht op
dergelijke controle te bieden, Niet aIleen spelen daarbij argumenten een rol die samenhangen
met het soort inrichring waar de veroordeelde gederineerd is - de verschillen in regime en een
verschillend 'binnen klimaat' in een gevangenis of huis van bewaring - maar vooral ook
argumenten van sociale en medische aard. Er is met voor niers een tbs - al dan met met
verpleging -opgelegd. Daarmee strookt met eenlangdurig uitstel van de behandeling: zeker met
ten gevolge van detenrie als passant,'? De mogelijkheid die de art. 9 en 10 Pbw bieden om in een
huis van bewaring of gevangems ook personen te detineren in afwachring van plaatsing in een
voor hen geschikte tbs-inrichring legitimeert nog geen detentie aldaar, bij wijze van spreken, ad
infinitum.
Natuurlijk zal er oog moeten zijn voor problemen die bij plaatsing kunnen rijzen zoals
capaciteitsproblemen, maar dat neemt met weg dat de mogelijkheid van controle op zijn plaats
IS.

Desiderata Wat zou nu wenselijk zijn? Wenselijk zou aIlereerst zijn een modus waarbij een
veroordeelde die de meningis toegedaan datde executie aanvangt op een tijdstip dat tenuitvoer-
legging wettelijk of op grond van onderling gemaakte afspraken nog met is toegestaan - denk
aan de zeIfmelder die van zijn bed wordt gelicht -de mogelijkheid heeft het aanvangstijdstip ter
controle aan een rechter voor re leggen.

Er zijn meerdere manieren denkbaar om aan deze wenselijkheid tegemoet te komen. Zo zou
aangesloten kunnen worden bij de procedure van art. 557 lid 3 Sv, zij her met een enkele
wijziging. Een andere optie is een soort bezwaarschrift tegen de executie.

Eerst het equivalent van de procedure ex art. 557 lid 3 Sv.Bevoegde rechterzou bij voorkeur nier
de rechter moeten zijn die de beslissing heeft gegeven die ten uitvoer wordt gelegd e.g. dreigt
te worden gelegd. Wat dat betreft wordt her bepaalde in art. 557 lid 3 Sv met nagevolgd. Zou dat
wel gebeuren dan leidt dat namelijk tot de vreemde situatie dat er de facto rwee rechters zijn die
een oordeel geven omtrent de ontvankelijkheid van een aangewend rechtsmiddel: de rechter in
her equivalent van art. 557 lid 3 Sv en de rechter die in hoger beroep, verzet respectievelijk
cassatie zich over de zaak moet buigen. Vraag is dan hoe die rwee oordelen zich tot elkaar
verhouden. De beslissing in de 557 lid 3Sv procedure zou dan een voorlopige beslissing moe ten
zijn waar de rechter bij het onderzoek ter terechtzitring niet aan gebonden is. Vergelijk wat dat
aangaat de aard van de beslissing van een rechter inkort geding. Ook dat is een beslissing die een
voorlopig karakter heeft.

6- Wat je in de prakrijk zier gebeuren is dar de kliniek als bet ware naar de rbs-gesrelde toekom t. Er zijn projecten
gesrarr waarbij vanuit de kliuiek voorafgaandaan de plaatsing beg onnen wordt met een vorm van behandeling
in het buis van bewaring of gevangenis.
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Voor de hier bedoelde modus zou dus de voorkeur uitgaan naar een bevoegde reehter die nu
juist niet de reehter is die de beslissing gegeven heeft. Het ligt veel meer voor de hand dat het
gereeht dat uiteindelijk het onderzoek ter tereehtzitting zou verriehten alvast, als een soort
prelirninaire vraag, de vraag naar de ontvankelijkheid van het aangewende reehtsmiddel zou
kunnen beantwoorden. Het is de bedoeling dar als het ware het eigenlijke onderzoek ter
tereehtzitting aanvangt en dat het, na beantwoording van de ontvankelijkheidsvraag, gesehorst
zou worden. Oat zou iets weg hebben van een pro forma zitting: her eigenlijke onderzoek ter
tereehtzitting wordt tot nader datum uitgesteld. Stel, een verdaehte (dagvaarding in persoon
betekend) wordt veroordeeld. Drie weken na de uitspraak stelt de verdaehte hoger beroep in.
Dit lijkt een duidelijke termijnoversduijding van art. 408 Sv die tot niet-ontvankelijkheid van
verdaehte in het hoger beroep zou leiden. Als nu her openbaar ministerie direct tot executie
overgaat, ondanks hetverbod van art. 557 Sv, dan zou de nog niet onherroepelijk veroordeelde
(figuurlijk gesproken) a la minute de hier bedoelde modus moeten kunnen benutten. De vraag
naar de ontvankelijkheid van de verdaehte in zijn aangewende reehtsmiddel en daarmee
impliciet naar de uitvoerbaarheid van het veroordelende vonnis zou dan op korte termijn
kunnen worden beantwoord. Op langere termijn zouden dan de overige vragen van art. 348-350
Sv - indien nog nodig - beantwoord kunnen worden ineen nadere zitting.

Hier doet zieh echrer een klein probleem voor. Als de bedoelde modus onderdeel is van het
onderzoek ter tereehtzitting (namelijk de zaak versneld op zitting krijgen) dan betekenr dat, dat
er een appeldagvaarding moet zijn. Die wordt door het openbaar ministerie opgesteld en dat
betekent dat de verdaehte dus afhankelijk is van de snelheid waarmee het openbaar ministerie
een appeldagvaarding wil uitbrengen. En dat is niet het enige probleem. Er zal een datum op de
rol gevonden moeten worden om de zaak te behandelen. Nu zou dat wellieht aan de andere kant
niet zo'n probleem hoeven te zijn als op voorhand al vaststaar dat aileen de vraag naar de
ontvankelijkheid van het aangewende rechtsmiddel aan de orde komt. Er hoeft dan geen tijd
ingeruimd te worden voor een volledige behandeling en ook hoeven de reehters niet op
voorhand hetvolledige dossier te bestuderen. Je zou kunnen denken aan een standaardafspraak
binnen de reehterlijke organisatie dat, als zo'n - zo lijkt mij - uitzonderlijke situatie een keel'
voorkomt, degene die de zitting plant, de vrijheid heeft die zaak alsnog op een van de eerst
volgende zittingen in te roosteren. De zaak zou dan bijvoorbeeld vijftien minuten voorafgaand
aan de aanvang van de reguliere zitting kunnen worden behandeld.
Een ander probleem is dat, als de verdaehte nier verschijnt, de betekening van de appel-
dagvaarding nader bekeken dient te worden. Er kunnen zich bij die betekening allerhande
problemen voordoen. Stet dat er niet juist is betekend, dan zal de dagvaarding nietig moeten
worden verklaard. Is de betekening wel akkoord maar is aan een van de aanvullende eisen die
betrekking hebben op verdaehtes aanwezigheidsreeht niet voldaan, dan zal de zaak moeten
worden aangehouden.f
Knelpunt is dus voornamelijk de afhankelijkheid van de verdaehte van het openbaar ministerie
voor war betreft de termijn van dagvaarden en in de betekeningsperikelen. Een redenering

68 Zie voor een overzichr van de wettelijke regels en hun uitleg in de loop der jaren in de jurisprudenrie van de
Hoge Raad bet arrest HR 12-03-2002, LJN ADSI63.
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waarbij de verdachte via een eigen verzoek de zaak aanhangig zou kunnen maken voor wat
betreft de ontvankelijkheidsvraag, waarbij niet gewacht hoeft te worden op een appel-
dagvaarding, druist zo tegen het bestaande systeem in dar die optie niet verder geexploreerd zal
worden.

Een alternatief zou zijn om de verdachte de mogelijkheid te geven om bij het gerecht dat
uiteindelijk her onderzoek tel' terechtzitring zal uitvoeren een soon raadkamerprocedure te
entameren. Her initiatiefligt nu volledig bij de verdachte. Hij is niet meer afhankelijk van het
openbaar ministerie.
Het enige oordeel dat de raadkamer kan geven is ontvankelijk of niet-ontvankelijk. Als de
raadkamer van oordeel is dat de verdachte niet-ontvankelijk is in her door hem aangewende
rechtsmiddel zou dat een beslissing moe ten zijn waartegen nog beroep in cassatie openstaat,
voorzover her een beslissing betreft genomen door de hoogste feitelijke instantie.lmmers, zou
een dergelijke beslissing genomen zijn naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting dan
had voor de verdachte ook aileen nog maar cassatie opengestaan. Zou het gaan om de
ontvankelijkheid van de verdachte in een door hem aangewend cassatieberoep dan zou tegen
de beslissing geen enkel rechtsmiddel meer open moeten staan.
Als de raadkamer van oordeel is dat de verdachte wel ontvankelijk is in het door hem
aangewende rechtsmiddel, zou de hier bedoelde modus bij voorkeur zo ingericht moe ten zijn
dat de zaak dan automatisch verwezen wordt naar het onderzoek ter terechtzitting. Het
openbaar ministerie zal dan uiteraard een dagvaarding moeten uitbrengen. Vraag is vervolgens
of de rechter in de beroepsprocedure gebonden is aan het oordeel van de raadkamer ten aanzien
van de ontvankelijkheid van de verdachte in het aangewende rechtsrniddel.
Neem je geen gebondenheid aan dan kun je de vreemde situatie krijgen dat de ene rechter de
verdachte wel ontvankelijk acht in het door hem aangewende rechtsmiddel en de andere niet.
Dit kan zijn oorzaak met vinden in een andere diepgang van her onderzoek want her onderzoek
in de raadkamerprocedure zou wat dat aangaat volledig moeten zijn. Neem je wei gebonden-
heid aan dan heeft dat tot gevolg dat de rechter bij het onderzoek ter terechtzitting niet
zelfstandig zijn oordeel kan vormen over een van de vragen van art. 348-3S0 Sv. Oat verhoudt
zich niet met het systeem dat we kennen,
Ook deze optie is dus minder gelukkig. Bovendien wordt bij deze optie, net zoals bij de hiervoor
genoemde optie, de nadruk gelegd op de ontvankelijkheid van de verdachte in het door hem
aangewende rechtsrniddel. Dit in aansluiting op het bepaalde in art. SS7lid 3 Sv. Oat is echter
helemaal niet noodzakelijk. Gezien het bepaalde in lid I is executie niet mogelijk indien een
rechrsmiddel is aangewend. De executiemogelijkheid is niet afhankelijk gesteld van de
ontvankelijkheid van de verdachte in het aangewende rechtsrniddel. Oat is aileen het geval in de
uitzonderingssituatie zoals bedoeld in het tweede en derde lid van art. S57 Sv,
AIleen bij de gratie is de opschorting van de executie afhankelijk gesteld van de termijn
waarbinnen het verzoek tot gratie is ingediend, art. ss8a, tweede lid, Sv.

Een ander alternatiefis een bezwaarschrift tegen de executie zelf. De verdachre betoogt immers
dat geexecuteerd wordt op een moment dat dat nog niet is toegestaan dan wel op een moment
dat niet is afgesproken (de van zijn bed gelichte zelfmelder). Denkbaar is derhalve dar voor de
gevailen die buiten de procedure van art. 557 lid 3 Sv vailen een procedure wordt gecreeerd
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waarbij aan de rechter ter beoordeling kan worden voorgelegd ofhet openbaar minisrerie tot
executie mocht overgaan of niet. Dar staat los van de vraag of er tijdig een rechtsmiddel dan wel
een verzoek tot gratie is ingediend, art. 559 Sv. in deze procedure zou dan een definirieve
beslissing gegeven kunnen worden voor wat betreft de vraag ofhet openbaar ministerie op dat
moment tot tenuitvoerlegging mag overgaan. Een uitspraak over de mogelijkheid van tenuitvoer-
legging in ruimere zin hoort niet in die procedure thuis.
Op de keper beschouwd zal de rechter in de bedoelde modus zichheus wel tot op zekere hoogte
een oordeel vormen omtrent het aangewende rechtsrniddel dan wel het ingediende gratie-
verzoek, maar dat zal zeker niet met een definitief karakter in zijn beslissing kunnen
doorwerken. Stel, er bestaar russen het openbaar ministerie, dat tot tenuitvoerlegging over wil
gaan, en de verdachte verschil van mening omtrent de vraag of er een rechtsrniddel is
aangewend. De verdachte stelt zich op het stand punt dat hij een rechtsrniddelheeft aangewend,
terwijl het openbaar rninisterie daartegenover stelt dat het aangewende rechtsrniddel is
ingetrokken hetgeen de verdachte ontkent. Het openbaar ministerie stelt zich -kortom - op het
stand punt dat er geen rechtsrniddel is aangewend waardoor de beslissing inkrachtvan gewijsde
is gegaan. De verdachte stelt dat er wel een rechtsmiddel is aangewend waardoor de beslissing
niet in kracht van gewijsde is gegaan met als gevolg dat de tenuitvoerlegging moet worden
opgeschort. Als nu de rechter in de hier bedoelde modus om een oordeel wordt gevraagd, kan
het niet anders dan dat hij zich buigt over de vraag of er al dan niet een rechtsrniddel is
aangewend c.q. ingetrokken. Hij hoeft daarover echter in zijn oordeel geen uitsluitsel over te
geven. Hij kan volstaan met de overweging dat er zoveel twijfels zijn gerezenmet betrekking tot
de vraag of er een rechtsmiddel is aangewend zonder te zijn ingerrokken dat executie niet
toelaatbaar is tot het moment dat daarover duidelijkheid wordtverkregen. Die duidelijkheid zal
dan door de beroepsrechter moeten worden gegeven. Dit impliceert overigens wel dar het
openbaar rninisterie de zaak op zitting zal moeten brengen, hetgeen niet strookt met het eerder
ingenomen standpunt dat er een onherroepelijke beslissing voorhanden was.
Is de rechter in de bedoelde modus van oordeel dat het buiten kijf staat dat her rechtsmiddel
rechtsgeldig is ingetrokken dan kan het openbaar ministerie tot tenuitvoerlegging overgaan.'?

Voor wat betreft de boveruirens, zoals hiervoor besproken, luidde de conclusie dat het niveau van
rechtsbescherming adequaat is. Er is dus geen behoefte aan her formuleren van desiderata.

3.2.. Einde van de tenuitvoerlegging

Ook bij het einde van de tenuitvoerlegging gaat her uiteraard niet aileen om het einde van de
tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf maar evenzeer om het einde van andere
straffen of maatregelen. Punt is echter dat een aantal straffen of maatregelen zich niet

69 Tegen de beslissing in de mer bedoelde modus genomen - een soon bezwaarschriftprocedure tegen de
tenuitvoerlegging - zou bij voorkeur geen rechtsmiddel opengesreld moeten worden. Dit om re voorkomen
dar bij wijze van spreken een procedure, tenuitvoerlegging incluis, tot bijna in her oneindige kan worden
gerekt. Op een gegeven moment moet er een einde aan een zaak komen. Dar is een idee dar in zijn
algemeenheid geldt bij her systeem van rechtsmiddelen.
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uitstrekken over langere duur. Bij een verbeurdverklaring kan bijvoorbeeld wel de vraag spelen
wanneer die ten uitvoer mag worden gelegd, maar is de tenuitvoerlegging aangevangen, dan is
hij ook meteen beeindigd: dit is inherent aan de aard van de straf. Hetzelfde kan gelden voor het
betalen van een boete. Vraagpunt kan wel zijn op welk moment de veroordeling tot een boete
voor tenuitvoerlegging vatbaar is, maar op het moment dat een boete betaald wordt, is daarmee
ook een einde gekomen aan de tenuitvoerlegging. Anders wordr dit wanneer a) een boete in
termijnen wordt betaald of b) vervangende hechtenis ten uitvoer wordt gelegd.
Vragen omtrent het tijdstip waarop tenuitvoerlegging dient te eindigen zullen zich dus aileen
voordoen bij die straffen of maatregelen die zich qua tenuitvoerlegging uitstrekken over enige
tijd. Het accent zal in het navolgende met name liggen op vragen ten aanzien van het einde van
een vrijheidsbenemende straf of maatregel.

Ginghet bij het aanvangstijdstip van de tenuitvoerlegging omhet rechtvan de veroordeelde om
tot op het moment waarop executie wettelijk was toegestaan door de overheid met rust te
worden gelaten, nu gaat het omhet recht van de veroordeelde om vanafhet moment waarop de
tenuitvoerlegging eindigt door de overheid met rust re warden gelaten. Heel concreer: gaat het
om een veroordeelde tot een gevangenisstraf dan heeft de veroordeelde het recht om na
ommekomst van die straf weer in vrijheid gesteld te worden. Dreigt er een inbreuk te worden
gemaakt op dar recht om op een bepaald wettelijk voorgeschreven moment weer in vrijheid te
warden gesteld dan is een procedure waarbij die inbreuk kan worden voorkomen te duiden als
een vorm van primaire rechtsbeschermina. Voorzover pas achterafbij een rechter geklaagd kan
worden over een te lange vrijheidsontneming is die procedure te duiden als een vorm van
secundaire rechtsoescherming. De inbreuk, te lange vrijheidsontneming, heeft al plaatsgevonden.
Aileen aan de gevolgen kan wellicht nog iets worden gedaan, bijvoorbeeld in de sfeer van een
schadevergoeding.

Welke knelpunten kunnen zich nu voordoen bij het einde van de executie en wanneer voorziet de
wet in rechtsbescherming?

Voor wat betreft het einde van de tenuitvoerlegging geldt tot op zekere hoogte hetzelfde als bij
de aanvang van de tenuitvoerlegging. De wet biedt op her eerste oog een duidelijke regeling die
antwoord geeft op de vragen die kunnen rijzen met betrekking tot het einde van de
vrijheidsbeneming, artt. IS en 27 Sr en verder. Bij nadere beschouwing blijken er echter toch
vragen onbeantwoord te blijven zonder dat er binnen het strafrechtelijk stelsel een gelegenheid
is om deze vragen aan een rechter voor te leggen.

Vrijheidsbenemende straffen worden in beginsel niet voiledig ten uitvoer gelegd. De wet geeft
in art. IS Sr aan op welk moment de zogenaamde vervroegde invrijheidstelling plaats vindt. Zijn
er in de ogen van de officier redenen om geen vervroegde invrijheidstelling te doen plaats
vinden dan kan hij een daartoe strekkende vordering indienen bij de penitentiaire kamervan her
hofte Amhem, art. Isalid 2 Sr. Uiteraard kande verdachte in die procedure, die openbaaris, zijn
belangen verdedigen, art. ISb Sr. Zijn belangen kan hij evenwel niet in rechte verdedigen
wanneer a) de officier van justitie de mening is toegedaan dat de regeling van art. ISSr niet van
toe passing is of b) er geen verschil van mening bestaat omtrent het al dan niet vervroegd in
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vrijheid stellen zelf, maar omtrent het exacte tijdstip waarop die vervroegde invrijheidstelling
zou moeten plaatsvinden."
AI dan niet in combinatie met de vervroegde invrijheidstelling kan ook toepassing van de am.
27 en 27a Sr aanleiding tot vragen zijn."

Het ontbreken van een specifieke rechtsgang voor een veroordeelde - buiten de situatie dat er
door de officier van justitie een vordering wordt ingediend om vervroegde invrijheidstelling
achterwege te laten - heeft tot gevolg dat hij voor zijn rechtsbescherming zijn heil blijkt te
zoeken bij de rechter inkort geding. Deze blijkt vervolgens ook een luisterend oor te bieden.'
Zo ook voor war betreft de volgende vraag aangaande de uitleg van art. IS Sr. Geldt de
cumulatieregeling van art. IS Sr bij de vervroegde invrijheidstelling ook wanneer een onher-
roepelijke gevangenisstraf ten uitvoerwordt gelegd in aansluiting op een voorlopige hechtenis,
toegepastvoor een feitwaarvoor nog geen onherroepelijke veroordeling is gevolgd doch slechts
een veroordeling in eerste aanleg?

Eiser in korr geding wordt vervolgd voor zware mishandeling. Het openbaar ministerie heefr in eersre aanleg een
gevangenisstraf van vijfjaar geeisr, De rechrbank veroordeelt de verdachte, eiser in korrgeding, op 28 angusrus 1990 rot
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van derrien maanden met afrrek van voorarrest. De rechtbank heefr revens
opheffingvan de gevangenhouding bevolen mer ingang van 15september 1990; de datum waarop, ware her de execurie
van een onherroepelijke veroordeling, vervroegde invrijheidstelling op grond van art. 15Sr zou moeten plaatsvinden.
Het openbaar rninisterie gaat in hoger beroep van deze uitspraak. Op 15september wordt eiser in korr geding niet in
vrijheid gesteld: aansluitend wordt namelijk een .nog opensraande' onherroepelijke veroordeling rot achr weken
gevangenissrraf ten uitvoer gelegd. Eiser srelt dar hij in vrijheid dienr te worden gesreld na ommekomsr van rwee derde
gedeelre van de achr weken onherroepelijke gevangenissrraf, waarbij hij zieh baseerr op de cumularieregeling van her
vijfde lid in samenhang met het derde lid van art. 15Sr. Het openbaar minisrerie is een andere mening toegedaan. De
gevangenisstraf van derrien maanden relt in zijn opinie .nier mee voor de beoordeling van een evenruele vervroegde
invrijheidsrelling orndar die srraf nog nier onherroepelijk is. lnvrijheidsrelling op her door eiser gewenste rijdsrip zal
derhalve niet plaarsvinden. Daarop wordt de rechrer in korr geding geadieerd. De president deelr de mening van her
openbaar ministerie; de regeling van de vervroegde invrijheidsrelling is alleen van roepassing op onherroepelijke
vrijheidsstraffen. Inhoger beroep bevesrigr her hof de beslissingvan de president." De HogeRaad op zijn beurrverwerpr
her cassarieberoep dar tegen deze beslissing is ingesteld. Explicier geeft hij aan dar de regeling van art. 15 Sr aileen
betrekking heefr op vrijheidssrraffen die ten uitvoer worden 8eie8d, dat wi.! zeggen op vrijheidssrraffen die zijn opgelegd
bij onherroepelijk vonnis. De Hoge Raad vervolgr:

.(...) Aan her voorafgaande doer her bepaalde in her derde lid niet af Deze bepaling beoogr buiren rwijfel re srcllen dar
voor de vaststelling van her rijdsrip van de vervroegde invrijheidstelling moer worden gelet op de Straf waarroe de
verdachte is veroordeeld, en nier op her gedeelre van de srraf dar hij zou moeten ondergaan indien de in voorlopige
hechrenis ofeen der andere daar genoemdevonnen van vrijheidsbeneming doorgebrachte rijd zou worden afgetrokken
van de strafwaarroe hi] is veroordeeld. De daaruit voorrvloeiende gelijkstellingvan de in die bepalinggenoemde vormen

Zie HR 16-10-1992, NJ 1993,50 (kort geding) m.nt. ThWvV.
Rb Amsterdam 22-01-1991, KG 1991,68 (kort geding). Centraal srond de stelling van eiser dat de dag waarop
hij in verzekering was gesteld als volle dag diende re tellen bij de berekening van de rorale duur van zijn
detentie. De president kon zich met deze stelling niet verenigen. Zijns inziens beoogt het tweede lid van art.
27 Sr dnbbeltelling van de laatste dag van de verzekering en de eerste dag van de voorlopige hechtenis te
voorkomen. Zie verder met betrekking rot de aftrek van voorarrest Hof Amsterdam 01-11-1984, NJ 1985,722
(kort geding).
Een niet-ontvankelijk verklaring wegens het bestaan van een andere met voldoende waarborgen omgeven
rechtsgang zal niet aan de orde zijn.
Hof Amsterdam 02-05-1991, KG 1991,210 (kort geding).
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van vrijheidsbeneming met een vrijheidsbeneming ingevolge een bij onherroepelijke uirspraak opgelegde vrijheidssrraf
is echrer, blijkens de aanvangswoorden van het derde lid, beperkr tot "toepassing van de vorige leden" (...)'.-'

Deze procedure illustreert maar weer eens dat de civiele rechter geplaatst kan worden voor heel
fundamentele vragen met betrekking tot de uideg van bepalingen uit her strafrechtelijk stelsel.

De vragen met betrekking tot her einde kunnen ook versmeltenmervragen omtrent de aanvang
vaneen tenuitvoerlegging. De vraag naar her einde van een detenrie kan onder omstandigheden
qua effect namelijk gelijk zijn aan de vraag naar het aanvangstijdsrip van de tenuitvoerlegging
van een andere vrijheidsbenemende sanctie. Denk bijvoorbeeld aan de situarie dat een
vervangende hechtenis in aansluiting op een gevangenisstraf ten uitvoer zal worden gelegd
omdat het openbaar ministerie ervan uitgaat dat de betrokken veroordeelde daarmee instemt,
Een gedetineerde verdachte kon op grond van art. 25 (oud) Sr verzoeken een vervangende
hechtenis in aansluiting op een gevangenisstrafin dezelfde inrichting te mogen ondergaan. Met
de inwerkingtreding van de Pbw op I januari 1999 is art. 25 Srvervallen maar daarmee is niet de
mogelijkheid tot het aansluirend ondergaan van de vervangende hechtenis in dezelfde inrichring
vervallen,

In de Memorie van Toelichting op de Pbw zegr de Minister van Justirie:
'De gevangenissen zijn met name besrernd voor de ror vrijheidssrraf veroardeelden. Uit het voorgaande voigt dar voor
plaatsing personen in aanmerking komen mer een srrafresrantvan meer dan een maand. Anders dan in her huidige stelsel
worden gevangenissen als regel ook besremd
voor her ondergaan van de principale en subsidiaire hechtenis, In arrikel8, rweede lid, BWG wordt deze vorm van
tenuitvoerlegging nog als uitzondering aangemerkt. Voor norrnalisering hiervan is echter aile aanleiding. Een
gedetineerde is doorgaans gebaat met her aansluitend uirzirten van opensraande vrijheidssrraffen. De korting door de
voorwaardelijke invrijheidstelling heefr - met uitzondering van de subsidiaire hechrenis - oak berrekking op her geheel
van srraffen (arrikel rg, vijfde lid, Sr.j.Voor overplaarsing van een gederineerde naar een huis van bewaring na her
uitzitten van diens gevangenissrraf voor her uitzitten van de hechrenis is geen grand meer. Vaak bevindr een tot
gevangenisso·af veraordeelde in de laatsre fase van zijn detenrie zich al in een minder srreng beveiligde inrichting.
Terugplaatsing naar een huis van bewaring komr dan neer op een penirentiaire verzwaring voor een srraf die door de
wet nu eenmaal als lichter is aangemerkt. Wei zal her mogelijk zijn om hechrenissrraffen in aansluiting op een kort
srrafrestant in her huis van bewaring uit te zirren. Her huis van bewaring blijfr immers ook onder de nieuwe wet besremd
voor de tenuitvoerlegging van vrijheidssrraffen, waaronder de (vervangende) hechtenis is begrepen (zie arrikel i, onder
s, alsoak de toe lichting in onderdeel a). Hervoordeel van de openstelling van gevangenissen voor de tenuitvoerlegging
van hechrenisstraffen is bovendien dar voor deze lichtere srraffen een inrichting kan worden aangewezen met een
minimale beveiliging.""

Stel nu dat een verdachte, in overleg met her openbaar ministerie, met aansluitende tenuitvoer-
legging instemt. Her openbaar ministerie laat een aanzegging van een uiterste betaaldag en een
waarschuwing als bedoeld in art. 561 jo 573Sv achterwege. Dit kan problemen opleveren bij de
execurie van de vervangende hechtenis wanneer niet onomstotelijk vaststaat dat instemming
is verkregen omdat, om met de woorden van de president van de rechtbank 's-Gravenhage te
spreken, '( ...) aannemelijk is dat een betrokkene op her moment dar invrijheid-stelling mogelijk
is de verleiding van her ontkennen van zijn instemming niet zal kunnen weerstaan'." Een

-, HR 16-10-1992, NJ 1993,50 (kort geding) m.nr. ThWvV. Anders A-G Mok in zijn condusie voor dit arrest.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 24 263, nr. 3, P: 34-
Rb 's-Gravenhage 12-11-1986, KG 1986,545 (korr geding).-6
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dergelijke instemming zou derhalve bij voorkeur schriftelijk of anderszins onomstotelijk dienen
te worden vastgelegd. Wanneer onvoldoende blijkt van instemrning met aansluitende
tenuitvoerlegging kan met die executie niet worden aangevangen alvorens is voldaan aan de
vereisten van art. 56! jo 573 Sv. Is daaraan niet voldaan op het moment dat de duur van een
andere vrijheidsbeneming is verstreken dan moet invrijheidstelling plaatsvinden."

Wellicht zou kunnen worden aangevoerd dat een veroordeelde tot een vrijheidsbenernende straf
toch een vorm van rechtsbescherming heeft: gratie. Vanuit dat perspeerief zou dan verdedigd
kunnen worden dat ook deveroordeelde tot een vrijheidsbenemende strafvia de gratie kanlaten
toetsen of er redenen zijn om van verdere tenuitvoerlegging af te zien: hetzelfde effect dat een
vervroegde invrijheidstelling zou hebben gehad. Daar is evenwel het volgende tegenin re
brengen. Het verlenen van gratie heeft meer het karakter van een gunst. De veroordeelde waar
we mer over spreken vraagt echter niet om een gunst maar eist dat zijn recht op invrijheidstelling
wordt geeerbiedigd, Immers,hettijdstip waarop een vrijheidsbenemende straf een einde neemt
staar bij benadering vast, slechts het exact vaststellen kan eventueel voor problemen zorgen.
Ook vervroegde invrijheidstelling is als een recht in de wet neergelegd. Vervroegde invrijheid-
stelling vindt immers slechts dan niet plaats, indien een daartoe strekkende vordering van het
openbaar ministerie wordt gehonoreerd. Ondemeemt het openbaar ministerie geen aerie dan
zal met inachtneming van her bepaalde in art. 15Sr vervroegde invrijheidstelling plaatsvinden.

Een ter beschikkintJ Bestelde kan een verzoek tot (voorwaardelijke) beeindiging van de verpleging
indienen, art. 38g Sr. Bedacht moer overigens worden dat anders dan bij een gevangenisstrafhet
einde van een terbeschikkingstelling niet op voorhand vastligt. De terbeschikkingstelling duurt
twee jaar en kan op vordering van het openbaar ministerie met een periode van een of twee jaar
worden verlengd. Een tweede verlenging is echter slechts mogelijk voorzover er een bevel tot
verpleging is gegeven, art. 38d lid 2 Sr. De totale duur van de terbeschikkingstelling kan de vier
jaar niet overschrijden tenzij de terbeschikkingstelling is opgelegd ter zake van een misdrijf dat
gericht is tegen, of gevaar veroorzaakt voor, de onaantastbaarheid van het Iichaarn van een of
meerdere personen, art. 38e Sr. De duur van de vrijheidsontneming en daarmee de einddatum
van de terbeschikkingstelling is dus vrij vaag, zeker voorzover het een ter beschikking gestelde
met verpleging betreft en waarbij zich de situatie van art. 38e Sr voordoet. Een ter beschikking

Zie verder Rb 's-Hertogenbosch 06-03-1986, KG 1986,174 (kort geding). Eiser in kort geding vorderr zijn
onrniddellijk onrslag uir de deremie. Op 4 maarr had zijn vervroegde invrijheidsrelling overeenkomstig een
besluit van de sraarssecreraris van justine moeren plaars vinden. Sinds die dag echrer is hij echrer nog sreeds
gedetineerd, maar nu op grond van een passamen bevel; de officier van jusririe is overgegaan ror
renuitvoerlegging van een inmiddels onvoorwaardelijk geworden rerbeschikkingsrelling overeenkornsrig een
last gegeven op dezelfde rerechrzirting waarbij eiser werd veroordeeld rot de gevangenisstraf die hij nu heefr
ondergaan. In korr geding legr eiser aan zijn vordering rot invrijheidstelling onder meer ren grondslag dar nier
voldaan is aan her vereisre van art. 566 lid 2 Sv. Noch de beslissing waarbij de lasr is gegeven noch een
uitrreksel daarvan zijn voorhanden. Her extract dar wei kan worden overlegd, re weren her extract van de
beslissing waarbij de TBR voorwaardelijk is opgelegd aangevuld mer een opmerking van de griffier dar bij de
larere veroordeling een last rot renuitvoerlegging is gegeven, kan nier aIs een extract in de zin van de wer
worden opgevat. De rechrer in kort geding onderschrijfr deze opvarring en achr de vordering roewijsbaar.
Daarbij wordr nog opgemerkr dar dit wordr versrerkr door de bejegening van eiser gedurende zijn derenrie,
Alles was erop gerichr dar hij op 4 maarr in vrijheid zou worden gesteld.
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gestelde tast wat dat ben-eft, inieder geval voor zijn eigen gevoel, in het duister. Juist hij zal nu
behoefte hebben aan rechterlijke conrrole op de voortzetting van zijn vrijheidsontneming
krachtens deze maarregel, De wet voorziet daar ook in.
Zo geschiedt de periodieke verlenging van de vrijheidsontneming door tussenkomst van een
rechter, artt. 5092 e.v. Sv. De ter beschikking gestelde wordt gehoord, art. 509S lid 3 SV.78Gaat
het om een rer beschikking gestelde met verpleging dan wordt hem zelfs een raadsman
toegevoegd voorzover hij niet reeds over een raadsman beschikt, art. 509r Sv. Deze raadsman
is bevoegd bij her onderzoek aanwezig te zijn en van alle daarop betrekking hebbende stukken
kennis te nemen, art. 509r lid 2 Sv jo art. 509k lid 2 en 3 Sv. Inde tussenliggende rijd - de tijd
russen vorderingen tot verlenging - kan hij de rechtbank verzoeken de verpleging van
overheidswege te beeindigen, dan wei de voorwaarden gesteld bij een proefverlof te wijzigen
of op te heffen, art. 38g, art. 38h en art. 38i Sr.79

Desondanks is tach de rechter in kort geding geadieerd. Bijvoorbeeld met een vordering tot
onmiddellijke invrijheidstelling omdar de srrafrechter niet rijdig beslist op een wei rijdig
ingestelde vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling. De rechter moet namelijk op
grond van art. 509t Sv als regel binnen twee maanden beslissen op een vordering totverlenging.
Er zijn slechts twee wettelijk geformuleerde uitzonderingen, art. 509t lid 2 en 3 Sv. Allereerst
geldt een andere termijn wanneer de rechter afwijzing vande vordering overweegt ende rechter
zich nader willaten voorlichten over de wijze waarop de terugkeer van de tel' beschikking
gestelde in de maatschappij kan geschieden. Indat geval moet uiterlijk binnen drie maanden
worden beslist. Ten tweede geldt de rermijn van art. 509t lid I Sv niet wanneer, nadat de
vordering is ingediend, zich een omstandigheid voordoet als gevolg waarvan niet voldaan kan
worden aan de wettelijk voorgeschrevenhoorplicht.ln dat geval geldt dat beslist moet worden
binnen twee maanden nadat het beletsel tot horen is vervallen.
Wat nu wanneer de rechter de termijn waarbinnen hij tot een beslissing moer komen over-
schrijdt?

-9

Vergelijk ook Noyon-Langemeijer-Remmelink Wctboek vanstrairedu, an. 38d Sr, aant. 4 (supp!. 82/64: februari
1994/november 1988).
V66f2 oktober 1997, de darum waarop de bevoegdheid ex an. 38h Sr aan derechter werd wegekend, was de
minister van justitie de bevoegde auroriteir, Of deze mogelijkheid de minister re adieren aan een procedure
in kort geding in de weg stond, werd niet altijdeenduidig beanrwoord. Zie een beslissing van de rechrbank 's-
ravenhage uit 1990 waarbij de rechrer in kort geding wel ruimre zag voor een inrervenrie, waarbij zelfs een
beslissing met een definirief karakrer gegeven kan worden; Rb 's-Gravenhage 30-03-199°, KG 1990,152 (korr
geding). De president overweegt : '( ...) in her algemeen is grore terughoudendheid geboden met her in korr
gecling geven van een dergelijke beslissing. [Her berrefr hier een vordering tot omslag uit TBS; EvdG.] Die
beslissing zou namelijk enerzijds declararoir van aard zijn en anderzijds definitief. Uirgesloten wordr zo'n
beslissing niet geaeht (...), Gedachr rnoer worden aan een bij voorbaat kansloze vordering tot voorrzerring van
de vrijheidsonmeming. Wanneer daardoor een wertelijke terrnijn van derenrie, i.e. de rerrnijn van vier jaar ex
art. 38e Sr, wordr oversehreden kan een dergelijke vordering onreehnnatig zijn. Het Hof's-Gravenhage
meende daarentegen in 1987 dat het adieren van de minister in beginsel een voldoende reehtsbeseherming
biedt; Hof's-Gravenhage 25 jtuli 1987, KG 1987,355 (kort geding).

-8
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Ik citeer een arrest van de Hoge Raad uir 1990:
'Uirgangspunr moer - overeenkomstig HR 14juni 1974, N] 1974,436 - hetvolgende zijn, Indien de srrafrechrer nier beslist
op een rijdig ingesrelde vordering rot verlenging van een rerbeschikkingsrelling binnen de termijn van her - bij de Wet
van 19 nov. 1986, Stb. 587 vervalJen, maar hier nog toepasselijke - arr. 37h Sr, is de Staat in her algemeen nier verplichr
de rer beschikking gestelde na afJoop van de tenuijn in vrijheid re srellen. Onder omstandigheden kan er echrer wel voor
de Staat een, zo nodig ook in rechre afdwingbare verplichring ontstaan om aan de als gevolg van de werking van her _
ook bij evenbedoelde wer vervallen -vierde lid van arr. 37b voorrdurende terbeschikkingstelling een einde re maken. Of
zulks her geval is hangr onder meer af van de mate van termijnoverschrijding, de redenen voor de overschrijding en de
berrokken persoonlijke en maarschappelijke belangen. Opmerking verdienr hierbij dar een en ander ook heefr te gelden
onder vigeur van de nieuwe regeling omrrenr de verlenging van de terbeschikkingstelling (art. 5090 e.v. Sv). Ook her hof
is klaarblijkelijk van evenbedoeld uitgangspunr uitgegaan. Her heefrvervolgens na weging van de in zijn arrest vermelde
omstandigheden van her geval geoordeeld dar er te dezen niet sprake is van een zodanig uitblijven van de beslissing van
de strafrechrer dar daardoor voor de Sraar de rechrsplicht is ontstaan die beslissing nier meer af te wachten en X tersrond,
althans rersrond nadat de terrnijnoverschrijding een feir zou zijn, vrij te laten. Dit oordeel geefr niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatring, ook nier als her hof met de Pres. zou hebben aangenomen dat de strafrechrer zijn beslissing "zonder
noodzaak en met desbewusre schending van de wet" uitsrelde. Verder kan '5 hofs oordeel wegens zijn verwevenheid met
waarderingen van feitelijke aard in cassatie nier op zijn juistheid worden getoetst. Her is ook niet onbegrijpeliik.='

Niveau van rechtsbescherming. Voorzover niet inrechte een verschil van mening omrrenr
de einddatum van srrafkan worden beslecht, is het niveau niet adequaat. Het laat zich aan de
andere kant vragen hoe vaak zich een dergelijke zaak in de praktijk voor zal doen maar dat is op
dit moment niet doorslaggevend. Zelfs als er slechts bij hoge uitzondering een dergelijkverschil
van mening bestaat omtrent het einde van een tenuitvoerlegging, dan nog kan er gekeken
worden op welke manier dat binnen het strafrecht beslecht kan worden. Niet gezegd is dar
daarvoor speciaal een nieuwe procedure in het leven zou moe ten worden geroepen. De
desiderata die hieronderontwikkeld worden, laten zich wellichtinpassen in een reeds bestaande
procedure dan wel in een wellicht te ontwikkelen generieke ondervangingvoor de tussenkomst
van de civiele rechter in kort geding.

Voor de ter beschikking gestelde met verpleging is het niveau naar mijn oordeel adequaat. De
voortduring van de vrijheidsbeneming wordt periodiek getoetst. De veroordeelde wordt in dat
verband gehoord. Voorts is er een wettelijke regeling waarbij de veroordeelde zijn verpleging
kan laten beeindigen, dan wel de voorwaarden kan laten wijzigen of opheffen.

Desiderata. Wenselijk is een modus waarbij de veroordeelde zich tot een rechter kan wenden
ingeval er twijfel bestaat over het tijdstip waarop de tenuitvoerlegging ten einde zou moeren
lopeno Als bevoegde rechter zou gedacht kunnen worden aan de penitentiaire kamer van het
gerechtshof te Arnhem. Dit sluit aan bij de competentieverdeling terzake van een aantal andere
beslissingenrondomde executie. Hetvoordeel is bovendien dat op deze wijze een rechtseenheid
wordt gewaarborgd, hetgeen van belang is indien nier voorzien zou worden in een rechtsmid-
delenregeling.

So
HR 29-09-1989, NJ 1990,2 (korr geding) m.nr. Th WvV. Zie voor de eersre aanieg, respecrievelijkhoger beroep:
Rb 's-Gravenhage 24-02-1987. KG 1987,152 (korr geding); Hof's-Gravenhage 06-II-1987, KG 1988,66 (kort
geding).
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3.3. Strafonderbreking en het recht, ingeval van detentie, om de inrichting te
verlaten

Korte uiteenzetting. Bij de aanvang en het einde van de tenuitvoerlegging van een veroorde-
ling staan wettelijk geregelde rechten van de veroordeeIde centraal. Zo mag de tenuitvoerleg-
ging niet voor een bepaald moment aanvangen en ook de omvang van de straf staat vast.

Wat is nu de positie van een veroordeelde, in het bijzonder een veroordeelde tot een
vrijheidsbenemende straf of maatregel, wanneer hij tussenriids de inrichting wil verlaten of zijn
straf zelfs wil onderbreken?
Art. S70b Sv bepaalt dar de Minister van Justitie hetzij ambtshalve hetzij op verzoek van de
veroordeelde de straf kan onderbreken." Een gedetineerde die niet zozeer zijn straf wenst te
onderbreken maar sIechts voor een korte duur de inrichting wenst te verlaten, bijvoarbeeld
vaar hetafleggen van een examen, kan daartoe op grond van art. 26 Pbw toesremmingkrijgen."
Een en ander is nader uitgewerkt in de Regeling tijdelijk verIaten van de inrichring= waarin
zowel een regeling wordt gegeven voor her verlaten op grond van art. 26 Pbw als voor de
strafonderbreking van art. S70b Sv. Is de directeur van de inrichting beslissings-bevoegd dan
staat tegen zijn beslissing beroep open bij de beklagcol11l11issieop grond van art. 60 Pbw (met
een mogelijkheid van beroep bij de RSJ op grond van art. 72 Pbw). Is de Minister van Justitie
beslissingsbevoegd dan staat tegen zijn beslissing beroep open bij de RSJ, art. 72, tweede lid jo
art. 73Pbw.

Ook bij de tenuitvoerlegging van geIdstraffen kan tot op zekere hoogte worden gesproken over
eenmogelijkheid tot onderbreking. Het openbaar ministerie kannamelijk betaling in termijnen
dan weI uitstel van betaling toestaan (art. 561 lid 2 en j Sv), Weliswaar is betaling in termijnen
niet direct een onderbreking van de tenuitvoerlegging maar het is wel een modificering
waardoor rekening kan worden gehouden met bijzondere ornstandigheden zijdens de
veroordeelde. Zo kan bijvoorbeeld aan een fmancieel benarde positie van de veroordeelde
tegemoet worden gekomen.84 Hier is sprake van een discretionaire bevoegdheid van een

s.

V66r I januari 1999, toen de Beginselenwet Gevangeniswezen nog gold, kende art. 46 BG aan de minister de
bevoegdheid toe om de srraf voor maximaal 3 maanden re onderbreken. De regeling van art. 46 BG (oud)
vormde ook de basis voor de zogenaamde weekendexecurie. Was er een vrijheidsbenemende srraf van
maximaal veerrien dagen opgelegd en was de veroordeelde daarvoor medisch gesehikt, dan kon her openbaar
ministerie bij voorbaat, namens de Minister, srrafonderbrekingen verlenen. Of een dergelijk gebruik van art.
46 BG (oud) wellieht moet worden aangemerkt als oneigenlijk doet nier af aan her feir dar een en ander
kennelijk onder de vlag van meergenoemd arrikel plaarsvindt. De opmerkingen die hierna zullen worden
gemaakt met berrekking tot de rechrsbescherming zijn van overeenkomsrige toepassing.
Tegen deze achrergrond wordt verder nog gewezen op enkele verlofrnodaliteiten binnen de derenrie: korr
verlof vooruitlopend op de invrijheidstelling, weekendverlof etc. Dit zijn echter verlojinogelijkheden tot her
verlaten van de inrichring; her zijn geen vormen van srrafonderbreking.
Regeling van de Minister van Jusritie van 24 december 1998, Srrcr. 1998,247.
Berreft her een veroardeling tot een geldboete van minimaal € 225,- dan wei een veroordeling tot meerdere
boeten, tezarnen minimaal € 225,-, dan kan de rechrer bij zijn beslissing bepalen dat de boere in rermijnen kan
worden beraald (art. 24a Sr). Her openbaar m.inisterie kan zelfs de veroordeelde een gunsriger regeling van
beraling roestaan (art. 561 lid 3 Sv).
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overheidsorgaan, dirmaal het openbaar ministerie, en niet van een expliciet in de wet geregeld
recht op onderbreking.

Bij een ontzegging van de rijbevoegdheid is geen enkele mogelijkheid opgenomen om srraf-
onderbreking of spreiding, clausulering, van de ontzegging, bijvoorbeeld een ontzegging
gedurende de weekeinden, te bewerkstelligen. De gedausuieerde ontzeBBint3en die in de praktijk
voorkomenhebben niers uitstaande met de strafonderbreking die hier aan de orde is. Zij komen
op een heel andere marrier tot stand. Een geclausuleerde ontzegging is dan namelijk een
bijzondere voorwaarde op grond van art. 14 Sr. Dir laatste, het feit dat de clausulering zijn
grondslag vindt in de veroordelende uitspraak zelf, maakt reeds dat we te maken hebben met
een heel andere aard van 'sn·afonderbreking'. Op de keper beschouwd mag het ook helernaal
geen strafonderbreking worden genoemd.
De strafonderbreking die in deze derde categorie aan de orde wordr gesteld is de straf-
onderbreking waaraan de behoefte zich, uitzonderingen daargelaten zoals bij weekend-executie,
eerst gedurende de tenuitvoerlegging doer gevoelen en waarbij aan het beslissende orgaan,
voorzover al aanwezig, een discretionaire bevoegdheid toekomt.

Het feit dat er sprake is van beleidsvrijheid impliceert dat het beslissend orgaan, de directeur van
de penitentiaire inrichting, de minister dan welhet openbaar minisrerie, daar op een consistente
wijze mee orngaat. Zij is, anders gezegd, beperkt door de algemene beginselen van behoarlijk
bestuur, hetgeen te doen gebruikelijk bij optreden van organen van de overheid. Voorzover er
richtlijnen zijn opgesteld vormen deze een nader kader waarbinnen beslissingsvrijheid geldt.
Valt een veroordeelde onder de werking van een richtlijn dan kan hij ook aanspraak maken op
een beslissing overeenkomstig die richrlijn.v Daaraan staar evenwel niet in de weg dat het
orgaan dat de beslissing moet nemen een afWijkings-bevoegdheid toekomt."

Voorzover er geen specifieke beroepsgang in de Pbw is opgenomen, is een beslissing van de
directeur, de minister of her openbaar ministerie niet onderhevig aan enige beroepsgang, art.
r:6 AWE. Ook onder de werking van de wet adminisrrarief rechtelijke overheidsbeslissingen
waren deze beslissingen niet aan enige beroepsgang onderhevig, art. 5 sub g AROB. Beslis-
singen gegeven in het kader van strafrecht zijn en waren nadrukkelijk uitgesloten. Kan de
verzoeker zich niet bij een eventuele weigering needeggen ofkan hij zich niet verenigen met de
toegestane duurvan de onderbreking dan rest hem slechts een beroep op de burgerlijke rechter.
Zoals steeds, blijkt ook nu de weg naar de rechter in kort geding snel gevonden. Zo zijn
uiteenlopende redenen tot strafonderbreking ter tafel gekomen.

8, Deze aanspraak is dan gebaseerd op algemene beginselen van behoorlijk besruur als her gelijkheidsbeginsel
en her verrrouwensbeginsei. Van belang daarbij is wei dar de richrlijnen kenbaar zijn aan degene die daarop
een beroep doer.

S6 Van Kreveld spreekr in dirverband over de 'inherenre afwijkingsbevoegdheid'. VergeJijk omrrenr de berekenis
van richrlijnen binnen her srrafrechr onder meer P. Osinga TrallSactic in strajzaken, diss. Tilburg, Arnhem 1992
p. 79 e.v. en de aldaar aangehaalde lireraruur.
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Richten we de aandacht op gedetineerden87 dan blijkt dat het onderbreken van de straf onder
meergewenstkanzijnominhethuwelijktetredenofernstigerelatieproblemeningoedebanen
te leiden maar ook om nieuwe standplaatsen voor woonwagens van de familie te inspecteren
of een nieuw huis op te knappen en in te richten." Her verlaten van de inrichting voor korte
duur kan bijvoorbeeld gewenst zijn omeen begrafenis bij te wonenof een examenaf te leggen.89

De keerzijde is dar onder omstandigheden juist tegen de wil van de veroordeelde een
strafonderbreking wordt aangenomen. Wordt een veroordeelde die gedurende een weekend-
verlof de inrichting heeft verlaten ziek, en blijft hij in aansluiting op datverlof ziek thuis dankon
dit thuisblijven worden aangemerkt als een onderbreking van de straf in de zin van art. 46 BG
(oud). Ook tegen deze beslissing sec stond geen rechtsrniddel binnenhet strafrechtelijk systeem
voor de veroordeelde open. En strafonderbreking houdt nu eenmaal schorsi11f3 van de
tenuitvoerlegging in. Kort gezegd: de dagen die tijdens de 'rir' wegens strafonderbreking niet
worden uitgezeten worden er aan het 'einde van de rit' gewoon bijgeteld. Wederom was het de
rechter in kort geding die uitkomst moet bieden.t"

De toetsing die de rechter in kort geding uitvoert is een marginale; heeft het beslissende orgaan
in redelijkheid tot die beslissing kunnenkomen. De daaraan voorafgaande vraag met betrekking
tot de ontvankelijkheid we gens het openstaan van een met voldoende waarborgen orngeven
rechtsgang levert geen problemen op; er staat immers geen andere rechtsgang open.
Het is niet uitgesloten dat de rechter in kort geding zelfs bij een (beweerdelijk) marginale
toetsing tot het oordeel komt dat de beslissing van bijvoorbeeld de minister anders had dienen
uit te vallen." Anders gezegd: het komt voor dat de rechter in kort geding een strafonder-

s- Opgemerktdient te warden dar de voorbeelden uit de jurisprudenrie stammen uir de rijd dar de Beginselenwet
Gevangeniswezen nog gold. Die wet kende een minder vergaande klachtregeling dan de huidige Pbw op dir
punt. Bij de beslissingen ex art. 46-47 Beginselenwet Gevangeniswezen (oud) srond voor de gedetineerde geen
rechtsgang open. Her bepaalde in art. 51 Beginselenwet Gevangeniswezen (oud) is name\ijk nier van
toepassing. Her gaat immers niet om een beslissingvan de directeur. Dit is slechts anders voorzaver her nernen
van een beslissing gemandateerd is aan de direcreur.

ss Respectievelijk Rb 28-05-1990, KG 1990,216 (korr geding); Hof's-Gravenhage 29-01-987, KG 1987,187 (kart
geding); Rb 's-Gravenhage 02-10-1987, KG 1987,452 (kerr geding) en Rb 's-Gravenhage 06-12-1985, KG
1986,19 vervolgd inRb 's-Gravenhage 12-12-1985, KG 1985,31 (kort geding). Bij deze laarsre uitspraakis op her
eerste gezicht nier duidelijk waar her om gaat: srrafonderbreking (art. 46 BG) of slechrs her verlaten van de
inrichring (art. 47 BG). Onder verwijzing naar an. 47 BG (oud) wordr namelijk gesproken over een
onderbreking van de srraf Nadere besrudering van de uitspraak leidt echter tot de conclusie dat her om
strafonderbreking moet gaan. Bij herhaling wordt deze term gehanteerd en bovendien gaat her om een
rijdsspanne van drie weken. Dir laatste duidr niet op her verlaren van de inrichring voor korre duur.

S9 Vergelijkrespectievelijk Hof's-Gravenhage 19-06-1986, KG 1986,403 (kort geding) en RbAmsrerdam 24-05-
1985, KG 1985,192 (kort geding).

90 Vergelijk onder meer Hof's-Gravenhage 27-03-1986, KG 1986,234 (korr geding); Rb Roermond 19-12-1986,
KG 1987,41 (korr geding) en Hof's-Gravenhage 26-03-1987 NJ 1988,405 (kart geding). Bij de eersrgenoemde
uirspraak werd her rhuisblijven zelfs aangemerkr als 'onrvluchring' in de zin van art. 77 Sr.

9' Zoals in hoofdstuk I al is aangegeven kun je je soms afvragen war nog een marginale toetsing is. Her enkele
feir dar in de uirspraak gerefereerd wordr aan her marginale roersingscrirerium - heefr het argaan in
redelijkheid tor de amsrreden beslissing kurmen kamen - betekent nog niet dat er daadwerkelijk slechts een
marginale toersing heeft plaarsgevonden.
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breking Op grond van art. 46 BG (oud) dan wel het verlaren van de inrichting op grand van art.
47 BG (oud) toelaatbaar achtte.?'

Niveau van rechtsbescherming. Onder de huidige regelgeving, in het bijzonder de art. S70b
Sv in sarnenhang met de art. 26 Pbw, art. 72 en art. 73 Pbw en de Regeling tijdelijk verlaten van
de inrichting, is er niet alleen een wettelijk kader waarbinnen roesremming tot het verlaten van
de inrichting kan worden gevraagd maar ook een mogelijkheid om over een afwijzende
beslissing te klagen dan wel daartegen in beroep te komen.

Desiderata. Gelet op het voorgaande zijn er geen desiderata.

4· Rechtspositie gedetineerden en terbeschikkinggestelden

Dan nu als apart aandachtspunt de rechtspositie van personen die een gevangenisstraf, een
(vervangende) hechtenis of een terbeschikkingstelling met verpleging ondergaan. Voor war
betreft de rechtspositie van gedetineerden kan een onderscheid worden gemaakt naar:

de externe rechtspositie, onderverdeeld in:
dePbw;
de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers;

• de Bvt;
• de Wet verblijf in politiecellen;

• de interne rechtsposine», eveneens onderverdeeld in:
dePbw;

• de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers;
• de Bvr;
• de Wet verblijf in politiecellen.

De interne rechtspositie ziet meer op zaken die zich binnen 'de muren' afspelen -be perking van
(grond)rechten als recht op vergadering, recht op bescherming van de licharnelijke integriteit,
onderhouden van sociale contacten - de externe op zaken die daar juist 'buiten' spelen zoals
bijvoorbeeld aanvang en beeindiging van de executie en de plaats van detentie. De grens tussen
interne en externe rechtspositie is niet altijd scherp te trekken. Zoals Kelk al aangeeft kan
bijvoorbeeld verschillend worden gedacht over de strafonderbreking bij gedetineerden: is dar
een executiemodaliteit en valt het onder de externe rechtspositie, of is het een modaliteit van de

Hof's-Gravenhage 19-06-1986, KG 1986,403 (korr geding). Bij deze uitspraak vernierigt her hofde beslissing
van de rechrbank waarbij de vordering van eiser in korr geding werd toegewezen. De rechtbank had de Staat
veroordeeId eiser in de gelegenheid re stellen de begrafenis van zijn zoontje bij te wonen. In hoger beroep is
deze uitspraak vernierigd. De Staat, die aan de veroordeling door de president gevolg had gegeven, heefr per
saldo weinig aan deze vernietiging, zij her dar er nu tegen eiser in eerste aanJeg, gemrimeerde in appel, een
kostenveroordeling is uitgesproken. Zie verder Rb 's-Gravenhage 02-10-]987, KG 1987,452 (kort geding).
Zie C. Kelk Nederlands detentierecht, Devenrer Gouda Quint 2000, p. 49 e.v. waar hij aangeeft dar de
rechtsposirie van gedetineerden is te onderscheiden in een exrerne en een interne rechtsposirie.

.3
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toe passing waardoor het onder de interne rechtspositie kan worden geschaard. In het
onderhavige onderzoek wordt de strafonderbreking benaderd als een executiemodaliteit, nauw
samenhangend met het moment waarop de tenuitvoerlegging moet worden beeindigd.

4.1. Externe rechtspositie

4.1.1. Inleiding

De externe rechtspositie van gedetineerden is grotendeels in her voorafgaande al aan de orde
geweest bij de besprekingvan her aanvangs- respectievelijk eindtijdstip van de executie alsmede
bij de bespreking van mogelijkheden tot srrafonderbreking. Voor het navolgende resteert nog
slechts de plaats van tenuitvoerlegging.

Wanneer we her hebben over de plaats van tenuitvoerlegging gaat her uitsluitend over veroor-
deelden tot een vrijheidsbenemende srraf of maau·egel. De plaats waar een veroordeelde zijn
(ofhaar) straf moet 'uitzitten' kan van grote invloed zijn op de wijze waarop de gedetineerde
zijn detentie ervaart. In Nederland is een gedifferentieerd gevangenisstelsel ontwikkeld. De wet
onderscheidt diverse beveiligingsniveau's, art. 13 Pbw. Daaraan gekoppeld loopt het karakter
van de inrichtingen of onderdelen daarvan uiteen van extra beveiligd naar open. Ook wordt er
gedifferentieerd naar de mate van zorg die een gedetineerde behoeft, art. 14Pbw. Denk bijvoor-
beeld aan een FOBA.
Het interne regime in al deze verschillende inrichtingen loopt uiteen, zodat het voor een
gedetineerde verschil maakt welk regime er heerst in de inrichting waar hij wordt geplaatst of
waarheen hij wordt overgeplaarsr.94
Afgezien van her feit dar er een differentiatie bij de inrichtingen bestaat, kan het daarentegen
ook om andere redenen uitmaken waar de tenuitvoerlegging plaatsvindt. Zo is het, in verband
met het ontvangen van bezoek, voor de gedetineerde prettig zo dicht mogelijk bij zijn eventuele
familie en vrienden gedetineerd te zijn. Hoe dichter bij huis, des te groter de kans op bezoek, zo
leert de praktijk.
Niet onvermeld mag het penitentiair programma (PP) blijven, art. 4 Pbw. Dit is een vorm van
derentiefasering in de allerlaatste fase van een detentie. Her PP wordt ten uitvoer gelegd in
aansluiting op her verblijf in de inrichting onder verantwoordelijkheid van de directeur. Her
samenstel van activireiren die in dat verband wordt aangeboden aan de deelnemer is nader
omschreven in art. 5 PM.95

Buiten de gevangenissen, huizen van bewaring en inrichtingen voor de strafrechtelijke opvang-
verslaafden, art. 9 Pbw, kennen we sedert de inwerkingtreding op 8 maart 2002 vande Tijdelijke
wet noodcapaciteit drugskoeriers speciale complexen waarin de veroordeelden die onder

.. Andere factoren die voor een gederineerde van belang kunnen zijn bij de plaatsing in een bepaalde inricbring
zijn de afsrand van de inricbring naar zijn eigen woonplaats of die van zijn parmer of familie.

95 Zie ook de Circulaire van 18 mei 2000, lnformarie inzake penitenriaire programma's, or. 5029466/00/DII.
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werking van deze wetvallen, art. 2 en za van deze wet, hun straf (kunnen) uitzitten." Overigens
zijn deze inrichtingen ook besremd voor de tenuitvoerleggingvan de voorlopige hechtenis zoals
in hoofdstuk 5, in het bijzonder onderdeel j ·3.1.2. en 5.3.2.3., al uitgebreid aan de orde is geweest.

Is er sprake van een terbeschikkingstelling (met verpleging) dan ligt tenuitvoerlegging in een
daartoe bestemde kliniek in de rede." Veroordeelden die geplaatst zijn in een inrichting voor
verpleging van ter beschikkmg gestelden vallen onder de werking van de Beginselenwet
verpleging ter beschikking gestelden (Bvt).
Inzo'ninrichtingkunnenbijvoorbeeldookveroordeeldengeplaatstwordenten aanzien van wie
art. 13 Sr is toegepast (plaatsing in een TBS-kliniek wegens gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de geestvermogens), art. 4 Bvt,
Op TBS-gestelden en andere personen bedoeld in art. 4 Bvt die nog met geplaatst zijn in een
TBS-kliniek, zijn desalniettemin sommige regelingen van de Bvt van toepassing: zie bijvoor-
beeld art. 12 jo 69 Bvt, zoals in dit hoofdstuk besproken in 2. waar het ging om de bovengrens
bij de aanvang van de tenuitvoerlegging.
Bespreking van die overplaatsingsproblemen blijft hier om die reden achterwege.
Gaat het om de enkele beslissing tot (over )plaatsing op grond van art. 13Sr, dan staat daartegen
op grond van art. 13, derde lid, beroep tegen open bij de Raad voor de Strafrechtspleging en
Jeugdbescherming (RSJ).

Eenlaatste plaats waar de tenuitvoerlegging van een onherroepelijke vrijheidsbenemende straf
of maatregel kan plaatsvinden: de politiecel. Dit kan alleen in die gevallen waarin de veroor-
deelde zich al in een politiecel bevindt op het moment dat met de tenuitvoerlegging van de
vrijheidsbenemende straf of maatregel wordt gestart, art. Isa Pbw. De periode dar een
veroordeelde met toepassing van art. Isa Pbw in een politiecel kan verblijven is gelimiteerd tot
tien dagen. In hoofdstuk 5 onderdeel 5 is deze regeling reeds besproken in her kader van de
tenuitvoerlegging van de preventieve hechtenis in een politieceL

Dit alles voor war berreft de toepasselijke wetgeving. Nu de werking daarvan.

De tenuirvoerlegging van onherroepelijke uitsprakengeschiedt zoals reeds eerder gezienop last
van het openbaar ministerie. De beslissing over de plaatsing (welke inrichting) ligt bij de
selectiefunctionaris, art. IS Pbw. Daarbij is hij gebonden aan de Regeling selectie plaatsing en
overplaatsing van gedetineerden.98

Is plaatsing geschied dan wil dat niet zeggen dat de gedetineerde gedurende zijn hele detentie
in dezelfde inrichting zal verblijven. Hetkan voorkomen dat een gedetineerde niet te handhaven

96 Wet van 6 maarr 2002 tot vaststelling van de Tijdelijke wet voor de penirenriaire noodcapacireir ten behoeve
van drugskoeriers, Stb. 2002, 124.

9- In her navolgende wordr korrheidshalve vaak gesproken over TBS-kliniek. Daarmee wordr iedere inrichring
bedoeld waarop de Bvr betrekking heeft.

9
8

Regeling van de Minister van Justitie van 15 augustus 2000, Sterr. 2000, 176. Zie in her bijzonder art. 25 waarin
de selectieprocedure ten aanzien van onherroepelijk veroardeelden is beschreven en de art. 27 en 28 waarin
her gaat over de selecrie van tbs-gesrelden met verpleging.
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is in een bepaalde inrichting. In afwachting van een advies van het selectiecentrum kan dan een
tijdelijke plaatsing in een andere inrichting, ook een huis van bewaring en soms zelfs een
politiebureau, plaatsvinden. Hebben we te maken met de categorie gedetineerden die zijn
ondergebracht in de zogenaamde extra beveiligde inrichtingen dan yond voorheen uit hoof de
van die beveiligingsgedachte reeds regelmatig overplaatsing naar een andere iruichting plaats:
het can·ouselsysteem. Sinds de bundeling van de vroegere EBI's in een EBI, die te Vught, en voor
de toekomst twee EBI's is dar carrouselsysteem echter verleden tijd.
Is het einde van de detentie in zicht dan is overplaatsing naar een half-open of een open
inrichting mogelijk uit oogpunt van resocialisatie.'? 100 Dergelijke inrichtingenkenmerken zich
door een opener regime, de naam zegt het al.

Allerlei verschillende overplaatsingen zijn denkbaar; van gevangenis naar gevangenis, van huis
van bewaring naar huis van bewaring, van gevangenis naar huis van bewaring en vice versa en
van gevangenis naar een verpleeginrichting met toepassing van art. IS Pbw of 13 Sr. Deze
verplaatsingen kunnen worden gemitieerd door verschillende personen en instanties om
uiteenlopende redenen.

In het verleden is de plaats van detentie bij herhaling inzet geweest van een procedure in kort
geding. Dit deels omdat de oude regelgeving de mogelijkheid van beroep tegen (over) plaatsing
nietvoor iedere gedetineerde openstelde maar ook omdat de openstaande procedure in de ogen
vande gedetineerdenietsnelgenoegwas. Ermoetechterwelheelwataandeh andzijn-ommet
de woorden van de president van de rechtbank te 's-Gravenhage te spreken -wil een vordering
tot overplaatsing - ofjuist niet - in kort geding toewijsbaar zijn.'?' Dit neemt niet weg dat over

99 Deze roepassing heefr echter slechrs een beperkte berekenis volgens Vegrer; P.C. Vegrer Vormen van detent ie,
Arnhem 1989 p. 66 en verder.
Vergelijk HR 16-01-1987, NJ 19870405 (korr geding). In deze procedure vorderde een Turkse gedetineerde
overplaatsing naar een (hal£) open inrichting. Centrale vraag was of vreemdelingen, die na hun invrijheidstel-
ling waarschijnlijk uit Nederland zullen worden verwijderd, een beroep kunnen doen op her resocialisatiebe-
ginsel dar aan overplaarsing naar een dergelijke inrichtingaan her eindevan een detenrie ten grondslag ligr (art.
26 BG). De Hoge Raad deelt nier de opvatring van her hof dar aan an. 26 BG slechrs terugkeer in de
Nederlandse maatschappij ten grondslag ligt. Een dergelijke uideg en gevolgen daarvan achr hij niet
aanvaardbaar. Her zou betekenen dat een deel van de gedetineerden zonder rneer wordt uitgesloten van de
mogelijkheden die krachtens de Beginselenwer beschikbaar zijn om gedetineerden voor te bereiden op hun
terugkeer in de maatschappij.
Rb 's-Gravenhage 26-07-1985, KG 1985,247 (korr geding). Her berrefr hier een vordering van een van de
veroordeelden in de 'Heineken-zaak'. Eiser vordert in kort geding de Sraar te verbieden de executie te doen
plaatsvinden in een inrichting waar her regime is gebaseerd op vlnchrgevaarlijkheid. De president neemt bij
zijn oordeel in overweging dat er slechrs een marginale roersing kan plaarsvinden gezien de grote
beleidsvrijheid die de Staat ten deze roekornr. In deze procedure zou bovendien binnen enkele weken een
beslissing volgen in de srrafrechrelijke beroepsprocedure die eiser reeds had geenrameerd. Vandaar de
opmerking dar er al heel war aan de hand moer zijn wi! de vordering toewijsbaar zijn. De vordering is
vervolgens afgewezen.
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de noodzaak van een voorziening in kort geding door de rechter in eerste aanleg en in een
hogere aanleg sorns heel verschillend werd gedacht.'?'

De vraag of en zo ja welke wegen een veroordeelde ter beschikking staan om zelfinvloed uit te
oefenen op zijn (over)plaatsing wordt gesplitst naar mogelijkheden op basis van:

dePbw;
• de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeliers;

de Bvt;
de Wet verblijf in politiecellen.

4·1.2. De Penitentiaire beginselenwet

Korteuiteenzetting. Onder de werking van de Pbw staande gedetineerde devolgende wegen
ter beschikking om invloed uit te oefenen op de plaatsing/overplaatsing.
I. bezwaar op grond van art. I7 Pbw met mogelijkheid van beroep, art. 71Pbw
1. een verzoek tot overplaatsing, art. 18 Pbw met mogelijkheid van beroep, art. 71 Pbw.
Deze regelingen zien niet alleen op de plaatsing in een inlichting maar ook op het PP. Art. 17
geeft een formeel recht tot bezwaar tegen de beslissing tot het beeindigen van deelname aan een
PP. Art. 18 biedt een formeel verzoekrecht tot deelname aan een PP.

Het bezwaar van art. 17 Pbw moet worden ingediend bij de selectiefunctionaris. Beroep staat
open bij de RSJ. Het indienen van een bezwaarschrift kan achterwege blijven wanneer een
veroordeelde op voorhand in de gelegenheid is gesteld bezwaren tegen een voorgenomen
beslissing van de selectiefunctionaris naar voren te brengen, art. 17, vijfde lid Pbw.
Hetverzoek van art. 18Pbw moet eveneens worden ingediend bij de selectiefunctionaris en ook
nu moet een eventueel beroep worden ingediend bij de RSJ.Is een verzoek ex art. 18, eerste lid
Pbw afgewezen dan kan de veroordeelde pas lla zes maanden een nieuw verzoek indienen, art.
18, derde lid Pbw.

Maakte de oude regeling, de Begillselellwet gevangeniswezen in combinatie met de Gevangenis-
maarregel, nog een onderscheid tussen afgestraften en gehechten (al dan niet vervangend], de
nieuwe wetgeving heeft dar onderscheid laten vallen. Ook de regeling dar zelfs het openbaar
ministerie kon klagen over overplaatsing is verleden tijd. IOJ

Vergelijk onder meer RbAmsterdam 25-02-1988,KG 1988,400 (korrgeding), in hogerberoep vemierigd door
Hof Amsterdam 18-08-1988, KG 1988,401 (korr geding) en Rb Breda 23-06-1986, KG 1986,306 (korr geding),
in hoger beroep vernierigd door Hof's-Herrogenboseh 02-12-1987, NJ 1988,521 (korr geding).

'03 Ook her openbaar rninisrerie kon onder de oude wet, de BG, van een dergelijke beslissing in beroep komen.
Op her eerste gezichr lijkr dit wellichr een ierwar vreemde siruarie daar her openbaar minisrerie zelf de
(over )plaarsing beveelr maar bij nadere beschouwing is her roeh minder vreemd. Her openbaar ministerie heefr
immers meestenrijds weinig eigen beslissingsvrijheid gezien de vaak bindende adviseringvan her Penirenriair
Selecrie Centrum. Bij de inwerkingtreding van de Pbw is deze mogelijkheid van beroep voor de offieier van
justirie vervallen. In de memorie van roelichring, p. 27, geefr de minister van jusritie als reden de aangeseherpre
formulering van art. 553 Sv: renuitvoerlegging geschiedt door de minister, op voordrachr van her openbaar
ministerie.
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War wei is gebleven, is het onderscheid in typen inrichting waarheenkan worden overgeplaatsr.
De bezwaarschrift- en beroepsprocedure van art. 17 en 18 Pbw respecrievelijk art. 72.Pbw ziet
aileen op personen die worden geplaatst in respecrievelijk overgeplaatst naar een inrichting of
afdeling als bedoeld in hoofdstuk III van die wet, zie art. IS lid I Pbw.ln dat hoofdstuk wordt
aileen gesproken over huizen van bewaring, gevangenissen en sov-inrichtingen.
Let wei: voorzover iemand in een justiriele inrichting voor ter beschikking gestelden wordt
geplaatst respectievelijk daarheen wordt overgeplaatst met toepassing van art. 13 Sr, staat
beroep open bij de RSJ.
Wat nu wanneer naar aanleiding van een verzoek tot overplaatsing de verzoeker wordt
overgeplaatst, maar niet naar de door hem gewenste inrichting? Er staan dan twee wegen open.
Tegen de overplaatsing sec staat beroep open op grond van art. 17 Pbw. Er staat geen beroep
open tegen de overplaatsing naar een andere inrichting dan de door de verzoeker gewenste. War
hij wel kan doen is een nieuw verzoek tot overplaatsing indienen, art. 18 Pbw. De beperking van
het derde lid van art. 18 Pbw lijkt rnij hier niet te gelden aangezien het niet gaat om een
afgewezen verzoek tot overplaatsing.
Het beroep tegen de enkele overplaatsingsbeslissing en het nieuwe verzoek tot overplaatsing
sluiten elkaar overigens niet uit.

Niveau van rechtsbeschenning. Uit het voorafgaande vloeit voort dat het niveau van de
rechtsbescherrning die onder de Pbw wordt geboden daar waar het gaat om plaatsing en
overplaatsing adequaat is.
War natuurlijk nooit is ui.tte sluiten, is dat een beslissing te laat komt om nog effecrief te kunnen
zijn. Het probleem van de snelheid waarmee een beslissing kan worden verkregen.'?"

Desiderata. Nu het niveau van rechtsbescherming als adequaat is aangemerkt, is er geen reden
om desiderata te forrnuleren.

4.1.3. De Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers

Korte uiteenzetting. Dan nu de mogelijkheden voor een veroordeelde die in een speciaal
complex voor drugskoeriers is geplaatst zoals bedoeld in de Tijdelijke wet noodcapaciteit
drugskoeriers. Gedetineerden in zo'n speciale inrichting voor dmgskoeriers vallen niet onder
de Pbw. De Tijdelijke wet noodcapaciteit dmgskoeriers bevat een eigen regime en wei een
afgeslankte versie van de Pbw. Het beperkte regime dat in dergelijke inrichtingen kan gelden in
combinatie met de mogelijkheid om met meerderen in een verblijfsmirnte te worden
opgesloten, zal zeker de behoefte doen ontstaan bij sommigen om overgeplaatst te worden naar
een "regulier" huis van bewaring of een "gewone" gevangenis.

'"' Niet aileen kan het zijn dar de procedure reveel tijd vergt in her licht van een evenrueel onhoudbare siruarie in
de ogen van de gederineerde, maar ook orndar de resrerende derenrieduur dusdanig kort is dar een beslissing
als mosterd na de rnaalrijd zou komen. De beslissing zou dan aileen nog van belang kunnen zijn voor een
evenruele schadevergoeding.
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De Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers biedtveroordeelden (noch preventief gehechten
zoals gezien in hoofdsruk 5 onderdeel g.j.r.z.] de mogelijkheid om te klagen over de plaatsing
noch om een verzoek tot overplaatsing in te dienen. 105

Niveau van rechtsbeschenning. Ishet niveau van rechtsbescherming voorveroordeelden die
in een speciale inrichting voor drugskoeriers zijn geplaatst adequaat? De Tijdelijke wet
noodcapaciteit drugskoeriers biedt hen geen enkele mogelijkheid om te klagen over de plaatsing
in zo'n inrichting noch een mogelijkheid om een verzoek in te dienen tot overplaatsing. Ik
herhaal hetgeen ik in hoofdstuk 5 onderdeel S.3.1.2. heb opgemerkt over her niveau van
rechtsbescherming.
Een specifiek grond- of verdragsrecht op tenuitvoerlegging in een bepaald type inrichtingis mij
niet bekend. Wel is het zo dat een gedetineerde gedurende zijn detentie grond- en verdrags-
rechtelijk beschermde rechtenheefr.'?" Wanneer nu deze rechten ten gevolge vanhet regime dat
binnen de inrichting geldt stelselmatig worden geschonden, dan zou dat een reden kunnen zijn
om aan te nemen dat het niveau van rechtsbescherming niet adequaat is. Klagen over losse
schendingen van op zichzelf staande rechten kan in zo'n situatie een heilloze weg zijn.
Maar dan hebben we het dus over een regime dar erop is gericht (of als emstig neveneffect
heeft) de hier bedoelde rechten zodanig te beknotten dat het leidt tot stelselmatige schending
van grond- en verdragsrechten. Om ervan uit te gaan dat de Nederlandse wetgever ooit zo'n
regime in her leven zou roepen met als gevolg dat daarop vooruitlopend her thans geboden
niveau van rechtsbescherming als niet-adequaar moetworden beoordeeld, gaat te ver.

Desiderata. De conclusie luidt dat het niveau van rechtsbescherming adequaat is te noemen
tegen de achtergrond van het basisniveau dar binnen de kaders vanhet onderhavige onderzoek
minimaal aanwezig moet zijn. Desiderata worden derhalve niet gefonnuleerd.

4.1.4. De Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Korteuiteenzetting.Hoeisderechrspositievanveroordeeldenonderde werking vande Bvt?
Aan een gedetineerde die in een inrichting als bedoeld in de Bvr - hier kortweg nog steeds als
TBS-kliniek aangeduid - is geplaatst, komt eveneens het recht toe om te klagen over zijn
(over)plaatsing. Daarondervalt ook een tijdelijke overplaatsing ter observatie op grond van art.
13 naar een andere inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden dan wel een
psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting tot klinische observatie besternd. Idem voor een
overplaatsing naar een psychiatrisch ziekenhuis, niet zijnde een inrichting voor verpleging van
ter beschikking gestelden, art. 14 Bvt.
Ineen bezwaarschriftprocedure is niet voorzien. De enige rechtsgang die openstaat is beroep
bij de RSJ, art. 69 Bvt, Ook in een verzoek tot overplaatsing naar een andere TBS-kliniek is niet

'°5 Zie voor war berreft de (on)mogelijkheid om overplaatsing te bewerkstelligen naar een reguliere penitenriaire
inrichring oak de in onderdeel g.j.r.z. van dit hoofdstuk aangehaalde uitspraak Rb 's-Gravenhage 14-08-2002,

LJN AE6S13 (kart geding).
106 Denk nier alleen aan voor een ieder geldende grond- en verdragsrechren zoals onder meer vastgelegd in her

EVRM maar denk ook aan de European Prison Rules opgesreld door de Raad van Europa.
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voorzien. Ook is nier voorzien in een mogelijkheid voor een veroordeelde die op grond van art.
13 Sr in een TBS-kliniek is geplaatst om gedurende de rit die status te laten opheffen en
overplaarsing uit her TBS-circuit te bewerkstelligen. Het in art. 13 Sr gegeven rechtsrniddel is
alleen gericht tegen de beslissing tot plaatsing, de beslissing tot nier-plaatsing in afwijking van
een advies van de rechter, alsmede de beslissing tot opheffing van de plaatsing.

Niveau van rechtsbescherming. Het niveau van rechtsbescherming voor ter beschikking
gestelden en anderszins verpleegden is wel adequaat. Zoals gezien kunnen zij beroep
aantekenen tegen diverse overplaatsingen, art. 69 jo art. II, 13en 14 Bvt,
Zij kunnen echter ook onder de nieuwe regeling geen verzoek tot (over) plaatsing indienen.
Voor war betreft de plaatsing in een daartoe bestemde inrichting is echter voorzien in een
wettelijke regeling omtrent de terrnijn waarop die plaatsing moet geschieden: plaatsing binnen
zes maanden welke terrnijn kan worden verlengd met elke keer drie maanden. Tegen die
verlengingenkan beroep worden aangetekend, art. 12 jo art. 69 Bvt, Met andere woorden: blijft
plaatsing uit, dan kan de ter beschikking gestelde daar - via een beroep tegen de vedenging -
controle op laten uitoefenen. Dit is in onderdeel.j.t. van dit hoofdstuk besproken waar het ging
om de bovengrens bij de aanvang van de tenuitvoerlegging.

Wat resteert is het ontbreken van een mogelijkheid om overplaatsing van de ene klinieknaar de
andere te verzoeken. Is dit nu echter een aspect waarvan gezegd moet worden dat het bepalend
is voor de vraag of er een adequaat niveau van rechtsbescherming is?
Niet ontkend zal worden dat ter beschikking gestelden of anderszins verpleegden er een
bepaald belang bij kunnen hebben om in kliniek A geplaatst te worden en niet in kliniek B. Dit
kan bijvoorbeeld een sociaal belang zijn: de nabijheid van farnilie en vrienden.
Maar het is maar zeer de vraag of dit belang ook als een recht kan worden gezien.
Daar komt bij dar in ieder geval beroep heeft opengestaan voor de tbs-gestelde of anderszins
verpleegde tegen de enkele plaatsing in of overplaatsing naar de kliniek waarin hij op dat
moment verblijft. Hij heeft dus "tijdens de rit' zijn bezwaren kunnen uiten. Dat hij van die
mogelijkheid wellicht geen gebruik heeft gemaakt of dat zijn beroep wellicht niet het gewenste
resultaat heeft gehad doet daar niet aan af. Om dan te zeggen dat her enkele ontbreken van een
mogelijkheid om in een later stadium alsnog overplaatsing te kunnen verzoeken tot de conclusie
zou moeten leiden dat het niveau van rechtsbescherming niet adequaat zou zijn voert te ver.
Nog los van de vraag of er uberhaupt wel sprake is van een recht van de tbs-gestelde waarin hij
bescherming verdient binnen de kaders van dit onderzoek.

Desiderata. Nu het niveau van de rechtsbescherming adequaat is, is er geen reden om
desiderata op te stellen,
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4.1.5. De Wet verblijfin politiecellen

Korte uiteenzetting. Sinds de inwerkingtreding op 8 maart 2002 van de Wet verblijf in
poliriecellen"" is de praktijk dat voor de plaatsing van voorlopig gehechten en soms zelfs
afgestraften een aantal dagen op het politiebureau moeren verbliiven, voorzien van een
wettelijke basis. Detentie mag maximaal tien dagen extra in een politiecel ten uitvoer worden
gelegd.'08
Het cellentekort is een probleem dat al jaren telkens weer de kop op steekt. Kennelijk is her erg
moeilijk om een goede inschatting te maken van de hoeveelheid cellen die nodig zijn voor de
tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, daaronder begrepen de
voorlopige hechtenis.

Een oude zaak a1svoorbeeld dar de penirenriaire capaciteir - berer gezegd her onrbreken daarvan - aI in de jaren rachtig
van de vorige eeuw voor grote problem en zorgde. In een zaak die in korr geding diende voor de rechrbank te Zurphen
vorderde eiser die een vervangende hechtenis van tien dagen onderging in een politiecel zijn onmiddellijke
invrijheidstelling. De Staatverweerde zich mereen beroep op her cellenrekorr en de praktijk bij de tenuirvoerlegging van
de voorlopige hechrenis. De president ging nier mer de Sraat mee. Hij overwoog dar een vergelijking mer de voorlopige
hechrenis nier kon worden gerrokken daar her in die siruatie zou gaan om personen verdachr van zwaardere srrafbare
feiten die een onmiddellijke roepassing van een dwangmiddel noodzakelijk maakre. Bij de tenuitvoerlegging van een
vervangende hechrenis ligr dar duidelijk anders, a1dus de presidenr. De vordering tor onmiddellijke invrijheidsrelling
wordr vervolgens roegewezen.109

am de nood het hoofd te bieden werd in de eerste helft van de jaren negentig een wetsvoorstel
ingediend dat ertoe strekte tenuitvoerlegging in politiecellen mogelijk re maken, wetsvoorstel
23 718. Nadat het wetsvoorstel geruime tijd als het ware in de ijskast had gelegen, trok de
Minister van Justitie het voorstel in 2000 in.?"
De capaciteitsproblemen namen evenwel weer dusdanige vormen aan dat de wetgever zich -
overigens ook op andere gronden zoals hierna blijkt - genoodzaakt zag alsnog in te grijpen. De
wettelijke basis voor tenuitvoerlegging in een politiecel werd nu een onderdeel van het op 18
januari 2002 aan de Tweede Kamer aangeboden Plan van aanpak dmgssmokkel Schiphol. IU In
dat plan wordt aangegeven langs welke wegen de Minister van Justitie de drugssmokkel het
hoofd hoopt te bieden.

Wet van 6 maart 2002 tor wijziging van her Wetboek van srrafvordering, de Penirentiaire Beginselenwet en
de Beginselenwer jusririele jeugdinrichringen in verband mer her verblijf van in bewaring gesrelde verdachre
alsmede arresranren in een politiecel, Srb. 2002, I2S.

<oS Nogin I997 oordeelde her Hof re Amsrerdam dareen gevangemssrraf ren hoogsre [Wee dagen in een poliriecel
ren uirvoer mag worden gelegd. Her beroep op her cellenrekort werd gepasseerd. Dit ligr binnen de risicosfeer
van de Staat, a1dus her Hof; Hof Amsterdam oS-06-I997, KG I997,373 (korr geding).

'°9 Rb Zurphen 04-09- I986, KG 1986,424 (korr geding). Wordt een vervangende hechrenis op een politiebureau
ten uirvoer geJegd, hergeen niet in overeensremming is met art. I9 Sr en art. 9 lid 1onder a BG (oud), dan kan
dit zelfs aa.nleiding zijn rot het toekennen van een schadevergoeding ten laste van de Staat; vergelijk HR 20-11-
1987, NJ 1988,21I (civiele kamer) m.nr. ThWvV. Ook in deze zaak beriep de Staat zich op overmacht wegens
her cellemekorr en verwees naar de prakrijk inzake de voorlopige hechrenis, Leijren zet in zijn conclusie voor
dit arrest uirvoerig uiteen waarom die vergelijking niet opgaat. De Hoge Raad vol sraar echter met te srellen
dar dit beroep de onrechtmarigheid van de renuirvoerlegging mer rechrvaardigr.
Tweede Karner, vergaderjaar I999-2000, 23 7I8, nr. S.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 192, nr.j.
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Verwezen wordt verder naar hetgeen in hoofdstuk S onderdeel g.j.i.i. hierover al is besproken
ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis in een politieceL

Noch vroeger noch nu staat de veroordeelde die tijdelijk gedetineerd wordt in een politiecel
binnen her strafrechtelijk stelsel een procedure ten dienste waarmee hij overplaatsing kan
nastreven. De regeling van bezwaar zoals bedoeld in art. 17 Pwb verwijst alleen naar art. IS Pbw
en is derhalve niet van toe passing op plaatsingen ex art. Isa Pbw. Hetzelfde geldt voor de
jeugdige die in een politiecel wordt geplaatst, art. I6a Bjj jo 18 Bjj.1I1Dat is ook de expliciet
verwoorde wens van de wetgever.

'Geler op de aard van de maarregel, die immers aileen kan worden coegepasr indien geen andere plaars beschikbaar is
en de relatieve korte duur van de maarregel voor ten hoogsre tien dagen, is afgezien van her opensrellen van een
rechrsgang. Geler op de relatieve korte duur van de plaarsing zou de behandeling van her bezwaar altijd plaarsvinden
nadat her verblijf al is beeindigd en zal betrokkene er geen belang meer bij hebben.i''!

Oat bij een verblijfin een politiecel de veroordeelde in de regel minder aangebodenkan worden
aan faciliteiten, activiteiten ter ontspanning en mogelijkheden tot bezoek ligt voor de hand. Voor
wat betreft bezoek verwijst de Minister van Justitie naar art. IS, vierde lid, Besluit beheer
regionale politiekorpsen dat van toepassing op detentie in politiecellen. Zie ook hetgeen
daarover is opgemerkt in hoofdstuk S onderdeel g.j.t.r.
Natuurlijk raakt dit alles ook het welbevinden van een gedetineerde en kan dit voor hem een
reden zijn overgeplaatst te worden naar een penitentiaire inrichting zoals bedoeld in de Pbw.
Zo'n verzoek kan hij ook indienen. De tekst van de wet lijkt een beroep op art. 18 Pbw niet uit
te sluiten. Zie de daarbij geplaatste kanttekening in het meergenoemde onderdeel g.j.i.r.
Ervan uitgaande dat een verzoek ex art. 18 Pbw ook openstaat voor een veroordeelde in een
politiecel, kanhij op die manier een vorm vanrechterlijke controle voor zichzelf creeren. Tegen
een afwijzende beslissing staat immers beroep open bij de RSJ, art. 72 Pbw.
Enige realiteitszin leidt echter tot de conclusie dat in de praktijk de veroordeelde via deze weg
nauwelijks zal kunnen bewerkstelligen wat hij nastreeft, namelijk snelle wegplaatsing uit de
politieceL Het aantal dagen dat een veroordeelde in een politiecel maximaal kan vertoeven in
aanmerkingnemend ligt het niet voor de hand dat binnendie termijn een verzoek ex art. 18Pbw
a) is ingediend en behandeld en b) in beroep beoordeeld door de RSJ, in het geval dat de
selectiefunctionaris afwijzend had beslist.
Dit laat echter onverlet dat de veroordeelde wel een vorm van actieve - potentieel- prirnaire
rechtsbescherming ter beschikking staat.

Niveau van rechtsbescherming. Hetvoorgaande in aamnerkingnemend moet de conclusie-
met enige reserve - luiden dat, indien de weg van art. 18 Pbw inderdaad openstaat voor de
veroordeelde, het niveau van rechtsbescherming adequaat is.

In her navolgende wordt de aandacht gericht op de plaacsing van volwassenen in een politiecel. Hergeen
daarover wordr opgemerkt geldt echter mutatis mutandis ook voor de jeugdige.

n Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 202, ill. 3 P: 4·
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Wat nu echter wanneer die weg voor hem niet openstaat? Een grond- of verdragsrechtelijk
gegarandeerd recht op detentie anders dan in een politiecel ken ik niet. Oat wil niet zeggen dat
er geen grond- en of verdragsrechten een rol spelen bij de detentie. Denk ook aan een regeling
zoals de European prison rules, opgesteld door de Raad van Europa. Denk aan het recht op
"family-life". Vandaar dat de Minister van Justitie onder verwijzing naar jurisprudentie van de
Hoge Raad en het Besluit beheer regionale politiekorpsen aangeeft dat de Korpsleiding wordt
opgedragen zorg te dragen voor bezoekfaciliteiten.
Dit heeft dan echter meer met de interne rechtspositie te maken zodat de vraag zou moeten zijn
welke rechtsbescherming de veroordeelde op dat punt geniet. Onderdeel a.z. van dit hoofdstuk
gaat daarover.
Zie verder ook de kanttekeningen die hierv66r in dit hoofdstuk bij onderdeel 4-1.3. zijn
geplaatst.

Wat echter wanneer de in de wet genoemde maximale duur van tien dagen wordt over-
schreden? Staat de weg van art. 18 Pbw niet open dan rijst er een probleem. Is er nu een grond-
of verdragsrecht in het geding? Je zou kunnen denken aan her recht op bescherrning van je
persoonlijke levenssfeer en dat je in je vrijheid niet verder beknot mag worden dan voorzien bij
wet. Zo bezien kan verdedigd worden dar er een verdragsrecht in het geding is.
Hoe je het ook wendt ofkeert: het wringt wanneer een veroordeelde niet zijn overplaatsing zou
kunnen bewerkstelligen. Uit het bepaalde van art. lsa Pbw vloeit immers voor de veroordeelde
ook een recht voort op eerbiediging van die maximale termijn.

Desiderata. Indien de weg van art. 18 Pbw niet open zou staan, zou het wenselijk zijn wanneer
een veroordeelde een modus heeft waarmee hij in ieder geval de duur van zijn verblijf in de
politiecel kan laten toetsen aan art. lsa Pbw.
Her spreektvoor zich dat er een toetsing op korte termijn zou moetenkunnen worden geboden.
Het openstellen van art. 17 Pbw lijkt het meest voor hand liggend. Op die marrier sluit de
rechtsbescherming bij tenuitvoerlegging in een politiecel aan bij her stelsel dat al in de Pbw is
opgenomen.

4-2. Interne rechtspositie

4.2.1. InIeiding

Bij de interne rechtspositie gaat het om de rechtspositie van de gedetineerde "binnen de muren':
onder welke omstandigheden mogen welke rechten worden beperkt, welke disciplinaire
straffen kunnen worden uitgedeeld, welke maatregelen kunnen worden toegepast, en, het
belangrijkste in het kader van het onderhavige onderzoek, hoe is de rechtsbescherming van de
gedetineerde geregeld?

Is hij gedetineerd in een speciaal voor tbs-gestelden bestemde inrichting dan geldt voor hem een
ander regime. Hieraan wordt apart aandacht besteed. Apart aandacht wordt ook besteed aan
de rechtspositie van de gedetineerde in een extra beveiligde inrichting.
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4.2.2. De Penitentiaire beginselenwet

Korte uiteenzetting. Yoor de goede orde wijs ik erop dat het navolgende betrekking heeft op
iedereen die gedetineerd is in een huis van bewaring of een gevangenis of een inrichting voor
de opvang van verslaafden, renzij anders aangegeven. Ook als het gaat om een rer beschikking
gestelde. Yoorzover die namelijk verblijft in een huis van bewaring of een gevangenis valt hij
onder het regime dat voor dat type inrichting geldt.
DeeInemers aan een penirentiair programma (PP) vormen een aparte categorie. Oat is logisch
gelet op de aard van deze vorm van "derenrie". Een PP is een samenstel van activiteiten waaraan
wordt deelgenomen door personen ter verdere tenuitvoerlegging van de aan hen opgelegde
vrijheidsstraf of maatregel in aansluiting op hun verblijf in de inrichting, art. 4 Pbw. In de PM
wordt het PP nader omschreven als een progranlIDa dat erop is ingericht de gedetineerde
bepaalde sociale vaardigheden aan te leren en zijn kansen op een arbeidsplaats na de
vrijheidsstraf te vergroten. Ook het bieden van onderwijs, bijzondere (geestelijke gezondheids)
zorg worden in art. SPM genoemd. Zoals in onderdeel a.r.z. van dit hoofdstuk gezien is een PP
te duiden als een differentiatie binnen de detentie. Het is de selectiefunctionaris die beslist over
plaatsing, art. IS, tweede lid Pbw jo art. 7 PM. De hie rna volgende passage over her klachtrecht
is ook van toepassing op deeInemers aan een PP. Inart. lO PM is uitdrukkelijk geregeld dat een
deelnemer aan een PP kan klagen bij de beklagcommissie - en in beroep bij de RSJ - over de hem
betreffende beslissingen genoemd in art. 9, derde lid PM. Het gaat dan om een beslissing van
de directeur de deeInemer aan een PP een waarschuwing te geven; bijzondere voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen dan wel de beslissing om de selectiefunctionaris te adviseren de
deeIname aan een PP te beeindigen, Inart. 17,eerste lid onder b Pbw is expliciet een klachtrecht
opgenomen tegen de beslissing van de selectiefunctionaris om de deelname aan een PP te
beeindigen.

Gedetineerden zijn onderworpen aan de Pbw, PM en de huisregels. Daarin is niet alleen
neergelegd aan welke regels de gedetineerde zich heeft te houden bij de tenuitvoerlegging van
zijn detentie en aan welke maatregelen hij kan worden onderworpen (onderzoek aan en in het
lichaarn; urinecontroles etc) maar ook welke rechtenhij heeft (recht op arbeid, recht op luchten,
recreatie, sport, geestelijke en medische verzorging etc). Omdat een veroordeelde in een
detentiesetring in een kwetsbare positie kan verkeren, is bij iedere penitentiaire inrichting een
Commissie van Toezicht (CvT), art. 7 Pbw jo art. II PM. De CvT heeft in de kern genomen tot
taak toezicht te houden op de wijze waarop de detentie ten uitvoer wordt gelegd. Inhet kader
daarvan neemt de CvT kennis van grieven van gedetineerden. Per toerbeurt zijn de leden van
een CvT maandcommissaris hetgeen wil zeggen dat zij gedurende een maand (of een
afwijkende periode indien afgesproken binnen de CvT) aanspreekpunt zijn voor de
gedetineerden. Ook ambtshalve houdt de CvT zich op de hoogte vanhet reilen en zeilen binnen
de inrichting voorzover dit de tenuitvoerlegging van de detentie kan raken.
Buiten dat is er ook voorzien in een fonneel klachtrecht voor gedetineerden, art. 60 Pbw. De
beklagcommissie bestaat uit leden van de CvT. Beroep tegen beslissingen van de
beklagcommissie staat open bij de RSJ, art. 69 Pbw.
Zowel hangende de beslissing van de beklagcommissie als die van de RSJ biedt de Pbw de
mogelijkheid tot het vragen van schorsing van de aangevochten beslissing, art. 66 Pbw en art.
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70, tweede lid Pbw. Het enkele gebruik maken van de beklag ofberoepsmogelijkheid leidt niet
tot schorsing van de tenuitvoerlegging.1I4

Is een gedetineerde betrokken bij feiten die onverenigbaar zijn met de orde of veiligheid in de
inrichting dan wel met de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming dan kan hij
daarvoor disciplinair gestraft worden door de directeur of zijn plaatsvervanger waarbij hem een
aantallimitatief opgesomde straffen kan worden opgelegd waaronder plaatsing ineen strafcel,
art. 50 jo 51Pbw. Tegen iedere beslissing door of namens de directeur die hem betreft staat voor
een gedetineerde beklag open bij de beklagcommissie, art. 60 Pbw. Zo dus ook tegen
disciplinaire straffen maar denk bijvoorbeeld aan een beslissing tot permanente camera-
observatie'" ofbeslissingen van de directeur om een gedetineerde niet in aanmerking te laren
komen voor een bepaald type arbeid. Een gedetineerde heeft recht op arbeid, art. 47 Pbw. In de
meeste penitentiaire inrichtingen worden verschillende soorten werk aangeboden. Dar kunnen
banen op werkzalen zijn waar bijvoorbeeld houtwordt bewerktof textiel wordt verwerkt (denk
aan het ornzomen van automatten, het naaien van de bekleding voor kinderzitjes etc) maar er
zijn ook altijd banen in de huisdienst: etagereinigers, de wasserij, de kantine. Stel bijvoorbeeld
dat een gedetineerde veroordeeld is tot een forse vrijheidsbenemende srraf ter zake van moord,
meermalen gepleegd. Stel verder dat de modus operandi van de gedetineerde emit bestond dat
hij zijn slachtoffers via het voedsel middelen toediende die tot de dood leidde. Wanneer deze
gedetineerde in aanmerking wil komen voor een baan bij de (personeels)kantine is het niet
onvoorstelbaar dar de directeur, aan wie een grote beleidsvrijheid toekomt bij de plaatsing van
gedetineerden, deze specifieke gedetineerde daar niet voor in aanmerking willaren komen. Een
voor de hand liggende reden is het handhaven van de rust binnen de inrichting.
Is de desbetreffende gedetineerde her echter niet eens met deze beslissing van de directeur dan
kan hij daartegen inbeklag gaan, art. 60 Pbw.

Niet-ontvankelijk is een gedetineerde indien hij klaagt over "iets" dat niet is aan te merken als
een beslissing door of namens de directeur. Bejegeningsklachten vallen om die reden nog wel
eens buiten de beklagboot."

Een heikel punt is nog wel eens de medische verzorging. Onder de oude Beginselenwet
Gevangeniswezen kon over het handelen van de arts en de verpleegkundigen - de medische

", Zie voor een voorbeeld dar een direcreur daar soms anders over denkt Rb Zurphen 03-03-1982, KG 1982,40

(korr geding). Eiser vorderde nakoming van een beslissing gegeven door de beklagcommissie op grond
waarvan hij een televisie op eel mochr hebben. De directeur die regen de beslissing beroep heefr aangerekend,
weigen de beslissing uir te voeren hangende dar beroep, ondanks her feit dar her beroep geen sehorsende
werking heefr. De president is van mening dat ondanks her feit dar de beslissing van de beklagcomnllssie in
beginsel ten uitvoer dienr te worden gelegd er uirzonderingen op deze regel zijn aan te nemen. De direcreur
kan een belangenafweging maken, zeker wanneer er belangen een rol spelen die bij her tot stand komen van
de beslissing van de beklagcommissie mer in ogensehouw konden worden genom en.

", Deze observatie wordr gebaseerd op de wijziging van 5 juli 2002 van de Regeling eisen verblijfsruimre
penirenriaire inriehtingen in verband met eameraobservatie, Sterr. 2002, 127, p. 8.

,,6 Voor de goede orde wordt opgemerkt dar - onder meer - de bejegening alrijd een punt van aandaeht zal zijn
bij iedere Commissie van Toezicht.
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dienst - niet worden geklaagd. Onder de nieuwe wetgeving is daarin verandering gekomen. Art.
42, vijfde lid Pbw jo art. 28 en verder PM.

Tot slot de rechtspositie van gedetineerden in een extra beveiligde inrichting, een EBl. Ook op
hen zijn de Pbw en de PM van toepassing. Her verschil zit in het regitne. Voor de EBI is
opgesteld de Regitnesrichtlijn voor de Extra Beveiligde Inrichtingen. "7 Op grond daarvan en op
grond van de huisregels'" worden gedetineerden aan een veel sn-enger reginle onderworpen.
Zie ook hetgeen hierover is opgemerkt in hoofdstuk 5 bij het onderdeel g.j.r.z. (renuirvoerleg-
ging in een bepaald type huis van bewaring) en 5.3-2.2. (contact met de raadsman).

Zo wordt een gedetineerde stelselmatig geconn-oleerd op voorwerpen die een gevaar op
kunnen leveren voor de veiligheid van het personeel. Ook de ruimtes waar een gedetineerde
verblijft worden regelmatig gecontroleerd.
Bezoek van relaties geschiedt in beginsel alrijd achter glas. Eenmaal per maand kan bezoek van
de levens partner of familie in de eerste graad worden ontvangen zonder glazen scheidings-
wand. De bezoekers dienen zich in dat geval aan een voorafgaand onderzoek aan de kleding te
onderwerpen. Lichamelijk contact tijdens het bezoek is beperkt tot het geven van een hand bij
binnenkomst en vertrek. De gedetineerde dient bij bezoek zonder glas voor en na het bezoek
van kleding te wisselen. Bovendien wordt hij voorafgaand aan en na afloop van het bezoek
onderworpen aan een onderzoek aan lichaam en kleding.
Uit veiligheidsoverwegingen vindt ook ambtelijk bezoek en bezoek van een advocaat of
reclasseringsmedewerker altijd achter glas plaars.
Brieven dienen in beginsel te worden geschreven in een van de meest gangbare Europese talen.
Briefwisseling is steeds onderworpen aan controle door de directeur - behoudens de
geprivilegieerde correspondentie. Correspondentie tussen EBI-geplaatsten onderling is
verboden. En zo zijn er nog meer beperkingen,

Niveau van rechtsbeschenning. Inde Pbw in onderlinge samenhang met de PM isvoorzien
in een beklagrecht, daaronder begrepen her beroepsrecht, waannee in ieder geval alle
beslissingen, door of namens de directeur genomen, kunnen worden bestreken. Ook in
beklagrecht tegen medisch handelen is voorzien.

Knelpunt zou kunnen zijn dar het om een individueel beklagrecht gaat. Oat wil zeggen dat
beklag tegen algemeen geldende regels binnen de inrichting niet onder de reikwijdte van de
beklagregeling valt.
Gedetineerden kunnen aileen als individu klagen over beslissingen die henzelf direct betreffen.
Er kan nietvoor een ander worden geklaagd nochkan er als collectief worden opgerreden tegen
bijvoorbeeld beslissingen die een hele groep treffen, Inkort geding zijn derhalve verschillende
groepsacties gevoerd door verenigingen van gedetineerden. Bij deze aeries stond vaak

Regeling van 22 augustus 1997, Sterr, 1997 P: 9·
,,' Zie voor her door de Minister van [usririe opgeseeldemodel de Regeling model huisregels EBI, Sterr, 1998, 233,

P: IS·
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bescherming van her grondrecht op vrijheid van vergadering centraal."? De directeur van de
inrichting weigerde bijvoorbeeld aan de vere~oing van gedetineerden bepaalde faciliteiten ter
beschikking te stellen zoals vergaderruimten en de mogelijkheid regelmatig de gedetineerden
te enqueteren, Vraag was inhoeverre dit grondrecht in de inrichtingkon worden beperkr door
de directeur.
Art. 15 lid 4 Grondwet - zie ook art. 2, vierde lid Pbw - houdt immers in dat beperking van
wondrechten uitsluitend mogelijk is voorzover uitoefening onverenigbaar ismet detentie ofwel
daardoor feitelijk onmogelijk.

In een tweetal uirspraken van de Hoge Raad is her srandpunt gehuldigd, onder verwijzing naar an. II EVRM, dar
beperkingen nier slechrs mogelijk zijn indien een wet in mareriele zin daarin voorziet maar ook wanneer dit geschiedt
door een bevoegdelijk genomen beschikking van een uirvoerende auroriteit.?" De regelingen op grond waarvan de
direcreur de beslissingen heeft genomen, vallen onder de regelingen zoals hierboven bedoeld zodar de directeur op grond
van art. 23BG (oud) in samenhang met her huishoudelijk reglemeut de bevoegdheid heeft beslissingen van beperkende
aard te nemen. Blijfr over de vraag ofher grondrecht op vergadering op dezewijze mochtworden beperkt, Daanoe heeft
de direcreur de belangen van de vereniging van gederineerden af re wegen tegen de belangen zoals omschreven in het
rweede lid van art. IIEVRM. Deze afWeging kan, zo srelr de Hoge Raad explicier slechrs marginaal worden geroersr in
kort geding. '" De srelling van de vereniging van gederineerden dat de direcreur bij de belangenafweging Been rekening
mag houden met 'de mare van beschikbaarheid van ruimre en personeel' wordr door de Hoge Raad nier onderschreven.
lntegendeel. Hij stelr dat de verdragsbepaling juisr roelaar dar rekening wordr gehouden met de normale en redelijke eisen
die de gevangenhouding stelt. Daaronder vallen revens de beschikbaarheid van ruimte en personeel.

Niet alleen de uitoefening van grondrechten is aan de civiele rechter voorgelegd, ook de
rechtmatigheid van een bepaald gevangenisregime is ter discussie gesteld. Daarvoor biedt her
civiele recht evenwel geen ruimte, zo blijkt.

De vereniging van gederineerden lusta Causa bijvoorbeeld heeft in een civiele bodemprocedure een verklaring voor
rechr gevorderd omdat:
'( ...) her regiem a1svastgelegd in de regels van het Huishoudelijk reglemenr en de Huisregels van de gevangenis re 's-
Gravenhage voor de B-vleugel in strijd is mer de strekking en her sysreem van de Beginselenwer gevangeniswezen en
de Gevangenismaatregel [oud] en deze bepalingen voorzover zij arbeid in gemeenschap uitsluiten onverbindend zijn
(...).'"

Her hofheeft de vereniging in haar vorderingen niet-onrvankelijk verklaard. Her achr her onaanvaardbaar dar aan de
vereniging een rechtsgang ter beschikking zou sraan die aan de leden individueel nietter beschikking staar, Her hof doelt

"9 Zie voor de werking van grondrechren tijdens de derenrie C Kelk De beperkte betckenis van grondrcchtcn in de
strafexecutie, Delikt en Delinkwent, 1989, p. 573 en verder.
HR 25-06-1982. NJ 1983,296 (korr geding) en HR 25-06-1982, NJ 1983.295 (kort geding).
Anders A-G Leijten in zijn conclusie voor deze op dezelfde dag gewezen arresren. Hij meenr dar bij de
beperking van grondrechten juisr geen marginale maar een volle roersing dienr plaars te vinden. Aan de Staat
komr war berreft de inmenging in grondrechten geen beleidsvrijheid roe. De Staat mag geen grondrechren
inperken ook aI is dar niet aperr onredelijk. Dit alles geldt in ieder geval voor de klassieke grondrechten. De
door hem opgeworpen vraag of dit uitgangspunt ook geldr wanneer het sociale grondrechren ben'eft, wordt
bevestigend beanrwoord. Een Staat die slechts gedoogt dat een vereniging van gedetineerden wordt opgericht
en hen vervolgens geen enkele faciliteir ter beschikkingstelt, doet nietsanders dan een Staat die een vereniging
van niet-gedetineerden zon verbieden waar dan ook samen te komen. Dir laatste zon in strijd zijn met het
grondrecht. Hierop door redenerend komt Leijten rot de conclusie dat in deze de Staat net zomin als bij
klassieke grondrechten beleidsvrijheid roekomt.
HR 03-04-1987, NJ 1987.744 (dviele kamer).
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daarmee op de individuele reehrsgang van art. 51 BG - rhans art. 60 Pbw - die elke gederineerde kan benurren zou hij
worden overgeplaarsr naar de bewuste B-vleugel waardoor hij onder her gewraakre regime zou komen re vallen. De
rechrsgang is, aldus her hof, mer voldoende waarborgen omgeven zodar hij aan een beroep op de civieie rechrer in de
weg sraat. De vereniging srelr in cassarie daanegenover dar de beklagprocedure mer de mogelijkheid kent beklag re doen
over her regime als zodanig. De Hoge Raad kan zieh daarin nier vinden. De vraag of her bewuste regime in srrijd is mer
de srrekking en her sysreem van de Beginselenwer gevangeniswezen (Dud) en de Gevangenisrnaatregel (Dud) kan in de
beoordeling van individuele k1achren worden meegenomen.
Een andere overweging berrefr de verklaring voor rechr, De vereniging rreedr op rer beharriging van belangen van haar
leden en met rer beharriging van een eigen belang. Zoals gezien kunnen deze individuele leden via de beklagregeling hun
eigen belangen beharrigen. War zij mer kunnen verkrijgen is een verklaring voor recht. De idee dar de vereniging bij de
behartiging van de belangen van haar leden in een civiele procedure een dergelijke verklaring wei zou kunnen krijgen
srrookr met met de Beginselenwer gevangeniswezen (Dud). aldus de Hoge Raad. Dir berekenr dar, ook als juisr is dar aan
haar her klaehrrechr uir die wet niet toekomr, zij mer in haar vorderingen bij de civiele rechrer kan worden onrvangen.

De conclusie ten aanzien van het niveau van rechtsbescherming luidt dat, niettegenstaande her
ontbreken van de mogelijkheid tot groepsacties, her niveau adequaat is. Een individuele
gedetineerde kan klagen over een jegens hem genomen beslissing.

Kan dezelfde conclusie ten aanzien van het niveau voor rechtsbescherming worden getrokken
daar waar het gedetineerden in een EBI berrefr?
Ja. Zij zijn weliswaar aan meer beperkingen onderhevig maar hun recht om in beklag te komen
en in beroep te gaan tegen beslissingen van de directeur en beslissingen van de arts is gelijk aan
dat van gedetineerden inandere penitentiaire inrichtingen.
Cruciale vraag is natuurlijk zoals altijd of er overeenkomstig de regels gehandeld is. Dat is aan
de beklagcommissie en wellicht in een vervolg aan de beroepscommissie, om daar over te
oordelen. Die mogelijkheid heeft ook de gedetineerde in een EBI.

Desiderata. Gelet op de conclusie ten aanzien van het niveau van rechtsbescherming zijn er
geen desiderata.

4.2.3. De Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers

Korte uiteenzetting. De Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers (Tijdelijkewet) geeft een
eigen regeling ten aanzien van de rechtspositie van een gedetineerde in een speciaal complex
voor drugskoeriers. Het is een afgeslankte versie van de Pbw. Zie ook hetgeen daarover is
opgemerkt in hoofdstuk 5 onderdeel g.j.z.j (plaatsing in een meermanscel) en 5-3·1.2. (plaatsing
in een bepaald type huis van bewaring).

Behalve dat het regime waaraan de gedetineerden worden onderworpen veel soberder is,
waarbij de wetgever nadrukkelijk ruimte laat in zoverre voor beperkingen voortvloeiend nit de
bouwkundige staat van het complex en de personele bezetting, zie bijvoorbeeld art. 23 en art.
24 Tijdelijke wet, is ook het toezicht en de mogelijkheid tot beklag beperkt. Was her
aanvankelijk de bedoeling van de wetgever zelfs in het geheel geen CvT in het leven te roepen
voor dit soort inrichtingen, later is daarin tach voorzien ten gevolge van een amendement van
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Duijkers, Halsema en Dittrich, 113art. sa Tijdelijke wet. Het beklagrechtis een beperkre versie van
het beklagrecht uit de Pbw. Geklaagd kan worden door een gedetineerde over een hem
betreffende door of namens de direcreur genomen beslissing. De beperking ten opzichte van
de Pbw is hierin gelegen dar het inde onderhavige regeling moet gaan om een beslissing van de
direcreur die een be perking inhoudt van een recht, dar hem op grond van de Tijdelijk wet dan
wei enig ander wettelijk voorschrift of een een ieder verbindende verdragsbepaling toekomt,
art·34Pbw.

Beroep tegen de beslissing van de beklagcommissie staat slechts open wanneer de beklag-
commissie dit zelfheefi: aangegeven, art. 42 Tijdelijke wet.

Niveau van rechtsbescherming. Nu de in het kader van dit boek gehanteerde lat ligt bij een
niveau waarbij in ieder geval rechterlijke conrrole'> mogelijk moet zijn wanneer grond- of
verdragsrechten in het geding kunnen zijn en er geen eisen zijn gesteld aan de mogelijkheid van
het instellen van een rechtsmiddeI, luidt de conclusie dat de rechtsbescherming die geboden
wordt op grond van de Tijdelijke wet aan deze minimale eis voldoet.

Desiderata. Nu het minimale niveau wordt bereikt hoeven er geen voorstellen tot aanvulling
van de rechtsbescherming te worden gedaan.

4·2.4· De Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Korte uiteenzetting. Een rer beschikking gestelde kan ineen rijksinrichting maar ook in een
particuliere inrichting worden geplaatst, art. S en 6 Bvr, Voorzover mogelijk komt de opzet en
inhoud van de Bvt overeen met de Pbw. Uiteraard zijn er ook verschillen met de Pbw. Oat is
inherent aan de grond van de vrijheidsbeneming. Zo geefi:bijvoorbeeld art. 28 Bvt een regeling
voor ingrepen in het lichaam die in de Pbw niet is te vinden. Het gaat dan niet om onderzoek in
het lichaam, want die bevoegdheid komt in beide regelingen voor en ook niet om het gedogen
van medisch handelen zoals bedoeld in art. 32 Pbw. Nee, bij art. 28 Bvr gaat het om ingrepen in
het lichaam, gericht op afwending of vermindering van gevaarlijk gedrag.

Een zaak die midden jaren zeventig de gemoederen in beroering heeft gebrachc, berrefr de voorgenomen
neurochirurgische opera tie bij een ter beschikking gestelde. De bedoeling was om door middel van een zogenaamde
lobotornie een gedragsverandering bij de verpleegde re bewerkstelligen. Hijzelfverzerre zich ertegen. Met een beroep
op zijn fysieke vrijheid -dwangverpleging zou, zo interprereerr eiser de opvatting van de Staat, kennelijk tevens
dwangmedicarie en zeifs dwangoperatie ornvarten- heeft hij via een korr geding gepoogd de operarie te voorkomen en
mer succes. Naar her oordeel van de Hoge Raad is een arts als regel nier gerechrigd een patient een behandeling re doen
ondergaan die deze laarsre nier wenst. Er zijn weliswaar omsrandigheden denkbaar waaronder deze regel uitzondering
lijdr maar het enkele feit dat iemand ter beschikking is gesreld, is niet zo'n omsrandigheid. De boodschap is duidelijk; er
moer meer zijn dan een enkele terbeschikkingstelling.

"3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002,28201, nr. 8.

''-< In hoofdsruk 3 is aangegeven dar en waarom daaraan gelijk wordr gesreld de conrrole door een bekIagcom-
missie, respecrievelijk beroepscommissie.
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Ook binnen een TBS-kliniek kan het uiteraard nodig zijn om verpleegde een srraf op te leggen.
De straffen die binnen de inrichting aan de veroordeelde kunnen worden opgelegd staan in art.
49 Bvt,Daarnaast kan een veroordeelde ook onderworpen worden aan diverse maatregelen die
zijn bewegingsvrijheid binnen de inrichting betreffen, art. 32-34 Bvt. Deze hebben evenwelniet
het karakter van een straf.

Evenals bij bijvoorbeeld gevangenissen en huizen van bewaring bestaat bij - kortweg - TBS-
klinieken een CvT en is er een voorziening gettoffen voor beklag, art. lO respectievelijk 56 Bvt.
Daarbij maakt het niet uit of de verpleegde in een parriculiere of een rijksinrichting is geplaatst.
Iedere verpleegde heeft het recht van beklag, art. 56 Bvt. De beklaggronden van de Bvr zijn wat
anders opgezet dan die van de Pbw. Er is niet een ruime beklaggrond. Er is een aantal
beslissingen expliciet genoemd in de wet. Expliciet geregeld is ook de mogelijkheid van beklag
(en beroep) tegen beslissingen tot afzondering voorzover die niet reeds onder art. 56 Bvt vallen.
Zie art. 57 Bvr.
Er is ook een expliciete uitzondering, art. 56, vierde lid Bvt: de wijze waarop her hoofd van de
inrichting een zorgplicht berracht. Ook bejegeningsklachten vallen buiten her bereik van de
regeling. "S

De beklagprocedure, regeIs omrrent het indienen van de klacht, het recht op rechtsbijstand,
schorsing hangende de beklagprocedure'" etc, is verder uitgewerkt in art. 58-66 Bvr.

Tegen een beslissing van de beklagcommissie staat beroep open bij de RSJ.
Verder geeft art. 69 Bvt nog een beroepsregeling voor beslissingen waartegen geen beklag is
opengesteld. Daaronder vallen onder meer beslissingen ter zake van her intrekken van een
(proef)vedof ex art. 50 en 51 Bvt.
Tevens is in art. 69 Bvt een rechtvan beroep opgenomen tegen iedere beperkingvan een recht
dat de ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde toekomt op grond van een bij of
krachtens de Bvr gegeven voorschrift; enig ander wettelijk voorschrift dan we! een een ieder
verbindende bepaling uit een verdrag, art. 69, eerste lid onder fBvt.

Een categorie beslissingen die extra aandacht verdient omdat zij zo specifiek is voor ter
beschikking gestelden is de categorie medische beslissingen. Gezien de achterliggende reden
van de institutionalisering ligt het in de rede dat er ten aanzien van hen, de ter beschikking

"5 Voorzover een verpleegde wil klagen over de wijze waarop hij isjwordr bejegend door het hoofd van de
inrichring of een van de medewerkers dan kan hij daarvoor rerechr bij de maandcommissaris van de
Commissie van Toezicht. Aan de maandcommissaris noch de Commissie van Toezicht komt in deze echrer
enige beslissingsbevoegdheid of oordelende bevoegdheid toe. Er is slechts plaars voor bemiddeling. Aan deze
vorm van beklag wordt derhalve inher kader van dit onderzoek geen nadere aandacht besteed. Zie voor war
berrefr de functie, her nut, van deze vorm van beklag onder meer M. Winkels Tast betere rechtsbescherming van
ter beschikking BesteUiende [undamenten van de dwangverpleBing aan? in Proces [992, P: 273 en verder.

1~6 De memorie van toelichting houdt onder meer her volgende in:
'De voorgestelde direcre schorsingsbevoegdheid van de voorzirrer van de beroepscommissie doer rechr aan
de erkenning in de rechtspraak van her klachrrecht als een met voldoende waarborgen omgeven rechrsgang
en is in overeenstemming met de huidige opvatringen ornrrenr besruursrecht.' Tweede Kamer, vergaderjaar

1994-1995,24263, nr. 3 p. 79·
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gestelden, beslissingen op het medische vlak zullen worden genomen. Deze kunnen uiteen-
Iopen van beslissingen omtrent een te volgen therapie tot het voorschrijven van een bepaalde
medicatie of zelfs tot een verderstrekkend medisch ingrijpen. Een belangrijke vraag bij
dergelijke beslissingen is inhoeverre de ter beschikking gestelde daar zelf enige zeggenschap in
heeft. Brengt her karakter van de opgelegde maatregelmet zich mee dar aan hem geen, of slechts
een beperkte, eigen beslissingsbevoegdheid toekomt? Kunnen bepaalde medische handelingen,
het toedienen van medicamenten incluis, onder dwang geschieden? Ja,art. 26 Bvt in onderlinge
samenhang met de art.33en verder Reglementverpleging ter beschikking gestelden (Rvt) geven
eenregeling met betrekking tot gedwongen geneeskundige behandelingen. Bij de parlementaire
behandelingvanhetwetsvoorsteldatheeft geleid tot de Bvt isbijvoorbeeld uitvoerig stilgestaan
bij de mogelijkheid van dwangmedicatie bij zedendelinquenten.!"
Niet gedwongen maar wel ingrijpend is de bevoegdheid om ingrepen in het lichaam van een
verpleegde te verrichten gericllt op het afwenden of verminderen van gevaarlijk gedrag, art. 28
Bvt, Dit kan aileen met toestemming. De wet voorziet in een verplichte wachtperiode
waarbinnen de verpleegde kan terugkomen op zijn eerdere toestemming. Ook consultatie van
een tweede arts door de eerste arts is verplicht, art. 28, derde lid Bvt.

In her verleden is de reehrer in korr geding herhaalde rnalen geeonfronreerd mer vragen ren aanzien van gedwongen
medisch handelen. ,,' Een beroep werd dan veelal gedaan op art. IIGrondwet. Duidelijk is dat her zelfbeschikkingsreeht
van de verpleegde zeer belangrijk is. In hoeverre dwangmedicarie derhalve toelaarbaar was, leek afhankelijk te zijn van
de aard van de medicarie e.q. de medische ingreep en de mogelijkheden om een soorrgelijk effecr op een andere manier
te bereiken. Zo is door her Hof te 's-Gravenhage beslisr dareen vrouwelijke rer beschikkinggesrelde de kans moetkrijgen
aan re tonen dar zij zelf de veranrwoordelijkheid voor her innemen van .de pil' kan dragen alvorens wordr besloten een
zogenaarnde . prikpil' toe te passen. "9 Volgens her hof moeren er zich bijzondere omstandigheden voordoen, wil aan
de door de rer beschikking gesrelde gekozen vorm van anrieoneeptie worden voorbijgegaan.

In een andere zaak, die uireindelijk aan de Hoge Raad is voorgelegd maar waarvan de overwegingen van her Hofin casu
relevanr zijn, probeerde eiser via korr geding een einde re maken aan dwangmedicarie die geschiedde door middel van
deporinjecues.'> Eiser srelde dar dwangmedicarieslechrs is roegesraan bij een acure noodsiruarie. Doer zieh een dergelijke
omsrandigheid niet (meer) voor, dan vervalr ook de grond voor de dwangmediearie. Her Hoflaar zich over de juisrheid
van deze srelling nier explicier uir maar consrareerr dar eiser zonder de medicarie nier re handhaven zou zijn in de

Naar aanleiding van vragen vanuir de kamer heefr de Minisrer van Jusritie onderzoek verrichr naar de
mogelijkheid van dwangmediearie rer afremming van seksuele aandrang bij zedendelinquenren in de ons
omringende landen; Eerste Kamer, vergaderjaar 1996'1997, nr. 33b.

"s Vergelijk HR 14-06-1974, NJ1974>436 (korr geding); HR 08-01-1988, NJ 1988,375 (korr geding), waarbij de
eonclusie van A-G Ten Kate voor war berrefr dwangmediearie meer informarie verse haft dan de uitspraak van
de Hoge Raad zelf, en de bijbehorende uitspraak van Hof 's-Gravenhage 3°-01-1986, KG 1986,204 (korr
geding); Hof 's-Gravenhage 09-04-1987, KG 1987,334 (kort geding). Eiseres in deze laarste zaak heefr nier
aileen in korr geding regen de Staat geproeedeerd ter voorkoming van dwangmediearie maar heefr revens een
korr geding regen de direcreur van de Dr. H. van der Hoevenkliniek en de Willern Arntz Srichring
aangespannen, Hof Amsterdan127-11-I986, KG 1987,28 (korr geding).

"9 Hof 's-Gravenhage 09-04-1987, KG 1987,334 (korr geding). In easu was de inrichring overigens nier
overgegaan toteen fysieke dwang maar eiseres werd na haar weigering zich de 'prikpil' re laren toedienen aan
aIlerlei beperkende maarregelen onderworpen; "(oo.) Aldus werd R. ernstiB in haar beweBi~svrijheid beperkt
doordat de kliniek haar in haar recht op licha/1/elijke inti?(JriteitdreiBde aan ce Casten (.00)". Vergelijk i.nsoorrgelijke
zin Hof Amsterdam 27-11-1986, KG 1987,28 (kort geding).

'j. HR 08-01-1988,N/ 1988,375 (kortgeding) waarbij hetberoepin eassarie regen Hof 's-Gravenhage 3°-01-1986,
KG 1986,204 (kort geding) aan de orde was.
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inrichring waar hijverbleef en dar bovendien het personeel van de inrichting niets anders overbleef dan dwangmedicarie
om het gevaar voortvloeiend uit de sroornis van eiser -risico van doodslag- af re wenden. Dwangmedicarie was onder
deze omsrandigheden geoorloofd.

Wat kan een verpleegde nu doen wanneer hem een gedwongen medische handeling boven het
hoofd hangt? Het gaat om een beslissing van de direcreur inhoudende dar de verpleegde de
handeling moet gedogen. Oat is een beslissing van de directeur die valt onder art. 56, eerste lid
onder e Bvt. Tegelijkertijd kan hij bij de voorzitter van de beroepsconunissie schorsing van de
beslissing van de directeur aanvragen hangende de klachtprocedure, art. 64 Bvt; de algemene
schorsingsregeling.

Niveau van rechtsbescherming. De regeling biedt een mime rechtsbescherming. De enige
vraag die nog zou kunnen worden opgeworpen is de volgende: welke rechtsbeschermingwordt
geboden tegen beslissingen die niet door of namens de directeur zijn genomen? De volgende
vraag is dan: aan wat voor soort beslissingen moet dan worden gedacht? Voorzover het betreft
beslissingen van de diverse medewerkers van een inrichting, bewaarders en anderszins, lijkt het
rnij verdedigbaar dat hun beslissingen als 'namens de directeur genomen' kunnen worden
aangemerkt. Ervan uitgegaan mag toch worden dat hun (dagelijkse) beslissingen passen in het
beleid dar de directeur vaststelt. In zoverre zou, met enige massage, een beslissing van een
medewerker onder omstandigheden kunnen worden geduid als een beslissing door of namens
de directeur. Blijven over beslissingen van de arts inzake de medische zorg. In een apart
beklagrecht voorziet de Bvt noch de Rvt anders dan Pbw. Nu het bij uitstek gaat om een setting
waarbij medisch handelen centraal staat, is het wel begrijpelijk dar de wetgever niet heeft
gekozen voor een expliciet klachtrecht over medische handelingen. Betekent dit nu dat een
verpleegde geen rechtsbescherming geniet? Nee. Gaat het om de beslissing van de directeur dat
een verpleegde de handeling moet gedogen, dan is die beslissing weer klachtwaardig. In
combinatie met de schorsingsmogelijkheid biedt dit een adequaat niveau van rechtsbescherming
tegen dwangbehandeling. Gaat het over het niveau van de medische zorg dan staat een
verpleegde in ieder geval de weg open die iedereen in de vrije samenleving heeft: klagen bij het
medisch mchtcollege.

Desiderata. Omdat het niveau van rechtsbeschenning adequaat is in het licht van de eisen die
in het kader van dit onderzoek worden gesteld, is er geen reden desiderata te formuleren.

4.2.5. De Wet verblijf inpolitiecellen

Korte uiteenzetting. De op 8 maart 2002 inwerking getreden Wet verblijf politiecellen voegt
aan de Pbw een art. 15atoe inhoudende dat de selectiefunctionaris kan bepalen dat een persoon
ten aanzien van wie een vrijheidsbenemende straf of maatregel is gelast en die zich in een
politiecel bevindt, daar voor een verblijf van maximaal tien dagen zal verblijven, nadat hij heeft
vastgesteld dat voor deze persoon geen plaats is in een inrichring.?'

'3' Srb. 2002, 125.
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De (on)mogelijkheden voor een veroordeelde om zich hienegen te weren zijn in onderdeel a.r,
van dit hoofdstuk besproken.
Hoe staat her met de interne rechtspositie van een veroordeelde in een politiecel? inhoofdstuk
5 onderdeel g.j.z.a, is al aandacht besteed aan de interne rechtspositie van preventief gedetineer-
den in een politiecel. Naar hetgeen daar is opgemerkt wordt hier verwezen.
Herhaald wordt dat de veroordeelde gelet op de plaars waar hij wordt gedetineerd, niet valt
onder de werking van de Pbw en aanverwante regelgeving voorzover die is toegesneden op
gedetineerden. De veroordeelde in een politiecel valt onder het regime van her Besluit beheer
regionale politiekorpsen en aanverwante regelgeving (zie hoofdstuk 5 onderdeel y.j.z.a.), Van
die aanverwante regelgeving wordt in het bijzonder de klachtregeling van an. 61 en verder
Politiewet 1993 in herinnering geroepen. Ook wordt in herinnering geroepen het bestaan van
een CvT bij een politiecellencomplex, art. 16a Besluit beheer regionale politiekorpsen.'>
Tot slot wordt nogmaals onder de aandacht gebracht dat art. 15, vierde lid, Besluit beheer
regionale politiekorpsen aangeeft dat de korpsbeheerder een regeling vastsrelt met be trekking
tot het roken, de ontspanning, het telefoneren enhet ontvangen van bezoek van de ingeslotene.

Niveau van rechtsbeschenning. De bij her niveau van rechtsbescherming geplaatste
kanttekeningen in hoofdstuk 5 onderdeel g.j.z.z. worden hier als herhaald beschouwd.

Desiderata. Ook voor wat betreft de desiderata wordt verwezen naar hoofdstuk 5 onderdeel
5.3.2+

'0' De CvT kan voor een hele regio worden ingesreld.
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Hoofdstuk8
SAMENVATfENDETUSSENSTANDNAARAANLEIDINGVANHETONDERZOEKVAN

DE RECHfSBESCHERMING

I. Inleiding

Na deze exercitie met be trekking tot het niveau van rechtsbescherming binnen de onder-
scheiden rechtsbetrekkingen, is her tijd om aile conclusies en geformuleerde desiderata in
hoofcllijnennogeens opeenrij re zetten. Aan de hand daarvan kunnen in her volgende enlaatste
hoofdstuk diverse opties ter verschuiving van de rechtsbescherming worden geexploreerd en
gewogen. Die weging houdr met alleen in dat met redenen omkleed aangegeven wordt welke
optie voor verschuiving de voorkeur geniet maar tevens dat aangegeven wordr naar welke kant
naar rnijn mening uiteindelijk het dubbeltje het beste zou kunnen vailen: de verschuiving van de
rechtsbescherming nastreven of met.

Alvorens echter daartoe over te gaan is het voor een goed begrip van dit laatste deel tevens
nuttig om terug te grijpen op het eerste deel: het referentiekader en de daar opgeworpen
onderzoeksvraag tegen de achtergrond van het model van rechtsbescherming en de onder-
scheiden rechtsbetrekkingen.

2. Nogmaals: de onderzoeksvraag en het model van rechtsbescherming

Zoals in de inleiding van dit boek al is aangegeven vormde de aanleiding voor dit onderzoek de
vaststelling dat de rechter in kort geding eind jaren tachtig, begin jaren negentig steeds vaker
werd geadieerd in zaken die op enigerlei wijze verband hielden met een - vermeend - srrafbaar
feit. De vraag rees hoe het bewandelen van de weg naar de rechter inkort geding moest worden
beoordeeld: was het een diskwalificatie van het strafrecht?'

De volgende vraag is toen gefol'muleerd:

"Zijn er redenen om te komen tot een strafrechtelijke ondervanging voor de tussenkomst van
de rechter in kort geding? Zo ja, op welke wijze zou deze ondervanging dan vorm kunnen
worden gegeven?"

Na in het begin van deel t het kort geding als rechtsbeschermingsinstrument in een juridische
en maatschappelijke context te hebben geplaatst, is in het verlengde daarvan de gang naar de
rechter in kort geding in strafrecht gerelateerde zaken aan de orde gesteld.

Zie M.s. Groenhuijsen en J. de Hullu Over rcchtsmiddclen in strajzaken, Nijrnegen AAe Libri 1998.
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Gecondudeerd is in dat eerste deel dat er geen sprake is van een tekort aan mogelijkheden om
rechtsbeschenning via de rechter te zoeken, immers de rechter in kort geding treedt op als
restrechter en fungeert als zodanig als een algemeen vangnet. Her was dus de vraag of er
redenen waren om de rechtsbescherming die bij de rechter in kort gecling werd gezacht binnen
her strafrechtelijk stelsel aan te (moeten) bieden. Oat betekende dat, zo er al redenen zouden zijn
om re komen tot aanvulling van de rechtsbescherming binnen het strafrechtelijk stelsel, dit
hooguit tot een verschuivina van de rechtsbescherming zou leiden.

Het sleutelbegtip bij dit alles is rechtsbescherming. Inhoeverre dient binnen het strafrechtelijk
stelsel rechtsbescherming te worden geboden. Daarbij stuirte ik direct op de vraag aan wie - en
tevens op de vraag teBen wie, rechtsbeschenning zou moeten worden geboden. Her model van
rechtsbetrekkingen is toen gehanteerd om daarin ordening aan te brengen.

Vervolgens bleek rechtsbescherming zich niet te laten vatten als de rechtsbescherming maar
bleek allerlei verschijningsvormen te kennen. Ook nu was her aanbrengen van enige ordening
vereist om greep te ktijgen op de materie. Om die reden is een analytisch model ontwikkeld met
betrekking tot rechtsbescherming.
Het model komt erop neer dar rechtsbeschenning is te onderscheiden in primaire en secundaire
rechtsbeschenning en dat ieder van die rwee vormen weer is te onderscheiden in actieve
rechtsbescherming aan de ene kant en passieve rechtsbescherming aan de andere kant.

Gecondudeerd werd vervolgens dat om redenen van systeemhygiene er veel voor is te zeggen
dat binnenhet strafrechtelijk stelsel inieder geval (primaire) rechtsbescherming wordt geboden
tegen gedragingen (daaronder begrepen stilzitten) van de overheid tegen de diverse betrok-
kenen, een en ander voorzover daarmee inbreuk wordt gemaakt op grondrechten en/of andere
fundamentele rechten van de betrokkenen.

Tegen deze achtergrond en tegen de achtergrond van het model van rechtsbetrekkingen is de
onderzoeksvraag geaccentueerd; in die zin dat het zou gaan om de primaire rechtsbescherming
in de rechtsbetrekkingen met de overheid alsmede de secundaire rechtsbescherming, maar
uitsluirend voorzover deze betrekking had op de vragen van art. 348-350 Sv.

Uitgaande van de premisse dar een strafrechtelijke ondervanging gewenst is, is in deel 2 de
rechtsbescherrning in kaart gebracht die thans binnen het strafrechtelijk stelsel wordt geboden
aan de diverse betrokkenen in hun rechtsbetrekking met de overheid.
De vraag die steeds rer beantwoording voorlag, was of het niveau van rechtsbeschemring
adequaat was. Met be trekking daartoe was al aan her slot van deel r beargumenteerd dat er
sprake is van een adequaat niveau van rechtsbescherming wanneer er een sprake is van een
mogelijkheid van rechterlijke controle, waaronder begrepen de controle uit te oefenen door de
beklagcommissies en de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming. De
bescherming die geboden wordt door de Nationale Ombudsman is daar niet onder begrepen
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omdat de Nationale Ombudsman "slechts" aanbevelingen kan doen. Dit nierregenstaande de
praktijk dar de overheid de aanbevelingen rer harte neemt.'
Oak is hieronder met begrepen de rechtsbescherming die uitgaatvan de eisen van proportiona-
liteit en subsidiariteit noch van de rechtsbescherming die uitgaa rvanrandvoorwaarden waaraan
moet zijn voldaan voordat van een bepaalde bevoegdheid gebruik mag worden gemaakt.

De volgende conclusies kunnen worden getrokken.

3. Niveau van rechtsbeschenning

3.1. Algemeen beeld

Uit de exercitie die is verricht in deel z komt als algemeen beeld naar voren dat - in mijn ogen -
rneestenrijds binnen het strafrechtelijk stelsel een adequaat niveau van rechtsbescherming
wordt geboden en slechts in een beperkt aantal gevallen een lacune is te constateren.
Een paar dingen vallen op.

Om te beginnen kan de vraag naar her niveau van rechtsbescherming worden bei'nvloed door
de vraag of er uiteindelijk een onderzoek ter terechtzitti11fJ zal volBen waarbij rechterlijke controle
op handelingen in het voorbereidend onderzoek kan worden uitgeoefend. Is namelijk niet
voorzien in speci.fieke rechterlijke conrrole dan is de enige controle nog het onderzoek ter
terechtzitting, daarbij rekening houdend met de werking van art. 256 Sv. Omdat nooit met
zekerheid is te zeggen of zo'n onderzoek zal volgen, dan wel dat bij dat onderzoek ter
terechtzitting consequenries verbondenkunnen wordenaan eventuele onregelmatigheden e.g.
onrechtmatigheden, is deze factor niet meegenomen bij de beoordeling van her niveau van
rechtsbescherming. Ontbreekt specifieke rechterlijke controle dan is steeds geconcludeerd -
gelet op de rechten waar we her mer over hebben namelijk grond- en verdragsrechten - dat
dientengevolge het niveau van rechtsbescherming met adequaat is. Wel is gepoogd bij de
formulering van de desiderata rekening te houden met een eventueel onderzoek tel'
terechtzitting. Die mogelijkheid is daarbij als her ware ingecalculeerd.

Daamaast is duidelijk geworden dat vaak met zozeer het al dan met voorhanden zijn van een
vorm van rechterlijke controle op zichzelfbepalend is voor het niveau van rechtsbescherming
als wel de snelheid waarmee een rechterlijk oordeel kan worden verkregen. Een gebrek aan
snelheid is wat dar betreft een algemeen probleem. Er zijn altijd omstandigheden denkbaar
waarbij de gebruikelijke termijn waarop een zaak behandeld wordt, te lang is.
Tach is als regel de snelheid met bepalend geweest voor de vraag of her niveau van
rechtsbeschenning adequaai was. Doorslaggevend is geweest of er een vorm van rechterliike

Zie ook Y. Bururna en P. Mevis, De Nationale Ombudsman en het strafpTocesrecht: capita seleaa bij een afsdreid,
DD 1999, p. 691-706 waar zij aangeven de rol van de narionale ombudsman vooral te zien bij de
rechrsbescherming van anderen dan verdachren.
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conrrole mogelijk was. Een andere benadering zou ertoe leiden dar bij iedere vorm van
rechtsbescherrning de condusie luidt dat het niveau niet adequaat is wanneer er een
omstandigheid denkbaar is waarbij in een concreet geval niet snel genoeg een oordeel kan
worden gegeven. Oat zou irreeel zijn. Derhalve is het snelheidsaspect een algemeen aspect dat
ook als zodanig een oplossing verdient.

Tevens wordt gaandeweg duidelijk dat het voor kunnen zijn van optreden van politie en justitie
een temgkerend desideratum is.

Ook blijkt dat in een aantal gevallen de minister de bevoegdheid heeft om bepaalde beslissingen
te nernen, al dan niet op verzoek van bijvoorbeeld de veroordeelde, denk aan de uitlevering en
de regeling omrrent gratie.
Het 'probleem' dat zich dan aandient is de corurole op de totstandkomino van de beslissifl£j van de
minister. Is zijn beslissing tot stand gekomen overeenkomstig de eisen die daaraan zijn te stellen;
zijn richtlijnen - voorzover aanwezig - in achr genomen, zijn de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur in acht genomen? Geconstateerd is dat de Algemene Wet Bestuursrecht in
deze geen rechtsgang biedr.

Inher navolgende worden per rechrsbetrekking de hoofdlijnen weergegeven.

3·2. Overheid - verdachte

Zoals was te verwachren, is het onderzoek naar de rechtsbetrekking tussen de overheid en de
verdachte, hoofdsruk 5, het omvangrijkst geworden. Immel's, in die rechtsbetrekking zijn er
talloze mogelijkheden voor de overheid om te intervenieren in het leven van de betrokkene,
meer dan in de andere onderscheiden rechtsbetrekkingen.

Indie rechrsberrekkinq zijn de volgende hoofdonderwerpen behandeld:
activiteiten die niet kenbaar zijn voor de verdachte (onderscheiden is in activiteiten met
specifieke rechterlijke controle en activiteiten zonder specifieke rechterlijke controle);
activiteiten die kenbaar zijn voor de verdachte (hetzelfde onderscheid als bij niet-kenbare
activireiten is aangebracht);
activiteiten ontbreken;
van en naar het buitenland (overname Joverdracht Juitlevering);
preventieve detentie (onderscheid in exteme en interne rechrspositie):
dossiervorrning.

Niet-kenbare activiteiten zonder specifieke rechterlijke controle. Voor deze activiteiten,
zoals infiltratie en - tot I februari 2000 - de observatie (5:2.1.2.), is gecondudeerd dat, niettegen-
staande de wettelijke regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden,' het niveau van

Wer van 27 mei 1999 , Srb, 1999,245, inwerkingrreding I februari 2000.
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rechtsbescherming niet adequaat is in de zin zoals bedoeld in deze stu die. Primaire
rechtsbescherming kan daar worden geboden in de vorm van passieve rechtsbescherming. De
desiderata die werden gefomluleerd komen erop neer dat gedacht kan worden aan een
voorafgaand rechterlijk verlof of een meldingsplicht voorafgaand aan of, wanneer bij dringende
noodzaak de activiteit al is ontplooid, direct na de aanvang daarvan. Bij een meldingsplicht zou
de rechter de mogelijkheid moeten hebben om desnoods tach een halt aan het optreden toe te
roe pen.

Niet-kenbare activiteiten met specifieke rechterlijke controle. Het ging bierbij om het
opnemen van verrrouwelijke communicatie, her opnemen van telecommunicatie en het
strafrechtelijk financieel onderzoek (5:2.L3.). Geconcludeerd werd dat tegen de achtergrond van
her wezenskenmerk van deze activiteiten, te weten de niet-kenbaarheid voor de verdachte, er
een adequaat niveau van rechtsbeschenning werd geboden binnen het strafrecht. Een
uitzondering werd gemaakt voor de uitzonderlijke situatie dat een verdachte weet dat een sfo
wordt gevorderd, dat het vorderen van een sfo desalniettemin doorgang vindt, en dat de
verdachte niet de mogelijkheid heeft om zijn standpunt kenbaar te maken en zo wellicht het sfo
te voorkomen.

Kenbare activiteiten zonder specifieke rechterlijke controle. We hebben het onder meer
over aanhouding, onderzoek aan en in het lichaam, doorzoeking (5:2.2.2.). Bevoegdheden die
niet per se onder controle van een rechter staan. Ook bier werd geconcludeerd dat - wanneer
in een concreet geval specifieke rechterlijke controle ontbreekt - het niveau van rechtsbescher-
ming niet adequaat is.Voor deze aeriviteiten kan primaire rechtsbescherming worden geboden
via een modus waarbij voorgenomen aeries van politie en justitie moeten kunnen worden
getoetst. Teneinde het (prille) opsporingsonderzoek niet teveel te belemmeren zou een
dergelijke modus geen schorsende werking moe ten hebben. De rechter die over de
voorgenomen aerie moet oordelen zou dan, wanneer de aerie nog niet is aangevangen, een
verbod uit moeten kunnen spreken, welk verbod een definitief karakter heeft indien de
omstandigheden op grond waarvan politie en justitie tot de voorgenomen aerie waren gekomen
ongewijzigd blijven.
Indien de activiteit reeds is aangevangen, zou de rechter in deze modus zich dienen te onthou-
den van een oordeel totdat blijkt of een onderzoek ter terechtzitting al dan niet zal volgen. Met
betrekking tot dat laatste punt biedt de procedure van art. 36 Sv weer rechtsbescherming.

Kenbare activiteiten met rechterlijke controle. Denk bijvoorbeeld aan beslag en
maatregelen op grond van de WED (5:2.2.3.). Bij opsporingsactiviteiten die kenbaar zijn voor
de verdachte en waarbij tevens voorzien is in rechterlijke controle blijkt toch onder
omstandigheden het niveau van rechtsbeschenning niet te voldoen aan het geformuleerde
criterium. Dit bleek op meerdere fronten: snelheid; schorsende werking; ontbreken van een
mogelijkheid het optreden te voorkomen.
Denk bij de snelheid bijvoorbeeld aan een beklagprocedure waar her gaat om beslag op bijvoor-
beeld bederfelijke waarJlevende haveJkostbare gevoelige voorwerpenJ bedrijfsadministratie die
van "levensbelang" zijn voor een bedriif
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Denk bij sehorsende werking bijvoorbeeld aan een mogelijkheid voor de reehter zijn beslissing
desgewenst uitvoerbaar bij voorraad te verklaren zodat een door het OM ingesteld beroep tegen
de beslissing geen sehorsende werkingheeft (beslissing teruggave inbeslaggenomen goederen).
Ten aanzien van de snelheid is geeoncludeerd dat dit een algemeen aandaehtspunt is dat ook als
zodanig een oplossing verdient. Bij de sehorsende werking is opgemerkt dat her uitvoerbaar
verklaren bij voorraad wellicht een optie is.
Bij het voork6men van strafvorderlijk optreden van politie en justitie, waarbij wel is voorzien
in reehterlijke eontrole maar dan pas gedurende of na afloop van de activiteit bijvoorbeeld
inbeslagneming voorzover niet op last van de rechter-commissaris. Aangeknoopt is bij de
desiderata geformuleerd bij 5:2.2.2.

Voorkomen van een onderzoek ter terechtzitting (5:2.3.1.). Geeoncludeerd is dat het
bezwaarsehrift tegen de dagvaardingJkvvv een adequaat niveau biedt. Voor wat betreft het
niveau van rechtsbeseherrning ten aanzien van een transaetieaanbod zijn er desiderata
geformuleerd ondanks dar er niet eeht gezegd kan worden dat er direet een grond- of
verdragsreeht inhet geding is. Wel een heel wezenlijk recht.

Activiteiten ontbreken (5:3).Daar waar juist geen opsporings- en of vervolgingsactiviteiten
worden ontplooid terwijl de verdachte deze wel wensr, luidde de eonclusie dat her niveau van
rechtsbeseherming aanvankelijk niet adequaat was: er was behoefte aan primaire rechts-
beseherming tegen het stilzitten. Met de invoering van de mini-instrucries per I februari 2000,
art. 36a - 36e Sv alsmede art. 241 Sv is hierin voorzien. Deze weg staat open voor iedere
verdachte jegens wie door of vanwege de Staat een handeling is verrieht waaraan de verdaehte
in redelijkheid de verwaehting kan ontlenen dar tegen hem terzake van een bepaald feit in
Nederland een vervolging zal worden ingesteld: detentie is geen voorwaarde.
Een andere mogelijkheid die de verdaehte rer beschikking staat is die van art. 12 Sv voorzover
hij een ander als verdachte kan duiden.
Hebben we te maken met een zogenaamd slapend onderzoek dan kan een verdaehte een
verzoek ex art. 36 Sv doen.
De eindeonclusie op dit onderdeelluidde dat het niveau van rechtbeseherrning adequaat is.

Van en naar het buitenland (5:4). Behoefte aan activiteit zijdens de overheid kan bestaan bij
een verdaehte die in her buitenland wordt (of is) vervolgd: bewerkstelligen van overdraeht
strafvervolging of executie aan Nederland (5:4.1.). Primaire reehtsbeseherming zou kunnen
worden gevonden in een ruinlhartiger uideg door de reehter of ruimhartiger formulering door
de wetgever van art. 12 Sv. Denkbaar is ook een modus waarbij de beslissing van de Minister van
Justitie om geen verzoek tot overdraeht vervolgingJexecutie te doen, te laten toetsen. Het zal
daarbij dan niet om de inhoud van de beslissing kunnen gaan maar sleehts om de wijze van
totstandkoming.
Bij de uitlevering (5:4.2.) is geoordeeld dat het niveau niet adequaat is omdat de uiteindelijke
beslissing bij de minister ligt. Dit ondanks het feit dat de reehter het laatsre woord heeft
wanneer hij de uitlevering ontoelaatbaar acht. Er zouden namelijk problemenkunnen rijzen bij
bepaalde vragen van mensenreehtelijke aard: behoren die tot de bevoegdheid van de reehter of
de minister. Aansluiting is gezocht bij de desiderata van 5=4-1.Opmerking verdienr daarbij dat
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in geval van de uidevering het kort geding ook door de wetgever nadrukkelijk als "redmiddel"
wordt aangemerkt.
Een spiegelbeeld van her onder 5:4.1.geschetste is te zien in de situatie dat een vreemde Staat de
vervolging of executie wil overnemen van Nederland tegen de wil van de verdachte (5:4-3·)·Voor
wat berreft de desiderata is aangeknoopt bij die, welke zijn geformuleerd bij 5=4-1.

Preventieve detentie; rechtmatigheid vrijheidsbenemiog (5:5.2.).Onderscheid is gemaakt
russen de inverzekeringstelling (5:5.2.1.)en de voorlopige hechtenis (5:5.2.2.).
Bij de inverzekeringstelling luidde de conclusie dat met de invoering van de rechtmatig-
heidscontrole door de rechter-commissaris een adequaat niveau van rechtsbescherming
voorhanden was. Knelpunt was aileen het niet kunnen voorkomen dat inverzekeringstelling zou
worden toegepast in die gevallen waarbij een verdachte vermoedt dat toepassing van dat
dwangmiddel zal volgen. Aansluiting is gezocht bij de desiderata van 5:2.2.3.
Bij de voorlopige hechtenis zijn drie onderwerpen aan bod gekomen: is er een andere
rechtsgang; is die met voldoende waarborgen omgeven; is die snel genoeg. Bij de eerste rwee
ptmten is geconcludeerd dat het niveau adequaat is. Ten aanzien van de snelheid is aangegeven
dat niet is uit te sluiten dat de rechtsbescherming niet op een tennijn geboden kan worden die
kort genoeg is.

Preventieve detentie; tenuitvoerlegging (5:5.3.).De rechtsbescherming bij de wijze van ten
uitvoer leggen is gesplitst in de externe rechtsbescherming (5:5·3·1.) en de interne
rechtsbeschenning (5:5.3.2.).
Bij de externe rechtsposirie is gekeken naar de rechtspositie "buiten de millen": de mogelijkheid
voor een preventief gehechte om overplaatsing naar een andere locariejinrichting te
bewerkstelligen. Onderscheid is gemaakt tussen tenuitvoerlegging van voorlopiqe hechtenis in
een politiecel (5:5.3.1.1.)en tenuitvoerlegging in een bepaald type huis van bewaring (5:5-3·1.2.).
Daarbij is ook stilgestaan bij de op 8maart 2002 in werking getreden Wetverblijfin politiecellen
en de op diezelfde dag in werking getreden Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers.
Geconcludeerd is dat het niveau van rechtsbescherming bij de plaatsing in een politiecel
adequaat is. Dezelfde conclusie is getrokken ten aanzien de tenuitvoerlegging in een bepaald
type huis van bewaring.
Bij de interne rechtspositie is gekeken naar de rechtspositie "binnen de millen". Vier
onderwerpen zijn daarbij voorbijgetrokken: maatregelen in het belang van het onderzoek;
verkeer met de raadsman; de meermanscel/Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers en tot
slot de rechtspositie in een politiecellencomplex.

Voor wat betreft de maatregelen in het belang van het onderzoek is opgemerkt dat het
afschaffen van de art. 222lnvSv en art. 225InvSv onder gedeeltelijke overheveling naar art. 61a -
62a Sv een verslechtering van de rechtspositie heeft meegebracht. De conclusie luidde dat het
niet was uit te sluiten dat in een concreet geval het niveau van rechtsbeschenning niet adequaat
was. Dit is gei1lustreerd aan de hand van de maatregel onderzoek op schotresten aan het
lichaam. Het is niet uit te sluiten dat daarbij de grondrechtelijk beschermde lichamelijke
integriteit in het geding kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer het vermoeden is gerezen dat de
verdachte zich bij het plegen van het feit wel handschoenen heeft gedragen maar zich voor het
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overige gehee! of gedeeltelijk had ontkleed om geen sporen achter te laten (of op te lopen). Het
kan zijn dat er schotresten op zijn lichaam te vinden zijn. Voorgesteld is de rechtsbescherming
weer te verruimen tot her niveau van art. 225 (oud) InvSv.
Ten aanzien van het vrij verkeer met de raadsman is aangegeven dat voorzover daarin
beperkingen worden aangebracht op grond van algemene regels zoals de huisregels het niveau
van rechtsbescherming niet adequaat is. Omdat het gaat om een beoordeling van algemene
regels, is als desideratum naar voren gebracht dar bij de rechtsbescherming het onverbindend
verklaren van (een deel) van de algemene regel mogelijk moer zijn.
Her niveau van rechtsbescherming dat gederineerden onder de Tijdelijke wet noodcapaciteit
drugskoeriers ten deel valt is adequaat beoordeeld.
Met betrekking tot de rechrspositie van voorlopig gehechten in een politiecel is geopperd de
beklagmogelijkheid van art. 60 Pbw ook hier open te stellen.

Dossiervonning (5:6). Het niveau van rechtsbescherming is ten aanzien van de dossier-
vomling onderzocht op de volgende drie onderwerpen: het kennisnemen van het dossier
(5:6.2.); her toevoegen van informatie aan het dossier (5:6.3.) en het verwijderen van informatie
uit het dossier (5:6+).
Ondanks het feit dar er hier en daar wel knelpunten werden gezien, is toch op alle onderdelen
geoordeeld dar her niveau van rechtsbescherming adequaat was.

3·3· Overheid - derden (slachtoffer, getuige, andere derden)

Inhet hoofdstuk 6 waarin de rechtsbetrekking tussen de overheid en derden centraal stond is
een onderscheid gemaakt russen de derden in her algemeen en een tweetal "bijzondere derden"
te weten de getuigen en de slachtoffers. Het hoofdstuk is afgesloten met een opmerking over
de op handen zijnde wet "toezeggingen aan getuigen".
De onderwerpen passeren nogmaals de revue:

derden en dwangrniddelen;
de plicht om te getuigen;

• slachtoffers.

Inzijn algemeenheid kan worden gesteld dar de wetgeverwel degelijk oog heeft voor de wensen
en noden van de derde maar daar niet altijd aan tegemoet is gekomen.
De desiderata nog even op een rij zettend, geven het volgende beeld.

Derden en dwangmiddelen (6:2). Voor een dee! doemen dezelfde knelpunten op als in de
rechtsbetrekking tussen de overheid en de verdachte. Derhalve liggen ook de desiderata tegen
elkaar aan.
am te beginnen een modus waarbij de derde een aan hem kenbaar voorgenomen optreden
door de overheid zou kunnen laten toetsen. Een en ander weer met de restrictie dar de wet niet
reeds in een vorm van actieve of passieve rechtsbescherming voorziet. Anders dan bij de
verdachte kan hier het onderzoek ter terechtzitting, zo dit voIgt, niet als een vorm van
rechtsbescherming worden aangemerkt die - ten opzichte van deze derde - her predikaat
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adequaat verdient. Dit enkel en aileen op de grond dar bij het onderzoek tel' terechtzitting de
verdadue centraal staat en niet de derde en zijn belangen. Zoals in hoofdstuk 6 onderdeel z reeds
aangegeven kan de rechter tijdens het onderzoek tel' terechtzitting geen voor die derde
relevante consequenties verbinden aan een eventueel onrechtmatige huiszoeking bij de derde,
terwijl de eventuele resultaten van die huiszoeking via de Schutznorm-leer wel bruikbaar
kunnen zijn in het proces tegen de verdachte.
Een belangrijk knelpunt bij een modus zoals hier bedoeld, iswederom de vraag ofhet benutten
daarvan schorsende werking zou moeten hebben. Het belang voor de derde bij schorsende
werking is onderkend maar dat schorsende werking een slagvaardig oprreden van politie en
justitie (re) zeer zou kunnen belemmeren is evenzeer onderkend.
Geconcludeerd is dat, zelfs wanneer aan de bedoelde modus geen schorsende werking wordt
toegekend, aan zo'n vorm van rechtsbescherming desalniettemin behoefte kan bestaan.
Namelijk voor die gevailen waarbij een rechterlijk oordeel kan worden verkregen voordat de
gewraakte aeriviteit is ontplooid.

Voor war betreft activiteiten die niet kenbaar zijn voor de derde biedt de algemene meldings-
plicht van art. I26bb Sv uitkomst daar waar het gaat om bijzondere opsporingsbevoegdheden.
Een dergelijke vonn van informatieverschaffing is geen rechts-beschenning zoals in deel I

bedoeld maar de wetenschap dat bepaalde infonnatie is vergaard en eventueel vastgelegd maakt
het voor een derde makkelijk om - rechtsbeschermende - wettelijke regelingen te benutten. In
dat verb and is gewezen op de Wet politieregisters waarin onder meer het recht is opgenomen
opgeslagen informatie te wijzigen. De meldplicht is zogezegd een opstap naar rechts-
beschenning.

De conclusie luidde dar modi waarin aan deze wens en tegemoet gekomen zou worden het
maximaal haalbare was in deze rechtsbetrekking voor wat betreft de primaire rechts-
bescherming.

Getuigen (6:3). Ten aanzien van de verplichting om te getuigen is geconstateerd dat een vorm
van actieve primaire rechtsbeschenning ontbreekt, behoudens voorzover de getuige de status
van bedreigde getuige wenst te verkrijgen. Inaile andere gevailen heeft hij evenwel geen eigen
aerie om te voorkomen dat hij wordt opgeroepen om te getuigen. Hij heeft uiteraard wel de
mogelijkheid om aan een oproep geen gehoor te geven en op die marrier een rechterlijk oordeel
uit te lokken ornrrent de noodzaak van een herhaalde oproeping wat een -praktische - maar niet
zo elegante methode is.
Alhoewel er niet een rechtstreeks aanwijsbaar grond- of verdragsrecht is dat op de plicht van
getuigen ziet, ligt een dergelijk recht wel besloten in het recht op beschenning van de
persoonlijke levenssfeer. Denk aan de slachtoffers van zedendelikten.
Als desideratum is een soort bezwaarschriftprocedure naar voren gebracht vergelijkbaar met
de bezwaarschriftprocedure die voor de verdachte openstaat regen de dagvaarding of de
beslissing tot verdere vervolging. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de situatie dat de
getuige door het openbaar ministerie uit eigener beweging ofwel op verzoek van de verdachte
op de getuigenlijst is geplaatst enerzijds en de situatie dar de oproeping op last van de rechter
isgeschied anderzijds. Inde laatste situatie heeft immers al een rechter geoordeeld over de vraag
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of de oproepiug van een getuige gelast dient te worden of nier waardoor de noodzaak van een
bezwaarschriftprocedure minder aanwezig is. Een uitzondering is onder ogen gezien voor de
situatie dat zieh tussen de oproeping op last van de rechter en het feitelijk moe ten getuigen
nieuwe feiten en omstandigheden hebben voorgedaan die wellicht - waren zij destijds bekend
geweest - tot een andere afweging zouden hebben geleid.

Slachtoffer (6:4). Na enkele inleidende beschouwingen is ten aanzien van slachtoffers een
viertal onderwerpen nader bekeken. Het betreft het niet-ontplooien van opsporings- en
vervolgingsactiviteiten; beslissing omrrent nietverdere vervolging; de bijzondere voorwaarden
bij de schorsing van de voorlopige hechtenis of de voorwaardelijke veroordeling en de
schadevergoedingsmaatregel.
Bij het ontbreken van (voldoende) opsporingsactiviteiten luidt de conclusie dar het niveau van
rechtsbescherming voor een slachtoffer adequaat is. Dir ondanks het ontbreken van bijvoor-
beeld een mogelijkheid van een mini-instructie. De weg van art. 12 Sv biedt eehter uitkomst.
Noodzakelijk is immers niet dar er een concreet aanwijsbare verdaehte is terwijl voorts een
eventueel bevel tot (verdere) vervolging (veel) ruimer is dan het enkele uitbrengen van een
dagvaarding.
Dezelfde condusie is getrokken ten aanzien van de beslissing omtrent niet verder vervolgen.
Het is wederom art. 12 Sv via welke weg de reehtsbescherming wordt geboden. Een lacune is
geconstateerd bij de executie van ten gullSte van her slaehtoffer opgelegde bijzondere
voorwaarden en de schadevergoedingsmaatregel.
Bij een ten gunste van het slachtoffer opgelegde bijzondere voorwaarde - of dit nu bij de
schorsing van de voorlopige heehtenis gebeurt ofbij een voorwaardelijke veroordeling - zou her
slachtoffer een modus moeten hebben reneinde te (doen) bewerkstelligen dat de verdachte de
bijzondere voorwaarde nakomt; dat de schorsingvan de voorlopige heehtenis wordt opgeheven
dan wel dar de voorwaardelijk opgelegde straf alsnog ten uitvoer wordt gelegd. Geopperd is een
slachtoffer op de voet van bijvoorbeeld art. 82 Sv of 14g Sr de mogelijkheid te bieden een
verzoek tot opheffmg respectievelijk tenuitvoerlegging in te dienen.
Ook is als wens naar voren gebracht een modus waarbij het slachtoffer een rechterlijke
beslissing omtrent de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis bij de sehadevergoe-
dingsmaatregel kan uitlokken.

3+ Overheid - veroordeelde

In het laatste hoofdstuk van deel 2, hoofdstuk zeven, stond de reehtsbetrekking tussen de
overheid en de veroordeelde eentraal.
Deze rechtsbetrekking is een voortzetting van de reehtsbetrekking overheid - verdachte maar
de relatie is als het ware van kleur veranderd. De overheid heeft nu geen opsporendej
vervolgende taken maar een executerende taak. De verdaehte is "overgegaan" naar de status
veroordeelde. Was hij aanvankelijkobjectvan onderzoek, nu ishij zogezegd object van executie.
Zo begint de inleiding op dar zevende hoofdstuk.

Vervolgens is een drietal onderwerpen bij de horens gevat:
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rechtspraak waar beweerdelijk een gebrek aan kleeft;
het moment van ten uirvoer Ieggen;
de rechtspositie van gedetineerden en ter beschikking gestelden.

Rechtspraak met een gebrek. De eerste paragraaf behandelde de rechtsspraak waar
(beweerdelijk) een gebrek aan kleefde (7:1) Het station van de gewone rechtsmiddelen is
gepasseerd bij de onherroepelijk veroordeelde. Voor cassatie in her belang der wet is een
bescheiden rol weggelegd omdat via die weg geen verandering in de positie van partijen wordt
gebracht. Het zou wel een opstap kunnen zijn tot een verzoek tot gratie. De herziening biedt
uitkomst bij conflicterende bewezenverklaring en bij nova. Een kanttekeningwerd geplaatst bij
de implementarie van uitspraken van het EHRM.
Her Nederlandse srrafprocesrecht kent immers geen procedure waarbij betrokkenen een voor
hen gunstig oordeel vanhet EHRM kunnenlaren doorwerken in hun eigen strafzaak voorzover
daarin reeds onherroepelijk isbeslist. De herzieningsprocedure is daar niet voor bedoeld en de
Hoge Raad acht zich ook niet bevoegd de grenzen daarvan op te rekken. De Hoge Raad spreekt
over een 'rechrstekort', bij de opvulling waarvan verschillende vragen onder ogen dienen te
worden gezien en beantwoord. Oat vergt rechtspolitieke keuzes, welke keuzes zijn
voorbehouden aan de wetgever, aldus de Hoge Raad in de herzieningszaak van Van Mechelen
die volgde op het arrest van het EHRM.4
De wetgever heeft deze bal inmiddels opgepakt en is gekomen met een wetsvoorstel waarbij de
bestaande herzieningsgronden worden aangevuld>
Na invoering van deze derde herzieningsgrond is het niveau van rechtsbescherming in
onderling verband gezien adequaat.

Moment van ten uitvoer leggen (7:3).De aandacht is gericht op het moment van ten uitvoer
Ieggen. Ook hier isweer een verdeling gemaakt: de aanvangvan de tenuitvoerlegging (7=3·1.);het
einde van de tenuitvoerlegging (7:3.2.) en de strafonderbreking (7=3-3.).
Voor war betreft het aanvangstijdstip is onderscheiden in een ondergrens en een bovengrens.
Bij de ondergrens - hoe snel kan met de tenuitvoerlegging worden gestart -Iuidde de condusie
dat in verb and met de werking van art. 557, derde lid, Sv het niveau van rechtsbescherrning ill
alle gevallen waarin die bepaling van toepassing is, adequaat is. Is die bepaling niet van
toepassing dan is - zo is verdedigd - het niveau van rechtsbescherrning slechts in twee situaties
niet adequaat te noemen. Allereerst de situatie dat er geexecuteerd wordt op een moment dat
executie wettelijk nog niet is toegestaan en ten tweede de situatie dar het openbaar ministerie
een eerder gedane toezegging niet gestand doet (voorbeeld zel£melder die per abuis toch van
zijn bed wordt gelicht), ofwel niet conform eventuele richtlijnen handelt. Wenselijk is een
modus waarbij hij het tijdstip van executie aan een rechter ter beoordeling kan voorleggen.
Ten aanzien van de bovengrens - hoe lang mag het openbaar ministerie wachten met de
tenuitvoerlegging - is aangegeven dat deze bepaald wordt door de verjaringsterrnijn van art. 76

EHRM 23 april 1997, NJ 1997, 635/ Van Mechelen; m.nt. Kn. In de berzieningsprocedure: HR 06-07-1999 NJ
1999,800 (srrafkamer) / Van Mecbelen; m.nr, JdH.
Wersvoorstel 27 726: Wijziging van bet Werboek van Srrafvordering met her oog op de herziening van
vonnissen en arresten op grond van uirspraken van her Europees Hofvoor de Rechren van de Mens.
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Sr. Desalniettemin blijft de vraag of er nu een adequaat niveau van rechtsbescherrning voor wat
betreft de bovengrens. Ja, zo luidde de conclusie. Ja, voorzover het veroordeelden tot een straf
berreft, Zij hebben immers het recht om gratie te verzoeken. En ook ja, voorzover het gaat om
de tenuitvoerlegging van een maatregel. Ook daar bestaat de mogelijkheid om gratie te
verzoeken, behoudens indien de schadevergoedingsmaatregel is opgelegd, art. 558, derde lid,
Sv. Buiten dat wordt sedert de invoering van de Beginselenwet verpleging ter beschikking
gestelden aan die groep een specifieke vorm van rechtsbescherming geboden: de zogeheten
passantenrermijn is gemaximeerd tot zes maanden, met mogelijkheid van verlenging met
telkens drie maanden. Tegen deze verlengingsbeslissing staat beroep open, art. 12, tweede lid,
jo art. 69, eerste lid aanhef en onder b, Beginselenwet verpleging ter beschikking gesrelden."
Dit laat ons achter met nog slechts her volgende desideratum. Wenselijk zou zijn een modus
waarbij een veroordeelde die de mening is toegedaan dat de executie aanvangt op een tijdstip
dar dar wettelijk of op grond van onderling gemaakte afspraken nog niet is toegestaan, de
mogelijkheid heeft her aanvangstijdstip ter controle aan een rechter voor te leggen.
Ten aanzien van de bovengrens luidde de condusie dat het niveau van rechtsbescherrning
adequaat was zodar het formuleren van desiderata niet aan de orde was.

Bij het einde van de tenuitvoerleggingis de vraag ofhet niveau vanrechtsbescherrning adequaat
was, als voIgt beantwoord. Voorzover nier in rechte een verschil van mening omtrent de
einddatum van een srraf of maatregel kan worden beslecht is het niveau niet adequaat. Met dat
in het achrerhoofd is de volgende modus uiteengezet. Een toegang tot de rechter ingeval er
twijfel bestaat over het tijdstip waarop de tenuitvoerlegging ten einde zou moeten lopen. De
beslissing van de rechrer zou bij voorkeur niet aan enig rechtsmiddel onderworpen moeten zijn.
Als bevoegde rechter is geopperd de penitentiaire kamer van het gerechtshof te Arnhem.
Bijzondere eisen zijn verder niet aan deze procedure gesteld.

Het sluitstuk was de srrafonderbreking. Een reden om te komen tot een regeling binnen het
strafrechrelijk stelsel werd niet gezien omdat een gedetineerde geen recht heeft op
strafonderbreking. Hij kan wel een verzoek richten aan de minister van justitie. Tegen een
afwijzende beslissing staat een rechtsmiddel open. Desiderata zijn derhalve niet geformuleerd.

Rechtspositie veroordeelden tot een vrijheidsbenemende straf en ter beschikking
gestelden (7:4)
Onderverdeeld in extern (7=4.1.) en intern (7=4-2.). Bij beide is weer een onderverdeling
aangebrachtvoorwat betreft de rechtsbescherming onder de werking van de Pbw; de Tijdelijke
wet noodcapaciteit drugskoeriers; de Bvt en de Wet verblijf in politiecellen. Bij tbs-gestelden
speelt met regelmaat het probleem van de passantentennijn. Ter beschikking gestelden
verblijven soms nog gemime tijd in een gevangenis ofhuis van bewaring omdat er nog geen
plaats is in een tbs-kliniek.

Wet van 25 juni 1997, Srb. 1997,280, inwerkingrreding II juli 1997.



TUSSENSTAND

Bij de externe redusbescherming is het niveau van reehtsbesehenning deels wel en deels met
adequaarbevonden.
Pbw: Her niveau is als adequaat bestempeld. Desiderata zijn niet geformuleerd.
Tijdelijke wet: Ook hier is geeoncludeerd dat het niveau adequaat is.
Bvt: Op het niveau van reehtsbeseherming voor ter besehikking gestelden en anderszins
verpIeegden viel in het lieht van de vraagstelling niets af te dingen: het niveau is adequaat. Zoals
gezien, kunnen ter besehikking gestelden beroep aantekenen tegen plaatsing en overplaatsing,
art. 69 jo art. II, 13en 14 Bvt.
Wet verblijf in politiecellen: het niveau werd als niet adequaat beoordeeld omdat er geen
mogelijkheid is een eventuele oversehrijding van de maximale tennijn van de 10 dagen (extra)
aan een reehter voor te leggen. Aangegeven is dat aansluiten bij art. 17 Pbw het meest voor de
hand ligt.

Bij de interne reehtsbesehenning is wederom de reehtsbeseherming deels wel en deels niet
adequaatbevonden.
Pbw: Het niveau is adequaat. Ten aanzien van het ontbreken van de mogelijkheid om als groep
te klagen is gesteld dar dit er niet aan in de weg staat dat een individuele gedetineerde een
beslissing van de directeur kan uidokken waartegen dan beklag kan worden ingediend.
Tijdelijke wet: Ook hier luidde de eonclusie dat het niveau van reehtsbeseherming - afgezet
tegen het minimale niveau dat in deze studie aanknopingspunt is - adequaat is.
Bvt: Het niveau is adequaat. .
Wet verblijf in politieeellen: Hier is dezelfde kanttekening geplaatst als bij hoofdstuk 5
onderdeel g.j.z.a. Aangeknoopt is bij de daar geformuleerde desiderata.

4. Gemene delers van de desiderata

Uit het voorafgaande volgt dat in de kern behoefte is aan het volgende.

Voor wat betreft de actieve reehtsbesehenning:
I. een modus om optreden van politie en justitie (inclusief detentiesfeer) enerzijds te kunnen
voork6men dan wel te kunnen laten toetsen en anderzijds dergelijk optreden te kunnen
stimuleren,
2. een modus om, daar waar de wet wel in een vorm van reehtsbeschenning heeft voorzien, op
korte tennijn een beslissing te kunnen verkrijgen.

Voor wat betreft de passieve reehtsbesehenning:
3. een modus om optreden van politie en justitie - voorzover niet bekend aan de verdaehte en
andere betrokkenen - toeh op enig moment te onderwerpen aan reehterlijke eontrole.

Inhet vervolg van deze studie zullen enkele opties voor regelgeving leidend tot versehuiving van
de reehtsbeseherming naar het strafreehtelijke systeem tegen het lieht worden gehouden.
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Hoofdstuk o
OITIES VOOR VERSCHUNING VAN RECHTSBESCHERMING

I. Inleiding

In dit laatste hoofdstuk staan de opties voor verschuiving van de rechtsbescherrning cenn·aal.
Er is bewust gekozen voor de invalshoek "verschuiving van de rechtsbeschenning". In deel i is
immers alaangegeven dar rechtsbescherming gezocht en gevonden wordt bij de rechter in kort
geding.

De volgende opties worden nader beschouwd:
• opvullen van lacunes;

strafvorderlijk kort geding;
• het Antilliaanse/ Arubaanse model voor voorlopige voorzieningen in her strafrecht;
• rwee sporenmodel.

Bij de eerste drie genoemde opties wordt steeds een korte algemene uitleg gegeven over de
desbetreffende optie. Vervolgens worden de argumenten v66r en tegen op een rij gezet. De
laatste optie is een combinatie van eerder genoemde opties.

In de afsluiting van het onderzoek - de conclusie - wordt de opportuniteit van nieuwe regel-
geving besproken. Daarbij wordt uiteraard in de eerste plaats aandacht besteed aan de
noodzaak voor aanvulling, en doordoor optimalisering, van de strafrechtelijke rechtsbescher-
mingo Aandacht zal echter ook worden besteed aan de noodzaak voor politie en justitie om
slagvaardig te kunnen optreden en de rechtsbescherming die daarvan uitgaat naar de
samenleving als geheel en aan het risico van rnisbruik.

Tot slot - en ook terzijde - een opmerking over het risico van rnisbruik van nieuwe procedures
en de werkdruk van de rechterlijke macht. Op voorhand echter stel ik al dat deze aspecten van
een andere orde zijn dan de vraag of er redenen zijn om te komen tot aanvulling van de
rechtsbeschenning. De laatste vraag betreft her systeem. De aspecten misbruik en werkdruk zijn
uitwerkingspunten. Niet onbelangrijk maar van een andere orde. Vandaar dat ik er hier slechts
een enkele opmerking aan wijd.
Zoals hiervoor al is opgemerkt, is de prernisse van waaruit in dit onderzoek is gewerkt de idee
dat de rechtsbeschenning die niet binnen het strafrechtelijk stelsel gevonden wordt of kan
worden, al jaren gezocht wordt bij de rechter inkort geding. Van die gedachte uitgaande, levert
een verschuiving van de rechtsbeschenning niet om die reden een extra belasting van de
rechterlijke macht als geheel op. Wel is het op voorhand duidelijk dat een interne
werklastverschuiving het gevolg zal zijn. Inhoeverre een strafrechtelijke ondervanging voor de
gang naar de rechter in kort geding voor een verzwaring van de werklast zal zorgen, zal -
voorzover ik het kan overzien - afhangen van de vorrngeving van de nieuwe procedure( s) en de
mate waarvan daarvan gebruik zal worden gemaakt.lmmers, een rechter in kort geding is een
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alleen-sprekende rechter. ludien in een strafrechtelijke procedure (soms) wordt voorzien in een
behandeling door meervoudige kamer dan leidt dar automatisch tot een toename van de
belasting.
Her introduceren van nieuwe procedures binnen het strafrecht zal ongetwijfeld tot gevolg
hebben dat betrokkenen de grenzen van die nieuwe procedures gaan aftasten. In welke gevallen
is de rechter genegen de verdachte of een andere betrokkene tegemoet te komen? In hoeverre
wordt iemand tegemoet gekomen? Wijkt het oordeel van de sttafrechter in de nieuwe
procedures af van het oordeel dat de rechter in kort geding naar alle waarschijnlijkheid zou
hebben gegeven?
Dit is iets, zo lijkt mij, dat bij de inttoductie van nieuwe regelgeving ingecalculeerd zal dienen
te worden. Her punt is of, na zo'n eerste periode, de sttafrechtelijke procedure intensiever
gebruikt zal (blijven) worden dan thans de civielrechtelijke. Met andere woorden: leidt
invoering tot een verzwaring van de werkdruk binnen de rechterlijke macht?
Mgezien van het aftasten van de grenzen is wellicht her kostenaspecr ook een aspect dat een rol
kan spelen bij de intensiteitwaarmee van de modus gebruik wordt gemaakt. Dar is namelijk een
in het oog springend verschil - op voorhand - russen een civielrechtelijke procedure en een
strafrechtelijke. Tot op heden zijn de diverse procedures die binnen het strafrecht bestaan
kosteloos. Dat wil zeggen: er zijn geen griffierechten verschuldigd noch bestaat het risico van
een veroordeling in de kosten. Uitzondering daarop is de regeling met bettekking tot de
vordering van de benadeelde partij, art. 592a Sv, maar ja, dit is ook een uirvloeisel van de
(aanvankelijk bestaande) idee dat de voeging een soort civiel procesje was binnen een sttafzaak.'
Een idee dat tegenwoordig geen recht meer doet aan de zelfstandige positie die een slachtoffer
binnen her strafproces toekomt.
Wellicht dat ditkostenaspect ertoe leidt dar een betrokkene mindel' terughoudendheid betracht
- ook op Iangere terrnijn - bij het adieren van de strafrechter dan hij nu wellicht betracht bij her
voeren van een kort geding.

2. Opvullen afzonderlijke lacunes

Een van de opties is uiteraard het opvullen van afzonderlijke lacunes. Daarvan is echter in deel
1 reeds op voorhand aangegeven dar dit zich laat aanzien als de minst aantrekkelijke optie.

Het opvullen van afzonderlijke lacunes laat zich op verschillende manieren uitwerken.
Enerzijds kunnen alle geconstateerde lacunes worden voorzien van een eigen specifieke
rechtsgang, anderzijds kan de reikwijdte van reeds bestaande rechtsgangen worden uitgebreid,
ofwel een combinatie van beide.

Argumenten v66r. Een omegenzeggelijk voordeel van het opvullen van geconstateerde
lacunes met een eigen l'echtsgang ofwel het openstellen van een reeds bestaande rechtsgang is

Een andere uirzondering is her griffierechr in W AHV -zaken maar dar zijn dan ook geen srrafzaken maar
besruurszaken,
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dat de rechtsbescherming op maat kan worden gemaakt. Voor iedere specifieke siruarie is een
specifieke rechtsgang. Bij elke siruatie kan worden bekeken hoe de rechtsgang het beste
vormgegeven kan worden om tegemoet te komen aan enerzijds de behoefte aan rechts-
bescherming en anderzijds de stand van het strafrechtelijk onderzoek, Is er geen sprake meer
van een strafrechreliik onderzoek maar is de executiefase aangebroken dan kan juist weer
rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden die executie nu juist weer mee
kan brengen. Hetzelfde geldt wanneer het de rechtsbescherming berreft van de getuige of het
slachtoffer. Een en ander betekent verder dat bij elke rechtsgang zeer gedetailleerd kan worden
nagegaan op welke termijn een beslissing door de rechter zou moeten worden gegeven. Moet
dit op korte termijn - een of enkele dagen - of kan er ook iets meer tijd overheen gaan,
bijvoorbeeld een week oflanger. Ook kan van geval tot geval worden beoordeeld of tegen de
beslissing een rechtsmiddel moet kunnen worden aangewend en zo ja door wie; alleen door
degene op wiens instigatie de procedure is gestart of alleen door het openbaar ministerie c.q.
de gene die 'wederpartij' is bij de rechtsgang, bijvoorbeeld de directeur van een gevangenis, of
alleen voor degene in wiens 'nadeel' de beslissing is uitgevallen. Verder kan voor iedere
specifieke rechtsgang worden bekeken of deze schorsende werking moet hebben of niet.
Kortom, er ontstaat een systeem met een uitgebalanceerde rechtsbescherming.

Argumenten tegen. Behalve argumenten voor zijn er ook argtIDlenten tegen. Zo kan er
weliswaar een rechtsbescherming op maar worden geboden maar dit bergt ook het gevaar in
zich dat er een woud aan regelgeving ontstaat, Een grotere regeldichtheid komt in het algemeen
de helderheid en de inzichtelijkheid van een systeem niet ten goede. Bovendien brengt een
steeds groter wordende hoeveelheid regels het risico mee dat er juist mazen ontstaan hetgeen
nu net niet de bedoeling is.
Een ander argument dat tegen afzonderlijke opvulling van alle geconstateerde lacunes pleit,
betreft de (on)mogelijkheid om in alle lacunes te voorzien. Natuurlijk kunnen in theorie op een
bepaald gefixeerd moment lacunes in de rechtsbeschemling worden onderscheiden' maar her
is enerzijds niet gezegd dar daadwerkelijk alle lacunes zijn achterhaald terwijl anderzijds niet is
gezegd dat er eenstemmigheid bestaat ten aanzien van de vraag of zichin een bepaalde regeling
een lacune bevindt of niet. De vraag of een regeling lacunes bevat, is veelal een kwestie van
interpretatie. Bovendien is niet gezegd dat in de toekomst geen nieuwe lacunes aan het licht
zullen komen. Lacunes in rechtsbescherming kunnen bijvoorbeeld ontstaan door gewijzigde
inzichten omtrent rechtsbescherming ofwel een nadere uitleg van rechtsbeschermende
bepalingen. Dit kan zowel op nationaal als op supranationaal niveau. Een en ander kan
bijvoorbeeld in jurisprudentie naar voren komen. Inherinnering wordt geroepen de uitspraak
van het Europese Hof inzake Brogan and others. Tevens kan worden gewezen op EHRM
Rutten regen Nederland van 24 juli 2001:3 art. 5.1en 5-4EVRM met betrekking tot art.509q Sv.
De tussentijdse rechterlijke controle ex art. 5.1EVRM was akkoord maar de snelheid waarmee
in deze zaak inconcreto een rechterlijke beslissing (in appel) werd verkregen, strookte niet mer
de eis van snelheid zoals neergelegd in art. 5+ EVRM.

Zoals ook in de onderhavige srudie is gebeurd.

EHRM 24-07-2001, Application no. 32605/961 Rutten.

341



HOOFDSTU~9

Ook wetswijzigingen kunnen lacunes doen ontstaan waar ze eerst nier waren. Denk aan de
afschaffing per I maart 2002 van art. 222 InvSv en art. 225 InvSv. Zoals in hoofdstuk 5

uiteengezet is art. 225 InvSv maar ten dele overgeheveld naar het wetboek van strafvordering.

Denk echter tevens aan de zich ontwikkelende inzichten omtrent gehoudenheid van
bestuursorganen, openbaar ministerie incluis, om door hen gedane toezeggingen gestand te
doen en door hen opgestelde richtlijnen in acht te nemen. Deze gehoudenheid leidt tot een
behoefte aan controle op naleving en mogelijkheden tot effectuering van gedane toezeggingen
e.g. richtlijnen.

Indit verband ishet zinvol om het kort geding in herinnering te roepen dat Mink K.-met succes
- heeft aangespannen tegen de Staat der Nederlanden teneinde te bewerkstelligen dat het
Openbaar Ministerie en de betrokken ministers zouden zwijgen over de afspraken die tussen
Mink K. en het Openbaar Ministerie waren gemaakt.4

En dan zijn er nog lacunes die ontstaan doordat de nationale wetgever intemationale
regelgeving enkaderbesluitenniet bijzonder ruimhartig implementeert. Denkaanhet Europese
aanhoudingsbevel. De aanvullende rechtsbescherminp moet worden gevonden via de rechter
in kort geding.5

Kortom, het lijkt mij moeilijk, zo niet onmogelijk, om in aile lacunes te voorzien.

Maar opvulling van lacunes bergt meer problemen in zich. Voor opvulling van een geconsta-
teerde lacune is een aparte wetswijziging nodig. W etswijzigingen vergen tijd en in de tussentijd
is er een soort "vacuum". De wetgever zal wat dat betreft altijd achter de feiten aanlopen. Inde
periode die gemoeid is met de wetswijziging ligt het voor de hand dat het wederom de
burgerlijke rechter in kort geding zal zijn die wordt geadieerd. Zoals in deel I al is uiteengezet,
achr hij her ook zijn taak om deze rechtsbeschenning te bieden. Zo is er in ieder geval een
mogelijkheid tot rechterlijke toetsing en correctie.

Mgezien van de hiervoor geschetste problemen biedt het opvullen van lacunes weliswaar een
oplossing voor het ontbreken van een rechtsgang maar het brengt nog geen snelheid in de
bestaande rechtsgangen noch waarborgt het de snelheid vannieuw gerealiseerde rechtsgangen.
En dat terwijl de tennijn waarop een beslissing wordt verkregen nu juist zo belangrijk kan zijn.
Als aanhet enkele benutten van een rechtsgang geen schorsende werkintJ wordt toegekend of als
nier op korte termijn wordt beslist, kan er op het moment dat de beslissing wordt genomenal een
fait accompli zijn. Een voorbeeld ter illustratie. Stel, er is een rechtsgang x waardoor een
voomemen van het openbaar ministerie om tot aanhouding over te gaan ter controle aan een

Rb 's-Gravenhage 09-05-2001, KG 2001,130 (korr geding).
Zie bierover J. M. Reijntjes in de rubriek O&M, Nederlands [urisrenblad 2002, p. 712.
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rechter kan worden voorgelegd." Stel vervolgens dat aan een groep krakers kenbaar wordt
gemaakt dat het openbaar ministerie voornemens is hen aan te houden.' Wanneer zij nu van de
fictieve procedure x gebruik maken en het benutten van deze procedure heeft geen schorsende
werking dan is het - voor de krakers - van essentieel belang dat de beslissing in procedure x
wordt genomen alvorens het voomemen tot aanhouding wordt geeffecrueerd. Zijn de
verdachten eenmaal aangehouden dan is daarmee feitelijk her kraakpand ontruimd. Een
eventuele beslissing in de fictieve procedure x inher voordeel van de krakers kan geen effect
meer sorteren; de ontruiming is een fait accompli." Soortgelijke situaties zijn denkbaar bij de
inbeslagname van levende have. Daar kan juist de teruggave op korte tennijn van essentieel
belang zijn. In de inleiding op dit boek en in hoofdstuk 5 is het voorbeeld aangehaald van de
grijze roodstaart papegaai met een neurotische storing - featherpeaking - die in beslag was
genomen. Het lijktwellicht een triviaal voorbeeld maar er kunnen ook andere belangen op het
spel staan die een snelle toetsing van de (voortduring van de) inbeslagneming wenselijk maken.
Een termijnstellinfJ in de bestaande rechtsgangen en bij de rechtsgangen waarmee de lacunes
zouden worden opgevuld lijkt op het eerste gezicht een oplossing. Er zitten echter haken en
ogenaan.
Moet er voor elke rechtsgang een eigen beslissingstermijn worden gesteld of moet er een
algemeen geldende termijn komen? Een beslissingstennijn gedifferentieerd naar de rechtsgang
komt de overzichtelijkheid niet ten goede. Er ontstaat een web van termijnen waardoor de kans
op fouten wordt vergroot. Los hiervan bestaat er altijd het risico dat de gestelde tennijn voor
een specifieke situatie nog niet snel genoeg is. Anderzijds leidt een korte tennijnstelling ertoe
dat ook zaken die niet zo spoedeisend zijn binnen deze korte termijn moe ten worden
afgehandeld. De druk op het [ustitiele apparaatwordt op deze manier onnodig vergroot en dat
terwijl die belasting nu juist een voortdurende bron van zorg is. De vraag is ook wat de
consequentie moet zijn wanneer de gestelde tennijn wordt overschreden. Zou dan een fictieve
afwijzing van het verzoek moe ten worden aangenomen? Dit is het stelsel dat in het
administratieve recht wel wordt gehanteerd maar dat in het strafrecht volstrekt onbekend is.
Bovendien betreft her in het adminisrratieve recht niet beslissingen van rechters die niet tijdig
zijn genomen maar beslissingen van bestuursorganen, hetgeen een ander uitgangspunt is. Een
ander punt van overweging betreft een eventuele rechtsn1iddelenregeling. Moet ook daarbij
voorzien worden ineen beslissingstennijn?

Ingeval van heterdaad kan een verdachte door een ieder worden aangehouden (art 53 Sv). Buiren het geval van
betrapping op heterdaad kan een verdachte slechrs worden aangehouden door een officier van justitie onder
de in art. 54 lid 1 Sv genoemde voorwaarden. Kan zijn oprreden niet worden afgewacht dan komt gelijke
bevoegdheid toe aan de hulpofficier en kan ook zijn oprreden niet worden afgewacht dan kan iedere
opsporingsarnbtenaar een verdachre aanhouden (art. 54 lid 2 en 3 Sv).
Dar ontruinIingen worden aangekondigd blijkr bijvoorbeeld uit Rb Utrecht 10-10-2000, KG 2000, 241 (kerr
geding).
Een poging om via de rechter in korr geding af te dwingen dar een ontruimde woning weer opnieuw ..gekraakt"
mag worden zal niet eenvoudig zijn. Dar ondervonden krakers in korr geding in Den Haag. Nadat zij wegens
verdenking van overtreding van de art. 141 en 350 Sr waren aangehouden, heeft de politie de
toegangsmogelijkheden tot de ruimres die eisers hadden gekraakt, dichtgetimmerd. In korr geding eisten de
"krakers" dar de politie zou gedogen dat zij de platen weerzouden verwijderen. De vordering werd afgewezen.
Rb s-Gravenhage 07-02-2001, KG 2001, 75 (korr geding).
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Een alternatiefis de al eerder gememoreerde schorsende werkintJ. Het enkele benutten van een
rechtsgang zou dan al schorsende werking hebben. Op zich zou dat prachrig zijn, bekeken
bijvoorbeeld vanuit de invalshoek van de krakers in het zojuist gegeven voorbeeld van de
ontruiming. Keerzijde is echter het risico van oneigenlijk gebruik. Niets is zo verleidelijk als het
benutten van een rechtsgang wanneer daaraan automatisch uitstel van het gewraakte optreden
is gekoppeld. Voor politie en justitie zou daardoor een onwerkbare situatie ontstaan.
Hetzelfde geldt voor een eventuele rechtsmiddelenregeling. Denkbaar is evenwel dat, zo er al
een procedure zou worden gecreeerd waarbij het enkele aanwenden van de procedure
schorsende werking zou hebben, het aanwenden van een rechtsmiddel tegen een beslissing
genomen in die procedure juist geen schorsende werking heeft. Het risico van oneigenlijk
gebruik van rechtsmiddelen - traineren -ligt immers ook hier op de Ioer.

3· Een strafvorderlijk kort geding

Een volgende - voor de hand liggende - optie is een modus die aansluit bij het met succes
beproefde kort geding. Vall verschillende zijden is dan ook geopteerd voor een strafrechtelijk
kort geding.?

Nu roept de term strafrechtelijk kort geding uiteraard associanes op met kort geding
procedures zoals die elders, in het adtninistratieve en het civiele recht, voorkomen. Deze
hebben twee belangrijke gemeenschappelijke kenmerken: her zijnaccessoire procedures waarbij
voorlopiqe beslissingen worden gegeven. Voor wat betreft art. 254 Rv e.v. is dit in het vooraf-
gaande reeds uiteen gezet. Hetzelfde geldt voor het administratieve kort geding zoals geregeld
in art. 8:81Awb. Dit laatste kort geding kent zelfs een nog sterker accessoir karakter dan de twee
genoemde civiele kort gedingen. Hier geldt namelijk een connexiteitsvereiste. Wat het
voorlopige karakter van de beslissingen betreft, bestaat echter bij her administratieve kort
geding de mogelijkheid om definitiefin de zaak re voorzien indien dit om proceseconomische
redenen gewenst is. Dit is evenwel een afwijking van de hoofdregel dat de beslissingen, ook in
administratiefkort geding, voorlopig zijn.

Door nu te spreken over een strafrechtelijk of -vorderlijk kort geding wordt de indruk gewekt
als zou een dergelijke procedure dezelfde twee kenmerken hebben. Her is echter niet duidelijk
of dit daadwerkelijk de bedoeling is van degene die een dergelijke procedure voorstellen. Sterker
nog, de indruk die achterblijft is dat zij zich veel meer laten leiden door het feitelijke karakter van

Vergelijk M.s. Groenhuijsen Een kart (Jedi"fJ in straizaken, Delikt en Delinkwenr 1991, p. 237; H. de Doelder
Strafrechtelijkkort (JedintJ.in: Met rechr naar 2000, Lelysrad 1990. p. 154;. T.M. Schalken Strafrecht als systeem
van rechtsbetrckkinqen, orarie VU. Arnhem 1987. P: 22. Oat Schalken opreerr voor een korr geding binnen her
srrafrecht behoeft geen verwondering re wekken met in her achterhoofd her feit dar hij, als een van de
voorbereiders van een nieuw wetboek van srrafvordering voor de Nederlandse Anrillen, aan de wieg heeft
gesraan van een srrafrechtelijk kort geding in dar sysreem.
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her kort geding dan door het juridische. En dar is ook niet onbegrijpelijk tegen de achtergrond
van de toe passing van het instrument in strafzaken. 10

Toegepast in strafzaken heeft een beslissing in kort geding namelijk helemaal niet zo'n
voorlopig karakter. Er wordt gewoon een knoop doorgehakt. Een verdachte wordt in vrijheid
gesteld of niet. De Staat mag overgaan tot het aanhouden van krakers of niet (ontruiming).

Gediscussieerd is wel over de vraag hoe definitief een beslissing in kort geding is; in hoeverre
het kort geding een vervanger is voor de bodemprocedure. Asscher heeft gesteld dat in
ongeveer 95% van de gevallen een kort geding een spoed-procedure ten principale is - de
eigenlijke bodemprocedure wordt niet meer gevoerd - welke stelling door Blaauw is onder-
schreven." Bruinsma daarentegen stele:

'Uit her feit dat inderdaad maar hoogst zelden een korr gedinggevolgd wardt doar een bodemprocedure (nog geen 5%)
mag nier zonder meer worden gecondudeerd dat her kort geding zich ontwikkeld heeft tot een spoedprocedure ten
principale. Een op de drie korr gedingen is een zogenoemd annex kort geding mer de rraditionele funcrie van voorlopige
ordehandhaving. Deze verschijningsvorm van het kort geding vervuilt de op papier zo duidelijke diensrregeling van her
burgerlijk procesrecht, inspireert tor een mime opvatring van 'forumshopping' en verklaart mede her geringe hoger-
beroeppercenrage (10%).'"

Feit is in ieder geval dat juist in kort geding bepaalde onderwerpen tot ontwikkeling zijn
gekomen en daar de bodemprocedure verdringen. Illustrarief in dit verb and is het kort geding
ter incasso." Denk bijvoorbeeld ook aan inbreuken op merk- en octrooirecht en aan rectificatie
van perspublicaties. Verder kan worden gewezen op het gebruik van her kort geding waar het
gaat om vermijdingsgedrag: het straat- en contactverbod. Dit is zelfs een terrein dat enkel en

"

Zie ook M.S. Groenhuijsen en J. Naeye De herstrucrurering van het voorbereidend onderzoek in srrafzaken
in: Scherp toezicht, van boevenrucht tor samenleving en criminaliteir, onder redactie van C. Fijnaur en P.
Spierenburg, Arnhem, Gouda Quint 1990, p. 263-267 waar zij het hebben over her ON A-model, het ontwerp
voor de Nederlandse Antillen voar een voorziening noodzakelijke rechtsbescherming; art. 42 van her
Onrwerp. Uireindelijk is het art. 43 SvNA geworden.
Zie B.J. Asscher De buitenkant vall de [urispruderuie en J.H. Blaauw Hoe vangen we die stroom op? in Hct Kart
Gedi1l8' bijlage bij Ars Aequi 1986 ill. 12, respectievelijk p. 6 en 10. Uir deze srukken blijkr nier dat zij zich
baseren op srarisrisch mareriaal zodar ik her er voor houd dar zij spreken uit eigen ervaring. Wijnholr
onderschrijft deze ontwikkeling waarbij de bodemprocedure aIlengs wordr vervangen door het kort geding;
M. Hesselink, H. WattendorffDe bodemprocedurestamt uu de tijd vande trekschuit interview met M.R. Wijnholt
in Ars Aequi 1990, P: 150-155. Anders - in 1987 - J. Ten Berge-Koolen eijfers met betrekking tot he! kart gedi1l8
in Nederland, Nederlands Juristenblad 1987, P: 894·
F. Bruinsma Korte gedingen, een rechtssociologisch verslag, Zwolle 1995, p. 156.
Deze praktijk was zeker begin jaren rachrig niet onomsrreden. Zie ondermeer: H.P. Wooldrik Over prioriteiten
gesproken, Trema 1983, p. 239-240; J.H. Blaauw en M.E.Th. de Bruijn-Luikinga GeidvorderillBen in kart gedillB'
Nederlands )uristenblad 1985, p. II09-I1I4. Zie verder over de mogelijkheden van een incasso korr geding F.
Bruinsma He! kart gedi1l8 in Amsterdam, Nederlands Juristenblad 1990, P: 337-341; L. Versteeg Haken enogen
aan het incasso-kart geding, Nederlands Juristenblad 1992, P: II38-II44 alsmede A.H. van Delden Incasso van
geidvorderillBen, Nederlands Juristenblad 1992, p. 827 en de reactie hierop van P.). Sandberg lncasso van
geidvorderillBen, Nederlands [urisrenblad 1992, p. lIS!.
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alleen in kort geding tot ontwikkeling is gekomen, hetgeen gezien de aard van de eis ook niet
verwonderlijk is."

Deze feitelijke verwijdering - op onderde1en - van her kort geding van haar oorspronkelijke
karakter versluiert her juridische karakter van het kort geding: accessoir en voorlopig.
Desondanks heeft de wetgever, toen zij het "oude" kort geding van art. 289 Rv wijzigde (thans
art. 254 Rv) en administratieve kort geding in de Algemene wet bestuursrecht vorrugaf, vast
gehouden aan deze twee kenmerken terwijl zij nu toch desgewenst de kans had om daarvan af
te wijken. Er is niet, althans niet ten volle, ingespeeld op de definitiverende tendens die te
signaleren is bij het kort geding voor de president.

Niettegenstaande deze korte kanttekening blijft het uiteraard de vraag of een strafvorderlijkkort
geding een optie zou zijn. Bij de beoordeling wordt uitgegaan van her juridische karakter van
het kort geding. Met andere woorden: zou een strafvorderlijk kort geding dat een accessoir en
voorlopig karakter heeft een optie zijn?"

Argumenten voor. Een in her oog springend voordee1 van een kort geding is de snelheid
waarmee een beslissing kan worden gegeven. Daarin voorziet het in een porentiele behoefte.
Weliswaar is dit een voorlopige beslissing, het hiervoor geschetste juridische karakter in
aanmerking nemend, maar dat is in het civielrechtelijke kort geding niet anders.

Een tweede argument dat zou kunnen pleiten voor een strafvorderlijk kort geding is
harmonisatie van strafrecht met civielrecht en bestuursrecht. Beide andere rechtsgebieden
kennen irnmers een voorzieningvoor spoedeisende situaties. De onderscheiden procedures zijn
weliswaar niet identiek maar beide voorzien in een behoefte aan een voorziening op (ver)korte
terrnijn.

Een volgend argument zou kunnen zijn de specialistische kennis van de strafrechter. Een
strafrechter, zo zou gesteld kunnen worden, heeft meer inzicht in en oog voor her
strafrechtelijke proces en de (on)mogelijkheden waarvoor bijvoorbeeld politie en openbaar
ministerie zich geplaatst zien bij een strafrechtelijk onderzoek, en zou mede om die redenen
beter toegerust zijn om een beslissing re nemen dan een burgerlijke rechter. Denk bijvoorbeeld
aanhet inzicht geven in gebruikte opsporingsmethoden. Het kan soms vanuit een oogpuntvan

4 In potenrie is een bodemgeschil wei aanwezig maar prakrisch zal her zover nier komen. Herzelfde geldt voor
de Stakingsprocedures. Ook daar gaar her om geschillen die in hoofdzaak, zo nier uitsluirend, aan de rechter
in korr gedingworden voorgelegd en nier aan een rechter in een bodemprocedure. Let wel, gedoeld wordt mer
uitsluitend op de vraag of een Staking doorgang kan vinden of niet. Her gaat nier om beslechting van her
onderliggende geschil. De definiriverende rendens in her algemeen heeft de vraag doen rijzen of de
bodernprocedure iller aan vervanging toe is, waarbij Van Breda suggereert her kort geding te gebruiken als een
soort donor voor een bodemprocedure nieuwe srijl; H. van Breda He! kart gedi11£j als donor voor de
bodemprocedure nieu we stijl? Nederlands [urisrenblad 1993,P.1I97-1l99 alsmede in: Mogelijkhedenen grenzen
van het civiele spoedrecht, onder redacrie van E./.A. Keijser en K.G. Tjoen-Tak-Sen, P: 126-130.

Of een strafvorderlijk korr geding dar meer aansluit bij her feitelijke karakter een oprie zou zijn komr aan de
orde bij de bespreking van art. 43 SvNA.
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opsporing uiterst ongewenst zijn dat in een bepaald stadium voorafgaand aan een onderzoek
ter terechtzitting al inforrnatie ter kennis van de verdachte komt.

Het enkele feit dat een strafrechter de beslissingen neemt zou een waarborg betekenen en het
risico van onjuiste beslissingen door een burgerlijke rechter wegnemen. Deze zienswijze iswel
door Remrnelink en Reijntjes naarvoren gebracht,6• Zonder op de zaken vooruit te willenlopen
_de argumenten tegen komen irnmers hierna aan bod - zou ik toch nu reeds een kanttekening
bij deze opvatting willen plaatsen. Her risico van fouten zal altijd bestaan ongeacht of een
beslissing nu door een strafrechterof door een burgerlijke rechterwordt genomen. Daargelaten
dar ook over de vraag of een beslissing juist of onjuist is soms ook getwist kan worden. Het kan
inuners ook "slechrs" een verschil van inzicht betreffen.
Een andere kanttekening, waaruit volgt dat ik niet zo onder de indruk ben van dit argument, is
de voIgende. Niets staat eraan in de weg dat bij een kort geding bij de burgerlijke rechter het kort
geding de facto gevoerd wordt ten overstaan van een vice-president die uit de srrafkamer komt,
hetgeen in de praktijk ook voorkomt.

Argumenten tegen. Als argumenten tegen een strafrechtelijkkort geding kunnen de volgende
naar voren worden gebracht. Allereerst biedt het geen oplossing voor lacunes in de rechts-
bescherming. Deidee van een strafrechtelijkkort geding, uitgaandevanhet accessoire/ connexe
karakter, is immers dat in de basisrechtsbescherming is voorzien en dat een kort geding
procedure aIleen voor de spoedeisende gevaIlen bedoeld is.

Een ander argument tegen is dat het risico bestaat dar tweernaal snel achter elkaar een rechter
over dezelfde zaak moet oordelen. Nu is het in het strafrecht zeker niet ongebmikelijk dar
relatiefkort achter elkaar rechters naar dezelfde zaak moeten kijken, denk aan de procedures
met betrekking tot de rechtrnatigheidstoets van de inverzekeringstelling alsrnede de procedure
voor de voorlopige hechtenis. Het is echter de vraag ofhet wijsheid is daar nog een toets aan toe
te voegen zeker als een vergelijkbare toets enige tijd later (potentieel) opnieuw moet worden
uitgevoerd in de accessoire "bodemprocedure". Niet ondenkbaar is inuners dat een rechter in
een strafrechtelijk kort geding op rnaandag moet oordelen over een beklag over het voortduren
van een beslag terwijl de reguliere behandeling van het beklag gepland staat voor vrijdag in
dezelfde week. Het lijkt een verspilling van tijd en menskracht om in zo'n kort tijdsbestek
verschillende mensen de - materieel- zelfde zaak te laten beoordelen. Dat laat echter onverlet
dat inhet gegeven voorbeeld -zoals inde eerdere hoofdstukkenis aangegeven - de wens van een
rechterlijk oordeel op maandag heellegitiem kan zijn.

Een derde argument hangt wederom samen met de bodemprocedure maar dan in een ander
verband. Soms zal een onderzoek ter terechtzitting als bodemprocedure moeten worden
aangemerkt in de verhouding tot het kort geding. Zoals al eerder opgemerkt is her echter niet
altijd helder of een onderzoek ter rerechtzitring in alle gevaIlen zal volgen. Oat hoeft geen

,6 Zie Remmelink TAR Justicia 1988 p. 1-6 en J.M. Reijntjes Een nieuwe straivordcring, Delila en Delinkwent 1989,

P·743-759·
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probleem te zijn aangezien een strafrechtelijk kort geding - voor deze gedachtevorming - een
accessoire procedure is en geen connexe, zoals in het begin van dit onderdeel reeds aangegeven.

Een bodemprocedure hoeft dus niet verplicht te volgen maar een groot verschil met het
civielrechtelijk kort geding is, dar in het strafrecht een verdachte zelf niet of nauwelijks (art. 12

Sv) invloed kan oefenen op het al dan niet volgen van een onderzoek ter terechtzitting terwijl
in een civiele procedure hij zelfstandig de bodemprocedure kan entameren. Slachtoffers en/of
geruigen kunnen zelf slechts invloed uitoefenen op het volgen van een onderzoek ter
terechtzitting wanneer zij zijn aan te merken als belanghebbende in de zin van art. 12 Sv. Voor
het overige hebben zij in het geheel geen - wettelijke - invloed op het al dan niet volgen van een
onderzoek ter terechtzitting. Indie gevallen ligt her dus buiten hun machr of er een onderzoek
ter terechtzitting als bodemprocedure voIgt.

Een tweede groot verschil met het civielrechtelijk kort geding is dat, zelfs als er wel een
onderzoek ter terechtzitting voIgt in de strafzaak, het lang niet altijd zo hoeft te zijn dat het
onderwerp van geschil nit het kort geding daar opnieuw aan de orde kan komen. Inzoverre is
her onderzoek ter terechtzitting dan niet aan te merken als bodemprocedure. Je kunt je dan ook
afvragen of een kort geding dan wel mogelijk zou moeten zijn. Ik heb hierbij het oog op een
situatie zoals de volgende. X, niet zijnde de verdachte, vreest dat bij hem een huiszoeking
verricht zal gaan worden. Hij wenst dat te voorkomen en spanr daartoe een strafrechtelijk kort
geding aan. Bij gebreke van een andere procedure die als bodemprocedure zou kunnen worden
aangemerkt zal het onderzoek ter terechtzitting in de strafzaak tegen de verdachte als zodanig
hebben te gelden. Indie sttafzaak kan inderdaad de huiszoeking bij X aan de orde komen maar,
voorzover de huiszoeking niettegenstaande het kort geding toch heeft plaatsgevonden, zal
alleen deverdachre in de strafzaak een stukje rechtsbescherming kunnenkrijgen. De rechter die
in de strafzaak oordeelt, kan immers opnieuw over de rechtrnatigheid van de huiszoeking
oordelen. Is hij van oordeel dat de huiszoeking onrechtrnatig is geweest, dankan dat alleenmaar
voor de verdachte een mogelijk effect hebben, namelijk indien en voorzover hij door de
huiszoeking in een eigen recht is getroffen (Schutznormleer). De derde in dit voorbeeld, X, is
geen deelnemer aan de strafzaak en zal dus niet via een onderzoek ter terechtzitting
rechtsbescherming kunnen krijgen. Ten opzichte van zijn rechtsvraag is de strafzaak dus geen
echte bodemprocedure.

Stel, bij deze zelfde X zijn in her kader van de huiszoeking ook daadwerkelijk zaken in beslag
zijn genomen. X kan desgewenst een beklagprocedure starten. Deze staar irnmers open voor
iedere belanghebbende. Indie procedure kan de eventuele onrechtmatigheid wel aan de orde
komen. Is de rechter in die beklagprocedure van oordeel dat de huiszoeking onrechtmatig is
geweest dan kanjzal dat grond zijn om de inbeslaggenomen zaken terug te geven aan de klager.
Deze heeft dan zijn rechtsbescherming.
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4. Het Antilliaanse model

In her op 1 oktober 1997 in werking getreden nieuwe wetboek van srrafvordering voor de
Nederlandse Antillen en Aruba (in het vervolg wordt aileen de afkorting SvNa gebruikt waar
dan de overeenkomstige bepaling uit het wetboek voor Aruba onder client te worden begrepen)
is voorzien in een procedure voor 'rechterlijke voorzieningen bij dringende noodzaak', art. 43
SvNa (art. 42 Ontwerp SvNa).17 In aile gevailen waarin een goede strafrechtsbedeling een
voorziening dringend noodzakelijk maakt, kan een daartoe strekkend verzoek aan de
strafrechterworden gedaan. Daarbij kan -net zoals in eenkort geding - een gebod of een verbod
worden gegeven, ook voor de toekomst, Inde memorie van toelichting bij het ontwerp wordt
de procedure aangeduid als een strafrechtelijk kort geding.'8

Net zoals bij vorige paragraaf over het strafrechtelijk kort geding kan in de onderhavige
paragraaf een kanttekening worden geplaatst bij het bezigen van de term kort geding. De
voorzieningen in het strafrechtelijk kort geding procedure zijn echter geen voorlopige
voorzieningen maar definitieve ordemaatregeien. Voorts kan de procedure niet worden
gebruikt om spoed te krijgen in wei geregelde procedures. De procedure kan derhalve aileen
worden gebruikt indien er geen andere rechtsgang openstaat. Het reguliere kort geding kan nu
juist wei spoed brengen in een bestaande procedure en verder zijn de beslissingen altijd
voorlopig.
Omdat een kort geding een accessoire procedure is waarbij voorlopige beslissingen kunnen
worden gegeven is derhalve de term strafrechtelijk kort geding, waarmee de procedure voor de
Nederlandse Antillen wei wordt aangeduid, niet zo gelukkig.

Het is echter flauw om daarover te vailen: what's in a name? Het gaat om de inhoud. Waarom
dan desalniettemin toch deze kanttekeninggeplaatst? Omdat het raadzaarnlijkt goed in het oog
te houden wat de specifieke kenmerken zijn van een procedure als het korr geding.

Hoe is de procedure voor rechterlijke voorzieningen bij dringende noodzaak vorrn gegeven?

Art. 431uidt als voigt:
'I. In alle gevallen, waarin het belang van een goede strafrechrsbedeling een voorziening dringend noodzakelijk maakr
en her werboek zelf daaromrrenr geen regeling bevar, kan een verzoek om zodanige voorziening worden gedaan door
de verdachre of degene die daarbij een rechrsrreeks hem bepaaldelijk aangaand belang heeft.
2. Op gelijke wijze komr her openbaar minisrerie de bevoegdheid toe een zodanige voorziening te vorderen.
3. Op her verzoek of de vordering, op srraffe van nier-onrvankelijkheid met redenen te omkleden, wordt tijdens het
voorbereidend onderzoek beslisr door de rechrer-cornmissaris en, na aanvang of de beeindiging van her onderzoek ter
terechtzitting, door de rechrer die over de zaak oordeelt of her laarst heeft geoordeeld. Is de zaak bij her Hof aanhangig
of aanhangig geweest, dan is her college of een door dir college aangewezen lid bevoegd.

,8

Voor de goede orde: het Antilliaanse model wordt weergegeven als bron van inspirarie. Her is niet de
bedoeling her Nederlandse en Antilliaanse stelsel met elkaar te vergelijken.
Onrwerp van een nieuw wetboek van srrafvordering voor de Nederlandse Amillen 1987, memorie van
roelichring P: 29 e.v.
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4· Is de rechter aansronds van oordeel, dar degene die her verzoek of de vordering heefr gedaan, nier-onrvankelijk is of
dar elke redelijke grond aan her verzoek of de vordering ontbreekr, dan wijsr hi] zonder nader onderzoek en mer
eenvoudige redengeving de gevraagde voorziening af.
5· De voorziening kan zowel een gebod als een verbod bevarren, ook mer berrekking tor gedragingen in de roekornsr.
6. De beschikking wordt zo spoedig mogelijk gegeven aIs door her belang van de zaak wordr gevorderd.
7· Voorzover de beschikking een veroordeling inhoudr, kan worden bepaald dar, indieu, zo lang of zo dikwijls de
veroordee!de aan die veroordeling nier voldoet, door hem zal zijn verbeurd een bij de beschikking vast re srellen
geldsom, dwangsom genaamd. De dwangsom, eenmaal verbeurd, komr ten volle roe aan degene die de veroordeling
heefr verkregen. Deze kan de dwangsom ren uirvoer leggen krachrens de tire! waarbij zij is vastgesteld. Wordr de
dwangsom nier voldaan, dan kan de rechter op de vordering van her openbaar ministerie de gijzeliug van de
veroordee!de bevelen gedurende een door hem re bepalen rermiju.
8. De rechrer is bevoegd om tenuirvoerlegging van zijn beschikking re bevelen bij voorraad, nierregeusraaude boger
beroep.

9· Tegen de beschikking van de rechter in eerste aanleg Staat binnen drie dagen hoger beroep open bij her Hof van
Justitie, indien daarroe, geler op bet belang van de gevraagde voorzieuing, door her Hof of eeu door dir college
aangewezeu lid verlof is verleend.
10. De artike!en 38 tot eu met 42 vinden zoveel mogelijk overeeukomstige roepassing, Ten aanzien van de rechrsrreeks
belanghebbende vindr artikel 44 overeeukomstige toepassing.
1I. Tijdens de behandeliug van her verzoek of de vordering kunnen aan de hierboven bedoelde procedure nier meer
rechren worden oudeend dan de stand van de srrafvorderlijke procedure roelaat."?

W ellicht dat een dergelijke rechtsgang voor het Nederlandse stelsel een alternatief zou kunnen
zijn. Het is in ieder geval een heel open geforrnuleerde rechtsgang: '( ...) in alle gevallen waarin
hetbelangvaneengoedesu'afrechtsbedelingeenvoorzieningdringendnoodzakelijkmaakt( ...),.

De procedure is bovendien toegankelijk voor een ieder die bij een dergelijke voorziening een
hemrechtstreeks bepaaldelijkaangaand belangheeft. Buitende verdachte kan de procedure dus
ook door anderen zoals slachtoffers en getuigen worden benut. Zij worden weliswaar niet met
name genoemd, ook niet inde memorie van toelichting, maar vallen onder de anderen waarop
het eerste lid van art. 43 SvNa doelt. Ook het openbaar ministerie kan van deze procedure
gebruik maken hetgeen expliciet is neergelegd in het tweede lid van het artikel.

Inde memorie van toelichting wordt de procedure wel vergeleken met her civiele kort geding.
Op onderdelen zijn er overeenkomsten, op andere onderdelen zijn er juist verschillen.
Overeenkomsten zijn er op de volgende punren, Bij deze procedure kan zoweleen gebod als een
verbod worden verzocht, ook voor de toekomst. Verder kunnen de voorzieningen worden
versterkt met een dwangsom. Bovendien heeft de rechter de mogelijkheid om zijn voorziening
uitvoerbaar bij voorraad re verklaren. De rechter die de beslissing moet geven beslist op een
dusdanig korte termijn als het belang van de zaak vergt. Dit betekent dat hij net zoals de civiele
rechter in kort geding ook buiten kantooruren en zelfs in het weekeinde bij hem thuis een
beslissing kan geven.

Verschillen zijn er daar waar her betreft her karaktervan de voorziening. Anders danincivilibus
heeft de voorziening in de strafrechtelijke procedure nu juist geen voorlopig karakter. Wel is het

'9 De artikelen 38 tor en met 42 waarnaar verwezeu wordr in lid 10 hebbeu berrekking op de procedure in
raadkamer. Artikel 44 waarnaar verwezen wordr behelst eeu algemeen voorschrin met berrekkiug lOt
rechterlijke beslissingeu.
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een ordemaatregel, maar geen voorlopiqe. Een ander verschil is dat de procedure aIleen kan
worden toegepast voorzover de wet niet in een andere procedure voorziet. Het is niet mogelijk
met deze procedure een bestaande procedure te bespoedigen. Een ander verschil dat de
memorie van toelichting aanhaalt betreft de wijze waarop de procedure wordt ingeleid; met een
verzoekschrift als het een ander dan het openbaar ministerie betreft, Het openbaar ministerie
leidt de procedure in met een vordering. Inhet civiele kart geding wordt de procedure ingeleid
met een dagvaarding. Toegegeven, op dit punt lopen de procedures uiteen maar of dit nu -voor
wat berreft de mogelijkheden van de procedures betrefr - een wezenlijk verschil is, waag ik re
betwijfelen.

Wat wel een wezenlijk verschil zou kunnen zijn, is de toetsing die wordt uitgevoerd. De
strafrechter moet in deze procedure toetsen of een goede strafrechtsbedeling een voorziening
dringend noodzakelijk maakt. Blijkens de memorie van toelichting mag deze toetsing niet op
een lijn worden gesteld met de toetsing bij de onrechtmatige daadsvraag in civiele zaken - de
basis voor elk civiel kort geding in een strafzaak. Een belangrijk aspect daarbij is de bijzondere
aan strafvordering te stellen eisen en de beleidsvrijheid die het openbaar ministerie toekomt,
zeker in de eersre fase van een onderzoek."

'Weliswaar kan in elk stadium van strafvordering (van opsporing tot en met executie) tegen een overheidsgedraging, zelfs
tegen een voomemen daarroe worden opgekomen, doch de stand van het onderzoek en de bijzondere positie van de
strafvervolgende overheid leggen de rechrer bij de beoordeling daarvan zekere beperkingen op in die zin, dar inbeginsel
een marginale beleidstoersing de aangewezen vorm van rechrerlijke beoordeling dient te zijn' aldus de rnemorie van

roelichting. n

Als deze passage betekent dat de rechter de beleidsvrijheid moet respecteren dan is dat niet
anders in civiele procedures. Als het betekent dat rekening wordt gehouden met het feit dat de
vervolgende overheid niet altijd al haar kaarten op tafelkan leggenin verband met de voortgang
van het onderzoek, dan is dat rnijns inziens ook in het civiele recht niet anders gezien de
terughoudende toetsing die doorgaans wordt toegepast, zeker wanneer het een onderzoek in
zijn beginfase betreft en de officier van justitie een grote mate van beleidsvrijheid heeft.
Of betekent deze opmerking uit de Memorie van Toelichting dat de strafrechter die moet
oordelen over de noodzaak van een voorziening meer informatie van de officier van justitie
krijgt dan de verdachte (of een andere verzoeker) ofwel dat hij, de rechter, met dezelfde
informatie als de verdachte maar met in het achterhoofd de idee dat de officier van justitie
wellicht niet alles naar voren heeft kunnen brengen tot een oordeel moet komen? Ook als dit
zo is, is dit dan zoveel anders bij een civiele procedure? Ook daar wordt aan de rechter
voorgelegd dat de Staatniet altijd bij machte is alle informatie teverstrekken geziende stand van
het onderzoek. Beiden, zowel de rechter inkort geding als de strafrechter, staan voor de keuze:
gunnen ze de officier van justitie (de Staat) het voordeel van de twijfel of niet.

'0 Staten van de Nederlandse Anrillen, 1987-1988, Landsverordening houdende vastsrelling van een nieuw
werboek van srrafvordering, Memorie van roelichring P: 30.
Staten van de Nederlandse Antillen, 1987-1988, Landsverordening houdende vasrsrelling van een nieuw
wetboek van srrafvordering, Memorie van roelichring p. 30.
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Uit de memorie van toelichting wordt met duidelijk of de rechter over meer informatie kan en
mag beschikken dan de verzoeker van een voorziening. Wel is in het elfde lid bepaald dat aan
de procedure met meer rechten kunnen worden ondeend dan de stand van het strafvorderlijk
onderzoek op dat moment toestaar. Als voorbeeld wordt in de memorie van toelichting her
volgende aangehaald." Stel dat wordt vermoed dar een verdachte een verzoek van art. 43 heeft
gedaan enkel en aIleen om op deze wijze inzage te krijgen in zijn dossier terwiji inzage eerder
was geweigerd. De procedure wordt op deze wijze oneigenlijk gebruikt, om met te zeggen
rnisbruikt. In die situatie heeft de rechter wel inzage in her dossier en de verdachte met,
vooropgesteld dat de rechter van oordeel is dat de eerdere weigering gegrond was.
Dit elfde lid ziet echter op voorkoming van rnisbruik van de procedure. Daarmee is nog met
gezegd dar de rechter ook over meer informatie kan en mag beschikken als er geen vermoeden
van rnisbruik is. Gezien echter de ruime bewoordingen van het elfde lid en het in de memorie
van toelichting terugkerend criterium dat steeds rekening moetworden gehouden met de stand
van her strafrechtelijk onderzoek, lijkt het rnij met uitgesloten dat de rechrer informatie die hij
gebruikt om tot een beslissing te komen aan de verzoeker kan onthouden.

Deze procedure wordt wel het sttafvorderlijke kort geding genoemd. Ook in de memorie van
toelichting wordt de procedure aangeduid als een kort geding.'3 Nu is her maar een etiket en,
zoals in de inleiding op dit onderdeel reeds aangegeven, is de inhoud van de procedure her
voornaamste, maar gezienhet kader van het onderhavige onderzoek is het van belang om even
bij deze terminologie stil te staan.
De voorgestelde procedure kenmerkt zich door het definitieve karakter van de ordemaatregel
alsmede door het niet vereist zijn van een achterliggende procedure. In de memorie van
toelichting staar met zoveel woorden dat de procedure met kan worden gebruikt om spoed te
bevorderen in een wel geregelde procesgang.'4
Deze procedure is dus juist met een procedure die in het Nederlandse rechtssrelsel als een korr
geding wordt aangemerkt.
Wel is het een procedure die op korte termijn aan zowel verdachte als andere direct
belanghebbenden de mogelijkheid van een voorziening biedt, Daarmee zijn lacunes in de
rechtsbescherming ondervangen. Niet ondervangen is her probleem dat de wel geregelde
rechtsbescherming soms met snel genoeg is.
Deze constatering brengt mij ook nu weer tot een inventarisatie van argurnenten voor en
argumenten regen.

Staten van de Nederlandse Anrillen, 1987-1988, Landsverordening houdende vasrsrelling van een nieuw
werboek van strafvordering, Memorie van eoelichting p. 32.

Staten van de Nederlandse Anrillen, 1987-1988, Landsverordening houdende vasrsrelling van een nieuw
wetboek van srrafvordering, Memorie van toelichring. Op verschillende plaatsen wordr de voorgesrelde
procedure vergeleken met her civielrechrelijke kort geding. Soms om overeenkomstenaan re geven, sorns om
verschillen aan re duiden. Op p. 33 echrer wordt duidelijk gesproken over de procedure in relarie toe de
civielrechi elijke peruiant.
Staten van de Nederlandse Antillen, 1987-1988, Landsverordening houdende vasestelling van een nieuw
wetboek van strafvordering, Memorie van toelichting p. 30.
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Argumenten voor. Een groot voordeel van de voorgestelde procedure is de eenvoud waarmee
bestaande lacunes worden opgevuld. De open forrnulering van de procedure brengt mee dar
ook lacunes die in de roekomst zouden ontstaan door deze procedure worden opgevuld. Er is
een generieke aanvullende rechtsgang. Deze eenvoud komt de helderheid van het srrafrechtelijk
stelsel ten goede.
Een ander voordeel is dat de procedure openstaat voor zowel verdachten als andere betrok-
kenen. Ook veroordeelden kunnen van de procedure gebmik maken. De memorie van
toelichting srelr op pagina 30 immers expliciet dat gedurende elk stadium van srrafvordering 'van
opsporing tot executie' van de procedure gebruik kan worden gemaakt.
De procedure is verder derrnate flexibel dat zij ook tegemoet kan komen aan behoeften die
leven bij het openbaar ministerie in een bepaald onderzoek." Niet wettelijk geregelde
voorzieningen kunnen worden gevraagd en verleend om op zo adequaat mogelijke wijze te
reageren op de inbreuk die door het srrafbare feit is gemaakt. De memorie van toelichting merkr
dit aan als ordemaarregelen die een evenwicht herstellen in het srrafvorderlijk stelsel van checks
and balances. Oat dit ook als nadeel kan worden opgevat komt hierna aan de orde.
Verder is het een voordeel dat ook voor de toekomst geboden of verboden kunnen worden
gevraagd. Hiermee wordt voorkomen dat een belanghebbende bij herhaling de procedure van
art. 43 zou moeten initieren,

Argumenten tegen.Behalve voordelenheeft de procedure ooknadelen. Een belangrijknadeel
is dat de behoefte aan snelheid met wordt ondervangen. De voorgestelde procedure is nu juist
met roepasbaar om bij bestaande procedures spoed te bevorderen. Uit het voorafgaande is
evenwel naar voren gekomen dat juist de behoefte aan snelheid een argument is om de rechter
in kort geding te benaderen.
Een ander aspect dat naar Nederlands recht een nadeel zou opleveren, is dat de regeling ook
openstaat voor het Openbaar Ministerie. Dit bergthet gevaar in zich dathetwettelijk geregelde
stelsel van dwangmiddelen wordt uitgehold doordat her naar believen wordt uitgebreid. Het
gaat juist omhet toekennen van nier-geregelde voorzieningen. De aard en de srrekking wordt
aan de rechterlijke creativiteit overgelaten, aldus de memorie van toelichting op pagina 33·
Wellicht past dit heelgoed inhet stelsel vansrrafvordering zoals dat op de Nederlandse Antillen
geldt en is het daar ook zeer wenselijk maar voor het Nederlandse stelselligt dat anders. Zou
deze mogelijkheid in het Nederlandse stelsel worden overgenomen dan wordt art. 1 Sv
overboord gezet.16

Een ander bezwaar tegen de voorgestelde regeling is maar een detail. Het berreft de
mogelijkheid van hoger beroep." Zou de regeling in het Nederlandse stelsel worden
overgenomen dan ontstaat de volgende situatie. De beslissing die naar aanleiding van een

Reijnrjes schar in dar her mer name her openbaar ministerie zal zijn dar van de voorgesrelde regeling zal
profireren. J.M. Reijntjes Een nieuwe strajvorderiniJ, Delikr en Delinkwenr [989, P: 743-759·
M.s. Groenhuijsen EenkortBedinB insiraizaken, Delikr en Delinkwenr [99[, P: 24[; H. de Doelder Strafrechtelijk
kort Bedj~, in: Mer rechr naar 2000, Lelysrad [990, p. 154; en J.M. Reijntjes Een nieuwe strafvordering, Delikt
en Delinkwenr [989, p. 749·
Dar hager beroep rnogelijk is blijkr al uit lid 8 en expliciet uir her daarop volgende arrikellid.
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verzoek e.g. vordering op basis van art. 43 SvNA wordt gegeven is een beschikking. Binnen het
Nederlandse srelsel van strafvordering geldt als hoofdregel dat tegen beschikkingen geen
rechtsmiddel kan worden aangewend, behoudens uitzonderingen bij de wet gemaakt (an. 445
Sv). Inart. 446 Sv wordt direct al een grote uitzondering gemaakt; het openbaar ministerie kan
in hoger beroep indien afwijzend op een door hem gedane vordering is beschikt. Is de
hoofdzaak niet voor hoger beroep varbaar dan staat voor hem cassatie open. In de wet zijn
verder voor de verdachte en andere belanghebbende verschillende uitzonderingen gemaakt op
deze hoofdregel. Zo kan een verdachte tegen een aantal beslissingen betreffende de voortduring
van de voorlopige hechtenis een rechtsmiddel aanwenden. Zijn goederen in beslag genomen
dan kan over het uitblijven van teruggave geklaagd worden. Wordt de klacht ongegrond geacht
dan staat beroep in cassatie open voor zowel het openbaar ministerie als voor de klager. Dit zijn
en blijven echter uitzonderingen op de hoofdregel.
Natuurlijk staat niets de wetgever in de weg om ook bij een eventueel strafvorderlijk kort geding
de mogelijkheid van een rechtsmiddel open re stellen maar voor een dergelijke procedure is de
mogelijkheid van een rechtsmiddel op het eerste oog minder geschikt. Het gaat immers om een
ordemaatregel met als doel op korte termijn een beslissing te geven die ook op korte termijnkan
worden geeffectueerd. Hoger beroep zou deze voonvarendheid kunnen doorkruisen indienhet
aanwenden van her rechtsmiddel schorsende werking heeft. Heeft het aanwenden geen
schorsende werking, hetgeen voor de hand ligt gezien de dringende noodzakelijkheid die vereist
is om tot een ordemaatregel te komen, dan zal het aangewende rechtsmiddel weinig tot geen
effect meer sorteren in die gevaUen waarin de ordemaatregel bestaat uit een eenmalige
kortdurende handeling, biivoorbeeld her verbod een bepaalde voetbalwedstrijd bij re wonen.
Op zich is de kans dat een rechtsmiddel weinig effect zal sorteren onvoldoende reden om geen
rechtsmiddel ter beschikking te stellen. De beslissing naar aanleiding van het aangewende
rechtsmiddel kan imrners aanleiding zijn tot een vergoedingvan eventueel geleden schade. Ook
is het zeker met uit te sluiten dat bewijsmateriaal dat verkregen is door toe passing van een
ordemaatregel naar aanleiding van het aangewende rechtsmiddel als onrechtrnatig verkregen
moet worden beschouwd. Het karakter van de beslissing, een ordemaatreqel, staat echter op
gespannen voet met de mogelijkheid van een rechtsmiddel. Ook in het administratieve recht is
metvoorzien in een mogelijkheid vanhoger beroep tegen een voorlopige voorziening ( art. 8.3.I.
en verder Awb). Het kort geding in civiele zaken bij de president kent wel een hoger beroep
maar ook met betrekking daartoe is weI gezegd dat er eigenlijk geen hoger beroep mogelijk zou
moeten zijn.
Anderzijds is het wel begrijpelijk dar de procedure zoals voorgesteld voor de Nederlandse
Antillen een mogelijkheid van hoger beroep kent. De beslissingen die worden gegeven zijn
weliswaar ordemaatregelen maar zijn tevens definitief Op een eenmaal gegeven beslissing kan
niet worden teruggekomen als er geen hoger beroep open staat. Zeker gezien het feit dat de
voorgestelde procedure openstaat voor het openbaar ministerie en her aan de creativiteit van
de rechterwordt overgelaten om in een passende ordemaatregel te voorzien brengt ditvoor een
verdachte een onzekere situatie mee. Niet is uit te sluiten dat door bepaalde ordemaatregelen
rechten van de verdachte worden beperkt ofwel aangetast op een wijze die op gespannen voet
staar ofwel in strijd is met de Grondwet of mensenrechtenverdragen. Inzijn algemeenheid kan
bovendien het ontbreken van rechtseenheidvoorzieningen onzekerheid meebrengen omtrent
de ordemaatregelen die al dan niet kunnen worden genomen. Zoveel rechters zoveel zinnen.

354



OPTlES VOOR VERSCHUIVING

Zeker bij de mogelijkheden die het voorstel biedt om de waarborgen van art. I Sv te ornzeilen
is een rechtseenheidvoorziening gewenst. Deze, door mij hiervoor als onwenselijk aangemerkte,
toepassingsmogelijkheid voor het openbaar ministerie leidt er nu dus toe dat een mogelijkheid
van beroep wel wenselijk is. Weliswaar zou het ontbreken van beroep in een individueel geval
ondervangen kunnen worden door het opnieuw verzoeken van een ordemaatregel maar
daarmee is de eerdere ordemaarregel juridisch nog niet aangetast. Bovendien is het de vraag in
hoeverre het vragen van een ordemaatregel - die feitelijk de eerdere ordemaatregel vervangt -
een reele optie is wanneer de beoordelende rechter dezelfde is als de rechter die de eerdere
ordemaatregelheeft gegeven. Dit zou echter nog te ondervangen zijn door een roulatiesysteem.

Een volgende bezwaar tegen deze regeling betreft het risico van chicanes. Er zijn nauwelijks
grenzen gesteld aan het gebruik van de procedure en beslissingen die kunnen worden gegeven.
Dit betekent onder meer dat verdachten keel' op keer de procedure kunnen starten met als enige
doel het onderzoek in een tegenhen lopende zaak te traineren. Weliswaar laat art. 43 lid 4 SvN A
afwijzing zonder nader onderzoek en met vereenvoudigde redengeving toe indien de rechter
van oordeel is dat het verzoek of de vordering niet-ontvankelijk is of elke redelijke grond mist,
maar dit neemt niet weg dat er keer op keel' een beslissing moet worden genomen, hoe
eenvoudig ook. Bovendien is het zo dat, als er een ordemaatregel wordt genomen deze niet van
rechtswege uitvoerbaar bij voorraad is. De rechter heeft ingevolge het bepaalde in het achtste
lid wel de mogelijkheid om zijn beslissing uitvoerbaar bij voorraad te verklaren maar hij is
daartoe niet verplicht. Dit betekent dat het aanwenden van een rechtsrniddel ertoe kan leiden
dat de effectuering van een ordemaatregel wordt uitgesteld hangende hoger beroep. Dat alleen
kan al een reden zijn om hoger beroep aan te wenden, althans daartoe verlof te vragen."

Een andere manier om te chicaneren is het via deze weg proberen inforrnatie te verkrijgen die
anders (nog) niet aan bijvoorbeeld de verdachte ofwel een andere belanghebbende ter
beschikking zou staan. Hetzelfde geldt overigens voor het openbaar ministerie. Ook dar zou
wellicht op oneigenlijke wijze gebruik kunnen maken van deze procedure om, door her
vorderen vaneen bepaalde maatregel, een verdachte te dwingenmeer informatie te verstrekken
dan hij anders zou hebben gedaan. Overigens is het zeer de vraag of dit als misbruik van de
procedure zijdens her openbaar ministerie mag worden aangemerkt. Van elke toe passing van
dwangrniddelen kan immers een dreigende werking uitgaan voor de verdachte waardoor hij
wellicht meer informatie verstrekt danhij anders zou hebben gedaan, in de hoop op die manier
toepassing van dat dwangrniddel te voorkomen.
am zich tegen misbruik te wapenen stelt het elfde lid van art. 43 SvNA nadrukkelijk dat tijdens
de behandeling van het verzoek of de vordering aan de procedure niet meer rechten kunnen
worden ontleend dan de stand van het onderzoek toelaat. Dit lijkt op het eerste gezicht een
afdoende bescherming maar de zinsnede 'dan de stand van het onderzoek toelaat' zal
ongetwijfeld aanleiding zijn totveel discussie. Wanneer laat de stand vanhet onderzoek ietswel

,8 Vergelijk in dir verband her gebruik van een rechrsmiddel reneinde de executie van een einduirspraak te
verrragen.
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toe en wanneer niet? Juist deze interpretatieruimte zou aanleiding kunnen zijn om toch, bij
herhaling, van de procedure gebruik te maken.

5. Een twee sporen model

5.1• Een equivalent van het Antilliaanse model voor lacunes en het voorkomen c.q.
uitlokken van activiteiten

Het hiervoor geschetst model dat op de Nederlandse Antillen en Aruba is gemtroduceerd, lijkt
een zeer aantrekkelijke oprie voor de Nederlandse situatie. Het is een generieke ondervanging
die tegemoet komt aan een behoefte aanrechtsbescherming daarwaar het strafrechtelijk stelsel
deze niet biedt. De procedure staat open niet aileen voor de verdachte maar ook voor anderen
die op enigerlei wijze betrokken zijn bij een strafzaak.
Wat kort door de bocht gezegd: een soon onrechtmatige daadsprocedure maar dan in het
strafrecht. Deze strafrechtelijke onrechtmatige daadsprocedure vormt dan - voor huidige en
toekomstige lacunes in de rechtsbescherming - het sluitstuk van de rechtsbescherming.
Zelfs het openbaar ministerie kan - in dar model- deze weg bewandelen. Voor de Nederlandse
situatie moet die mogelijkheid van de hand worden gewezen. Wat zou het openbaar ministerie
in een dergelijke procedure kunnen vorderen? In ieder geval kan her nooit een uitbreiding
opleveren van de dwangrniddelenregeling. Dat zou in strijd zijn met de rechtszekerheid van de
verdachre en anderen die bij een strafzaak zijn betrokken.

5.2• Modaliteiten voor beslissingen op korte termijn

Het probleem dat dan nog rest is het gebrek aan snelheid waarmee een rechterlijke beslissing
kan worden verkregen. Oak dat zou echter wellicht ondervangen kunnen worden door rniddel
van een algemeen vangnet. Ik denk dan aan een procedure die een versnelling zou kunnen
aanbrengen in aile bestaande vormen van rechtsbescherrning die in dit boek de revue zijn
gepasseerd, met uitzondering uiteraard van het onderzoek ter terechtzitring maar inclusief de
zojuist geopperde strafrechtelijke onrechtmatigedaadsprocedure.

Zo'n procedure kan een volledig nieuwe procedure zijn waarbij een rechter wordt aangewezen
als voorlopige voorzieningen rechter. De vergelijking met het kort geding dringt zich uiteraard
direct op. De 'bodemprocedure' is dan de voorziening die normaliter VOOI de betrokkene open
zou staan, daaronder begrepen een in te voeren Antilliaans model, maar die in een concrete
situatie niet snel genoeg (b)lijkt.

Denkbaar is ook dar er een regeling komt die daaruit bestaat dat al naar gelang de behoefte die
daartoe bestaat een versnelling wordt gebracht in de procedure die in een bepaald geval de
rechtsbescherming zou moeten bieden. Concreet: als de rechter (de meervoudige raadkamer)
de behandeling van een beklag ex art. 552a inroostert op vrijdag terwijl behandeling op een veel
kortere terrnijn gewenst wordt door de klager, dan zou er een versnelde behandeling mogelijk
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moeten zijn waarbij direct al een definitieve beslissing genomen moer kunnen. De geplande
behandeling op vrijdag zou uiteraard geen doorgang meer vinden. Het spreekt voor zich dat een
dergelijke versnelling aan de ene kant efficienter is dan een los kort geding, immers er kan
meteen ten principale een beslissing worden gegeven maar aan de andere kant loert het
misbruik. Een dergelijke procedure zou uiteraard zo vormgegeven moe ten worden dat
porenrieel misbruik tot een minimum wordt teruggebracht. Te denken valt aan een gemotiveerd
verzoekschrift om op verkorte rermijn te mogen procederen al dan niet in combinatie met een
financiele drempel. Aan procederen op verkorte termijn zou dan bijvoorbeeld een prijskaartje
komen te hangen dat er slechts afgehaald wordt indien de rechter die de zaak behandelt van
oordeel is dar er inderdaad een gegronde red en was om op verkorte terrnijn de zaak re laten
behandelen.

Een derde optie is stilzitten. Geen aanvullende rechtsbescherming bieden binnen het
strafrechtelijk stelsel daar waar het om de snelheid gaat. Het civielrechtelijke kort geding heeft
binnenhet Nederlandse rechtsstelsel een algemene vangnet functie (gekregen). Waarom die niet
ook benutten in strafzaken? De procedure bestaat al, iedereen is ermee bekend, op korte terrnijn
kunnen beslissingen gegeven worden, de behandeling kan door een strafrechter geschieden en
de financiele drempel is al aanwezig.
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QpPORruNITEIT AANVULLENDE REGELGEVING

I. Algemeen uitgangspunt

In deel i, hoofdstuk 3, is een model weergegeven dat ik het spinnenweb heb genoemd. Centraal
staar het strafbare feit. Oatis de kern. In eenkring daaromheen staan degenendie betrokken zijn
bij het srrafbare feit. Oat zijn de verdachte, het slachtoffer, de geruige, de derde of de
samenleving als groter geheel.
Het srrafbare feit is de kern. Kerndoel is het aan het licht brengen van de mareriele waarheid en
in her kielzog daarvan het geven van een reactie op het strafbare feit. Een reactie die rekening
houdt met de belangen en de rechten van degenen die betrokken zijn bij dat strafbare feit. Wie
dar ook zijn.'
Her strafvorderlijk systeem, waarmee niet alleen gedoeld wordt op her wetboek van
strafvordering, hoort dienstbaar te zijn aan her kemdoel van het strafrechr

Een belangrijk onderdeel bij het geven van een reactie is her opsporen en vervolgen van de
dader. Daarbij staan opsporingsambtenaren allerlei opsporingsmethoden en dwangmiddelen
ten dienste. Deze kunnen niet alleen tegen een verdachte gebruikt worden maar onder
omstandigheden ook tegen derden. Eenaantal van de opsporingsmethoden en dwangmiddelen
is voorzien van een wettelijke regeling waarbij het gebruik aan voorwaarden isverbonden. SOUlS

is voorafgaand verlof van een rechter nodig.

Dit kan in de praktijk tot gevolg hebben dar in een heel groot opsporingsonderzoek bijvoor-
beeld, soms welhonderd of meer "BOB" -rnachtigingen blijken te moeten worden aangevraagd.
Dit kan door de politie als lastig worden ervaren.

Niet ontkend wordt dar slagvaardig (kunnen) optreden van politie en justitie van groot belang
is. Integendeel. Ook daarvan gaat een rechtsbescherming uit. Ditmaal naar anderen die
betrokken zijn bij een strafbaar feit zoals bijvoorbeeld slachtoffers maar vergeet ook niet de
rnaatschappij als groter geheel. Bepaalde strafbare feiten die gepleegd worden, brengen een
grote maatschappelijke onrust mee.

Her rekening houden mer de belangen van de verschillende personen berrokken bij een srrafbaar feir wi! nier
zeggen dar daarmee in aile gevallen in gelijke mate rekening mee rnoer ofkan gehouden worden. Daarbij zijn
zeker (accent) verschillen denkbaar. Zo ligr bij her onderzoek rer rerechrzirring her zwaarrepunr bij de
verdachte en hetvragenschema van art. 348-350 Sv. Her zwaarrepunr Iigr nier bij her slachroffer. Dar wil echrer
nier zeggen dat met zijn belangen geen rekening wordr gehouden. Aan hem is bijvoorbeeld het zelfsrandige
recht van voeging a1s benadeelde parrij roegekend. Her invoeren van de schadevergoedingsmaarregel is ook
te duiden a1s een uiring van her rekening houden met gerechtvaardigde belangen van slachroffers. Zie in dit
verband ook de discussie over het spreekrechr voor slachroffers.
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Her is dus belangrijk dar een evenwicht gevonden en bewaard wordt tussen de verschillende
belangen die een rol spelen bij het geven van een reactie op een strafbaar feit: het opsporen en
vervolgen van de verdachre,
Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat ondanks aile opsporingsonderzoeken naar
criminele organisaties de srrafvorderlijke middelen ook ingezet worden in hele standaard
srrafzaken waar het gaat om - in verhouding - kleine criminelen. Denk aan een drugsgebruiker
die ook eens een keertje wat uit zijn eigen voorraad verkoopt aan een andere verslaafde. Denk
aan "huis, ruin en keuken inbrekers". Voor de verschillende typen zaken kan behoefte bestaan
aan meer bevoegdheden. Bij het gros van de dwangmiddelen komr dit onderscheid niet naar
voren. Alleen in de wet BOB is nadrukkelijk een regeling gegeven voor de exrra inzer van
dwangmiddelen (welke en niet te vergeten bij wie) bij verdenking van georganiseerde
criminaliteit. Voor het overige hangt het gebruik in de regel samen met de mate van verdenking
en de ernst van het feit. Dit laatste wordt ingevuld met de vraag of voorlopige hechtenis is
toegelaten.
Temgkomend in dat verband op het voorbeeld van de drugsverslaafde: als hij 1O granl cocaine
verkoopt, levert dat overrreding van art. 2 Opiumwet op maar dat geldt ook voor de verkoop
door een 'grote crimineel' van 100 kilo. Bij schending van art. 2 Opiumwet kan voorlopige
hechtenis worden toegepast mits aan de overige voorwaarden is voldaan.

Ook bij het vervolgtraject - de tenuitvoerlegging van opgelegde srraffen en maarregelen - ishet
belangrijk dat er een evenwicht wordt gevonden en bewaard russen de verschillende belangen.
Denk bijvoorbeeld aan de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende srraffen. Een
gedetineerde mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die welke voor het
doel van de vrijheidsbeneming of in het belang van de handhaving van de orde of veiligheid in
de inrichting noodzakelijk zijn, art. 2, vierde lid Pbw. Zie tevens art. 2, tweede lid Bvt.

Maar zelfs als soms de regels van strafvordering (of de regels bij de tenuitvoerlegging) als
hinderlijk worden ervaren, doet dat niets af aan de grondvraag waar het om gaat: is er een
evenwicht russen de bevoegdheden waar het om gaat en de waarborgen waarmee de
uitoefening daarvan is omgeven, waaronder begrepen rechterlijke controle? Het anrwoord op
de vraag naar het evenwicht kan soms beantwoord (moe ten) worden aan de hand van
bijvoorbeeld de concrete bevoegdheid en de concrete waarborgen, maar kan soms ook
beantwoord worden tegen de achtergrond van een srrafprocedure in zijn totaliteir. Een
voorbeeld van dit laatste is het recht op berechting binnen een redelijke termijn.

2. Keuze voor aanvullende rechtsbescherming binnen het strafrecht

In deel r is al beargumenteerd dat op systematische gronden aanvulling van de rechtsbescher-
ming zeker gemdiceerd kan zijn als er niet een bepaald minimum aan rechtsbescherrning wordt
geboden.

Her is niet eenvoudig om in absrracto aan te geven om welke rechten het zou moe ten gaan en
war het minimale niveau van rechtsbescherming zou moeten zijn.
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De vergelijking met een boemerang dringt zich op: hoe sterker het argument om een oordeel
van de bm-gerlijke rechter te moe ten kunnen luijgen (schending van fundamentele rechten) ,hoe
sterker het argument om dus tot een aanvulling van de rechtsbescherming in het strafrechr te
komen.'

Aangegeven is dat in ieder gevalin die situaties waar grond- en/ of verdragsrechten inhet geding
zijn, en waarbij het strafrechtelijk stelsel niet voorziet in een specifieke rechterlijke controle,
aanvullende rechtsbescherming binnen het srrafrecht moet worden geboden.

Daarbij is niet uit her oog verloren dat de inrichting van het strafrechtelijk stelsel al rechts-
bescherming meebrengt door bijvoorbeeld de eisen waaraan voldaan moet zijn alvorens tot
toepassing van bepaalde dwangmiddelen mag worden overgegaan. Die vorm van rechts-
bescherming is echter buiten het ontwikkelde model van rechtsbescherming gelaten en ook
buiten de vraag naar het niveau van rechtsbescherming. Ook bij de beoordeling van de
opportuniteit van nieuwe regelgeving blijft dit aspect buiren beschouwing.

Nu uit het onderzoek in het tweede deel naar voren is gekomen dat er inderdaad siruaries zijn
waarbij het niveau van rechtsbescherming niet adequaat is, is naar mijn mening de logische
condusie dat aanvulling van de rechtsbescherming binnen het strafrecht vanuit systematisch
oogpunt geboden is.
Juist als het gaat om grond- en/of verdragsrechten. Het kan niet zo zijn dat zeker daarwaar het
grond- en/of verdragsrechten gaat, het strafrechtelijk stelsel onvoldoende rechtsbescherrning
biedt.

De stelling dat aanvullende rechtsbescherming binnen her strafrechtelijk stelsel geboden is,
wordt dus absoluut niet ingegeven vanuit een (negatieve) invalshoek om de burgerlijke rechter
'buiten spel' te zetten, maar vanuit de (positieve) invalshoek dat - als binnen het strafrechtelijk
stelselinbreuken (mogen) worden gemaakt op grond- en/ ofverdragsrechten -binnen datzelfde
systeem rechtsbeschemling daartegen dient te worden geboden. Het doel is het optimaliseren
van die rechten van een ieder die naar aanleiding van een srrafbaar feit met het strafrechtelijk
stelsel in aanraking komt.

Het is daarbij niet de intentie om door aanvulling van de rechtsbescherming met rechterlijke
controle de positie van het openbaar ministerie in bijvoorbeeld het opsporingsonderzoek te
wijzigen. Het openbaar ministerie leidt het onderzoek. De taak van de rechter is tweeledig:
controle vooraf en achteraf (controle tijdens incluis). Ieder heeft een eigen zelfstandige taak en
verantwoordelijkheid.

Zie M.S. Groenhuijsen Een kart Bedi"tl in strafzaken, Delikt en Delinkwem 1991, P: 238 en M.s. Groenhuijsen
en J. Naeye De hersrrucrurering van her voorbereidend onderzoek in srrafzaken in: Scherp roezicht, van
Boevenrucht tot SarnenJeving en crirninaliteit, C.Pijnaut en P. Spierenburg, Arnhem Gouda Quinr 1990, P:
268.
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Nu de vraag of er aanvullende rechtsbescherming moet worden geboden positiefis beantwoord,
rest nog slechts de vraag hoe.

3. Manier van aanvullen

In de kern genomen zijn er drie knelpunren geconstateerd:
• lacunes;

ontbreken van mogelijkheid optreden te voorkomen dan weI uit te lokken;
• gebrek aan snelheid.

3.1. Lacunes

Lacunes laten zich, zoals gezien, onderscheiden in lacunes die op een bepaald gefixeerd moment
in de tijd zichtbaar zijn en lacunes waarvoor dar nier geldt. In die situatie gaat het bijvoorbeeld
om lacunes die aan her licht komen door jurisprudentie van het Europese Hof of door
jurisprudentie in kort geding. Ook kan het gaan om lacunes die later in de tijd ontstaan door
wijziging in de regelgeving. Denk aan de afschaffing van de regeling van art. 222 InvSv en art.
225 InvSv. Denk echter ook aan een situatie die niemand van tevoren had kunnen bedenken
maar waarbij in een concreet geval toch de conclusie moet luiden dat her niveau van de geboden
rechtsbescherming niet adequaat is.

In aanmerking genomen de voordelen die in dit hoofdstuk onder 2 (opvullen afzonderlijke
lacunes) en onder 4 (het Antilliaanse model) naar voren zijn gebracht, lijkt mij het afzonderlijk
opvullen van zichtbare lacunes - zeker die lacunes waarbij opvulling makkelijk gerealiseerd kan
worden door een bestaande regeling van overeenkomstige toe passing te verklaren of een daarin
opgenomen beperking re laten vervallen - aangewezen in comb ina tie met een generieke
ondervanging voor (nog) niet zichtbare lacunes.

De lacunes die opvulling verdienen zijn - dat spreekt voor zich - in ieder gevallacunes waar
grond- en/of verdragsrechten in het geding zijn. Maar ook als er geen 'grondrechten' in het
geding zijn, kurmen er gronden zijn om toch een voorziening te geven. Bijvoorbeeld bij concrete
rechren die bij wet aan een betrokkene zijn toegekend maar die niet te duiden zijn als een grond-
en/ of verdragsrecht maar wel heel essentieel zijn. In het verlengde daarvan wil ik er ook voor
pleiten om de generieke voorziening naar het voorbeeld van het Antilliaanse model ruimhartig
te formuleren.

3·2. Ontbreken van mogelijkheid optreden te voorkomen dan wel uit te lokken

Het onrbreken van een mogelijkheid in een concreet geval een optreden van politie en justitie
te voorkomen ofjuist een oprreden uit te lokken, was ook een algemeen knelpunt. Het kan zich
voordoen in allerlei situaties zoals in deel twee gezien.
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Omdat het als een algemeen knelpunt is aan te merken, ligt het in de rede hiervoor een
generieke oplossing voor te geven. Uitkomst zou ook hier het Anrilliaanse model kunnen
bieden.
Zo kan bijvoorbeeld een betrokkene, wanneer hij weet of vermoedt dat een activiteit ontplooid
gaatworden waarbij niet is voorzien in een primaire rechtsbeschenning, gebruik maken van dit
Anrilliaanse model. Een waarborg tegen fishing expeditions is in dat model ingebouwd.
Hetzelfde geldt voor een betrokkene die meent dat activiteiten juist zouden moeren worden
ontplooid daarwaar dat niet gebeurt. Denk aan slachtoffers die graag nader onderzoek verricht
zouden zien maar ook aan verdachten die onderzoek naar anderen dan henzelf verricht zouden
willen zien. Bieden de specifieke wettelijke wegen zoals bijvoorbeeld de mini-instructie geen
uitkomst dan kan het Antilliaanse model uitkomst bieden.

3.3. Snelheid

De snelheid is een ander probleem. Zoals hiervoor gezien zijn de nadelen erg groot om te
komen tot het stellen van bijvoorbeeld een algemene termijn waarbinnen beslist moet worden
in iedere procedure ofhet bieden van de mogelijkheid om bij iedere procedure desgewenst een
beslissing op verkorte terrnijn aan te vragen.
Ervan uitgaande dat lacunes afzonderlijk en via een generieke modus zijn opgevuld wordt in
ieder geval binnen het srrafrechtelijk systeemrechtsbeschenning geboden. Kan in een concrete
situatie - ook niet onder opgave van de gronden waaromeen beslissing op kort terrnijn geboden
is - een zittingsdag (daaronder begrepen een behandeling in raadkamer) bepaald worden dan
lijkt mij dat het voor deze toch uitzonderlijke gevallen het handhaven van het kort gecling een
reele optie is.

Het past ook in de rol die de rechter in kort geding in de loop der jaren duidelijk is gaan
vervullen: een algemeen vangnet voor zaken waarin op korte terrnijn een knoop moet worden
doorgehakt. Ook in de periferie van het strafrecht - het uitleveringsrecht - wordt aan de rechter
in kort geding door de Minister van Justitie een eigen rol toegedicht.
Voorts vind ik het tegen de achtergrond van de ideeen omtrent harmonisatie en meer in het
bijzonder unicodificatie van het recht op onderdelen zeker niet onaantrekkelijk om het kort
geding bij de president een rol te laten vervullen in her strafrecht.'

Zou ook in strafvordering voorzien worden in een of andere vorm van aanvullende
rechtsbescherming alsmede in een vonn van rechtsbescherrning op verkorte termijn, dan zou
het strafrechtelijk stelsel daarmee grofweg in de pas lopen met het civiele recht en het

Inzijn preadvies voor de NJV vergaderingvan 1991 heeft Brenninkmeijerzich al uitgelaten over mogelijkheden
en onrnogelijkheden van harmonisarie en unicodificarie op herrerrein van her adminisrrarieveen civiele recht.
Her srrafrecht is in dar verband nier aan de orde geweest maar nier valr in re zien waarom ook dar rerrein nier
bij de gedachrevorrning berrokken zou kunnen worden; A.F.M. Brenninkmeijer Het procesrecht als proces in:
Harmonisarie van procesrecht bij integrarie van rechtspraak, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging

1991-l.
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administratieve recht zoals neergelegd in de Awb: een stukje harmonisatie. Niet dat we dan drie
identieke stelsels hebben op dit punt maar wel vergelijkbare stelsels. Betoogd is hiervoor
evenwel dar aan het in het leven roepen van een afzonderlijk kort geding binnen het strafrecht
de nodige haken en ogen zitten.
Wanneer harmonisatie van regelgeving echter een oprnaat is naar unicodificatie waar mogelijk,
dan is verdedigbaar dar binnen her strafrecht niet een afzonderlijkkort geding wordt ingevoerd
maar dar voor war betreft het snelheidsaspect de rechter in kort geding de aangewezen rechter
is.

Er wordt dus gekozen voor een twee-sporen model waarbij her ene spoor binnen her strafrecht
ligt - opvullen van lacunes waar dat eenvoudig is te realiseren in combinatie met een generieke
ondervanging op de voet van het Antilliaanse model- en waarbij her andere spoor daarnaast in
het civiele recht ligt: het kort geding.



Gaps in legal protection within criminal law;
A research as a result of the use of interlocutory proceedings in criminal
proceedings

SUMMARY

TIns summary has the following design:
1. an outline of the book;
2. the research background;
3. an outline of the problem definition and the models used;
4- the study into the level oflegal protection within the legal relationships distinguished;
5. the common denominators from the desiderata formulated further to the research in part

2;
6. the general starting point in the assessment of the expediency of new regulatory measures;
7. the choice for supplementary legal protection within criminal law:
8. the method of supplementation;
9. the conclusion.

I. An outline of the book

The book consists of three parts:
1. the frame of reference;
2. the study into legal protection per legal relationship;
3. the assessment.

This book focuses on legal protection, or rather: gaps in legal protections within criminal law.
The subject takes a wide scope and calls forth quintessential questions such as:

who should be offered legal protection within the criminal law system;
which (form of) legal protection should be offered within the criminal law system.

For chapter 3 models were developed that were used in answering the above questions.

As for the circle of individuals to and against whom legal protection is offered, I sought
harmonisation with the systemoflegalrelationships as constructed by Schalken in his inaugural
lecture. Subsequently, I placed these legal relationships within a model. I will call this the WEB

MODEL.

As for legal protection I thought it wise to somewhat organise the diversity in which legal
protection can take shape. This resulted in a MODEL OF PRIMARY AND SECONDARY LEGAL
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PROTECTION where both forms can be further subdivided into active and passive legal
protection.

Next, these models were used to further shape the study. This can be found in chapter 4-In this
chapter it is described which selection was made according to the two models. Selection of
subjects, individuals and forms onegal protection.
The heuristic function ascribed to case law in interlocutory criminal proceedings is also
described in this chapter.

Prior to that, chapter I briefly describes the interlocutory proceedings: how can these be
constructed from a legal point of view and what is their role in society. This because in the
eighties and nineties of the previous cenrury interlocutory proceedings were 'discovered' as a
means of legal protection in 'criminal cases'. In order to be able to interpret this I have included
an outline of interlocutory proceedings.

The phenomenon that has the court in interlocutory proceedings rule in 'a criminal case' made
most of those who were first confronted with it frown, to say the least. Because wasn't there
such a thing as a closed system onega! remedies? Isn't it for the legislator to decide whether the
judicial process is possible and if so, whom it is open to?
This criminal law context in which the interlocutory proceedings have been introduced is
described in the second chapter.

These first four chapters together constitute part I: the frame of reference.

In part 2 - chapters 5 through 7 - me selection that resulted from both models is used as a
baseline for the study into the level onega! protection. I will continuously use the same format,
which starts with a brief oudine of the subject at hand, followed by an assessment of the level
onegal protection. I always conclude with me question if mere are any desiderata.

In the third and final part the lines of part I and 2 are combined. In this final part the options for
the shift in legal protection towards crirninallaw are examined.
I will first - in chapter 8 - reintroduce the research question and me two models used and then
summarise the results of the study from part 2.

This is done in order to be able to home in on me options for a shift in chapter 9 and the
conclusion.
The models developed in part I that yielded me concepts and a selection framework for
conducting the study in part 2, will be a source of valuation arguments in chapter 3 for the
eventual conclusion.

2.. The background of the study

The book as a whole is placed against the following background, which I want to take for a
leitmotiv.
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The case law based explanation of articles 2of the Dutch Judiciary Act (old) and Il2 of the Dutch
Constitution implies that within the overall legal order, i.e. the collective of the different legal
suborders, there arises a balanced system oflegal protection.
For everyone who ever comes into contact with criminal law, be it as a suspect, a victim, a
witness or otherwise the following goes: if the criminal law system lacks a judicial process with
suitable safeguard within which legal protection can be offered against actions by the judicial
authorities, it will always be possible to seek protection on the basis of an action arising from
a wrongful act. The action arising from a wrongful act as the epitome oflegal protection.
But also: the mere fact that the court is called to rule in interlocutory proceedings does not imply
that ifany actions by the police or judicial authorities are concerned such actions are thus curbed
almost automatically. There are only grounds for an injunction or court order if the action (or
failure to act) has passed not even the judicial review oflawfulness.

3. The research question and the model oflegal protection

This study was prompted by the observation that in the late eighties/early nineties, the court in
interlocutory proceedings was more and more made an application to in cases that were
somehow related to an - alleged - offence. The question arose how to assess this applying to the
court in interlocutory proceedings: could it be a disqualification of criminal law?

The research question was phrased as follows:

"Are there any reasons for arriving at a criminal law-based obviation of court intervention in
interlocutory proceedings? If so, how could this obviation take shape?"

Further to placing the interlocutory proceedings as an instrument oflegal protection in a legal
and a social context at the start of part I, the instituting of interlocutory proceedings in criminal
cases was discussed.
The conclusion of that first part was that there is no shortage of options in gaining legal
protection via the courts, for the court in interlocutory proceedings acts as a residual court and
as such functions as a general safety net. The question therefore was, are there any reasons why
the legal protection sought with the court in interlocutory proceedings should be offered within
the criminal law system. Ifthere are any reasons to create supplementary legal protection within
the criminal law system, this means such a supplement would lead to a shift in legal protection
at best.

The key notion in all of this is legal protection. To what extent should legal protection be
offered within the criminal law system. The question that came to mind then was to whom - and
also aeainstwhom -legal protection should be offered. The model oflegal relationships was then
introduced to sort this out.

\
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It then proved mat legal protection cannot be understood as the legal protection, as mere turned
out to take a diversity of forms. Again, some classification was needed in order to get a grip on
me matter. For mat reason an analytic model oflegal protection was developed.
The model basically demonstrates mat legal protection can be subdivided into primary and
secondary legal protection, each of which can in turn be subdivided into active legal protection
on me one hand and passive legal protection on me other.

It was men concluded that for reasons of system hygiene it is fair to state that within the
criminal law system (primary) legal protection should at least be offered against government
actions (including failure to act), such insofar as this does not cause a breach of basic and/or
fundamental rights of me parties involved.

Against this background and against me background of me model of legal relationships the
research question was sharpened in me sense that it should concern the primary legal
protection in me legal relationships with government bodies as well as the secondary protection
albeit exclusively insofar as these pertain to the legal questions raised in art. art. 348-350 of the
Dutch Code of Criminal Procedure.

Starting from the premise mat criminal obviation is desired, me legal protection as it is offered
within me crirninallaw system to the different parties involved in their legal relationships with
the government was described in part 2.

The question to be answered always was whether the level oflegal protection was adequate. in
that respect it had already been argued at me end of part I that there is an adequate level oflegal
protection if mere is me possibility of judicial control, including control performed by the
complaints committees and me Dutch Council for the Administration of Criminal Justice and
Youth Protection. The protection offered by the National Ombudsman is not included because
the National Ombudsman can "only" make recommendations. This in spite of actual practice
in which the government complies with such recommendations.
This also does not include the legal protection offered by the principles of proportionality and
subsidiarity nor me legal protection offered by me limiting conditions that must be met if one
wants to exercise one's authority.

4· Level oflegal protection within the legal relationships distinguished

The exercise performed in part 2 yielded me general picture that - in my opinion - the criminal
law system usually offers an adequate level of legal protection and that there is a gap in only a
limited number of cases.
A few things struck me.

Firstly, me question concerning me level oflegal protection can be affected by me question if
there will eventually be an examination in court in which me court can control actions in the
preliminary examination. For ifsuch specifIC judicial control has not been provided for, the on! y
control that will be performed is the one in court, taking into account the scope of art. 256 o.li the

/
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Dutch Code of Criminal Procedure. Because one can never be sure if such an examination will
take place. or ifduring such an examination in court any irregularities or unlawfulness will have
consequences, this factor was not included in the assessment of the level of legal protection. If
such specific judicial control is lacking, the conclusion - in view of the right concerned, i.e.
fundamental rights and conventional rights - always was that as a consequence the level oflegal
protection is not adequate. In drawing up the desiderata I have tried to take into account the
possibility of an examination in court.

Furthermore, it became clear that it is not so much having some form of judicial control that
determines the level of legal protection as it is the speed with which a court ruling can be
obtained. A lack of speed, for that matter, is a general problem. There are always circumstances
due to which the usual term within which a case is dealt with may become too long.
Still, as a rule the speed was not decisive for the question whether the level oflegal protection
was adequate. What was crucial was if any form of judicial control was possible. A different
approach would result in the fact that with any form of legal protection it must be concluded
that the level is not adequate if one can think of any circumstances that would make it
impossible to rule fast enough in an actual case. That would not be realistic. This, the aspect of
speed, is a general problem that should be solved as such.

Also it gradually became clear that the possibility to prevent actions by the police and judicial
authorities is a repeated desideratum.

It also turns out that in a number of cases the Minister is authorised to take certain decisions,
whether or not at the request of the person sentenced, e.g. extradition and the regulations
regarding the remission of sentence.
The 'problem' that arises here is the control of the [ormation of the Minister's decision. Was his
decision formed in compliance with the relevant requirements; has he taken into account the
relevant directives - if any -, and have the general principles of sound administration been
observed? Itwas found that the Dutch General Administrative Law Act does not allow court
proceedings in this case.

5. Common denominators of the desiderata

The research done in part 2 shows that the following are the key needs.

As for active legal protection:
1. a mode of on the one hand preventing or controlling actions by the police and the

judicial authorities (including detention-related cases) and being able to stimulate such
actions on the other hand,

2. a mode of obtaining a court ntling in the short term, whenever the law has provided for
a form oflegal protection.

As for passive legal protection:
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3· a mode for submitting to judicial control any actions by the police and the judicial
authorities insofar as these are not known to the suspect and other parties involved at
some point.

In chapter 9 I then looked into some options for a regulatory framework resulting in a shift of
the legal protection towards the criminal law system.
This led me to conclude the following as to the expediency of the new regulatory framework.

6. General starting point in the assessment of the expediency of new regulations

In the web model used the offence takes centre stage. It is the core of the model. In a circle
around it one will find those involved in the offence. It is the suspect/the accused, the victim, the
witness, the third party or society at large.
The offence is key. Key objective is establishing the material truth and in the wake of that
responding to the offence. A response that reckons with the interests and rights of the parties
involved in the offence, whomever they may be.
The prosecution system, which entails more than just the Code of Criminal Procedure, must
serve the key objective of the criminal law.

An important element of the response is the tracing and prosecution of the perpetrator. To this
end, the investigating officials can use various methods of investigation and means of coercion.
These cannot only be used against the suspect but in certain circumstances against third parties
as well. Some of the methods of investigation and means of coercion have been provided with
a statutory regulation that stipulates the use of these is limited to certain conditions.
Sometimes prior permission given by the court is required.

In practice this may result in a large-scale investigation that appears to require a hundred or
more authorisations pursuant to the Dutch Special Investigative Powers Act. The police may
find this particularly cumbersome.

It is not denied that adequate action (or the possibility to act as such) by the police and judicial
authorities is crucial. Quite the contrary. This too carries legal protection. This time for those
involved in an offence such as the victims, but one should also think of society at large. Certain
offences bring about important instability within society.

Thus it is important to strike and maintain a balance between the different interests at stake in
responding to an offence: the tracing and prosecuting of the suspect.
Here we must not lose sight of the fact that, irrespective of all investigations into criminal
organisations, the means of prosecution are also used in very standard criminal cases that
involve - relatively - minor offenders. Think of a drug user who has sold some of his own
supply to another addict. Think of "regular burglars". Certain cases may require more
authorities. In the majority of the means of coercion this distinction is not made. Only the
Special Investigative Powers Act explicitly states a regulation for the additional deployment of
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means of coercion (which and obviously with whom) in case of suspicions of organised crime.
Inother cases this basically depends on the degree of suspicion and the gravity of the offence.
The latter is determined based on whether pre-trial detention is allowed.
Let us return to the example of the drug addict in this context: if he were to sell 10 grams of
cocaine this implies an offence pursuant to art. 2 of the Dutch Opium Act but the same goes for
a 'big-time criminal' who sells 100 kilos. A violation of art. 2 of the Opium Act may lead to pre-
trail detention provided the other conditions were met as well.

Inthe follow-up too - i.e. the enforcement of sentences and measures - it is important that one
strikes a balance between the different interests and maintains this. Think, for instance, of the
enforcement of custodial sentences. A prisoner may not be subjected to any other limitations
save the ones necessary for the objective of the custody or in the interest of maintaining the
order and peace within the institution, art. 2, paragraph 4 of the Dutch Prisons Act. See also art.
2, second paragraph of the Dutch Hospital Orders Act.

But even if at times the rules of prosecution (or the rules of enforcement) are considered as
cumbersome, this does not alter the main question at hand: is there a balance between the
relevant authorities and the safeguards the executions of which carries, including judicial
control? The answer to the question about balance may sometimes (need to) be answered on
the basis of, for instance, the concrete authority and the concrete safeguards but it may also
sometimes be answered against the background of the criminal proceedings as a whole. An
example of the latter is the right to be put to trial within a reasonable term.

7. The choice for supplementary legal protection within criminal law

Inpart 1of the study I argued that on systematic ground a supplement oflegal protection may
definitely be required if no minimum legal protection is offered.

It is not easy to indicate in abstracto which rights this entails and what the minimum level oflegal
protection ought to be.
A comparison with a boomerang springs to mind: the stronger the argument to get a ruling by
a civil court (breach of fundamental rights), the stronger the argument to thus create a
supplementary legal protection within criminal law.

It was indicated that at least in situations that concern basic and/or conventional rights, and
where the criminal law system does not provide for a specific judicial control, supplementary
legal protection must be offered within criminal law.

Here I haven't lost sight of the fact that the design of the criminal law system already
incorporates legal protection for instance in the form of the requirements that must be met
before certain means of coercion may be used. That form oflegal protection, however, has not
been included in the model developed nor was it considered in the question about the level of
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legal protection. It was also not included in the assessment of the expediency of new
regulations.

From the research in the second part it showed that there are indeed situations in which the
level of legal protection isn't adequate, therefore I feel the obvious conclusion is that a
supplement to the legal protection within criminal law is necess3.1y.
Especially where basic and/or conventional rights are concerned. It cannot be rrue that
particularly where such basic and/or conventional rights are at stake the criminal law system
offers insufficient legal protection.

The statement that supplementary legal protection within the criminal law system is required
is therefore definitely not based on the (negative) perspective of 'sidelining' the civil court, but
rather on the (positive) perspective that within the criminal law system breaches ofbasic and/ or
conventional right are (or may be) made within the same system that ought to offer legal
protection against this happening. The objective is to optimise the rights of all individuals that
come into contact with criminal law because of an offence.

It is not my intention to alter the position of the Public Prosecutions Department in e.g.
investigations by means of supplementing the legal protection with judicial control. The Public
Prosecutions Department leads the investigation. The court has two tasks: control beforehand
and afterwards (including control during). Each party has their own independent task and
responsibility.

The question WHETI-IER supplementary legal protection should be offered was answered in the
affirmative so now the question only is how it should be offered.

8. Method of supplementing

Basically, three botdenecks were identified:
• gaps;
• the impossibility to prevent or provoke actions;
• lack of speed.

8.1. Gaps

As we saw earlier, gaps can be subdivided into gaps that become apparent at a certain fixed
moment in time and gaps to which this does not apply. In the latter situations the gaps could
come to light in case law by the European Court of Justice or case law in interlocutory
proceedings. They may also be gaps that arise later in time due to changes in the regulatory
framework. Think of the abolition of the stipulations of art 222 of the Dutch Implementation
Act of Criminal Procedure and art. 225 of that act. Also think, however, of a situation that
nobody could have fathomed beforehand but in which in a concrete situation the conclusion has
to be that the level oflegal protection offered is not adequate.
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SUMMARY

Starting from the benefits suggested in chapter 9 under 2 (filling individual gaps) and 4 (the
Antillean model mat has a generic provision where in urgent cases the court can pass an order
measure), I feel mat the individual filling of evident gaps - especially gaps mat can be filled easily
by pronouncing current regulations as relevant in this case also or by repealing certain
stipulations in such regulations - is me obvious choice, in combination with a generic obviation
for gaps mat are nor evident (yet).

The gaps that should be filled - evidendy - at least include me ones where basic and(or
conventional rights are at stake. But even if mere no 'basic rights' are at stake there can still be
grounds for creating a provision. For instance for concrete rights attributed to a party involved
by law mat cannotbe interpreted as a basic and( or conventional right but that are crucial. In this
context I would like to advocate an ample generic provision based on me Antillean model.

8.2. The impossibility to prevent or provoke actions

TIle lack of a possibility to prevent or provoke actions by me police or judicial authorities ina
concrete case was another general bottleneck. Itmay occur in a variety of situations, as we saw
in part 2.

As it can be considered a general botdeneck, it makes sense to provide a generic solution. Again,
me Antillean model could bring relief.
Itwould allow a party involved - ifhe knows or suspects mat an action will be taken that does
not safeguard primary legal protection - to use this Antillean model. This model incorporates
a safeguard against fishing expeditions.
The same goes for the party mat feels such actions should be taken but are not. Think of victims
who would like a case to be further examined but also of suspects( accused who would like to see
someone else be examined ramer than themselves. Ifme specific legal options such as me mini
instruction do not offer a solution the Antillean model may do just mat.

8.3. Speed

Speed is another problem, As seen before, the drawbacks of arriving at, for example, a general
term within which the court must rule in all procedures or of offering me possibility to apply
for a ruling in a shorter term in each individual procedures are considerable.
Assuming that gaps are filled individually and by means of a generic mode, legal protection is
offered at least within the criminal law system. If in an actual situation - not even if it includes
a statement of me grounds on which a ruling is desired in me short term - a day is set for me
hearing (including in camera proceedings) I feel mat in these cases, exceptional as they are,
maintaining the interlocutory proceedings is a realistic option.

It fits me role that me court in interlocutory proceedings has come to play inthe course of time:
a general safety net for cases mat require a decision quickly. In me periphery of criminal law -
extradition law - me Minister of Justice assigns a unique role to the court in interlocutory
proceedings.
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SUMMARY

I also think that against the background of the ideas on harmonization and more inparticular
the unicodificarion oflaw in certain specific respects it is definitely not a bad idea to assign the
president in interlocutory proceedings a role in criminal law.

If prosecution is also provided for in some form of supplementary legal protection and in some
form of legal protection in accelerated proceedings the criminal law system would roughly
correspond to civil law and administrative law as laid down in the Dutch National Assistance
Act: some harmonisation. Not that we will then have three identical systems in this respect but
at least they are comparable. It has been said, however, that invoking separate interlocutory
proceedings within criminal law does entail a few problems.
If, however, harmonization of the regulatory framework is the onset of unicodification
wherever possible, it can be defended that no separate interlocutory proceedings are introduced
within criminal law but that where the element of speed is concerned the court in interlocutory
proceedings is the appropriate court.

9. Conclusion

Thus, a two-track model is opted for where the one track falls within the scope of criminal law _
filling gaps where this can be easily realised paired with a generic obviation based on the
Antillean model- and the other track falls within civil law: the interlocutory proceedings.
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