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1 Rondom de vervolgingsbeslissing

Mr. J.B.H.M. Simmelink

1 Inleiding

In het onderzoeksproject Strafvordering 2001 is in verschillende deelrapporten
en vanuit uiteenlopende invalshoeken aandacht besteed aan de positie en taken
van de officier van  justitie in het strafproces. B ij inventarisatie  van de geformuleer-
de uitgangspunten voor de vormgeving van een nieuw strafprocesrecht met
betrekking tot de positie en taken van de officier van justitie, blijkt dat overwegend
is gekozen voor handhaving van het geldende recht. Zo is in de profilering van
het openbaar ministerie  in het ‘Algemeen deel’ van het eerste interim-rapport1

aangegeven dat het opportuniteitsbeginsel in zijn huidige vorm behoort te worden
gehandhaafd. Niet alleen de discretionaire bevoegd heid om al dan niet tot
vervolging over te gaan, maar ook het ‘grondslag stelsel’ moet in essentie  worden
behouden. De verantwoo rdelijkheid  voor het vastleggen van de grondslag van het
strafgeding behoort in handen te blijven van het openbaar ministerie.2 Uit de
aanvaarding van het zogenaamde ‘drie sporen-mo del’ volgt dat het openbaar
ministerie niet alleen beslist over het plaatsvinden van een vervolging en de omvang
daarvan, doch ook over de wijze waarop een strafbaar feit moet worden afgedaan.
Aan het openbaar ministerie wordt een zelfstandige sanctiebevoegdheid toegekend.3

Hieruit  volgt dat de positie van het openbaar ministerie  ten aanzien van de wijze
van afdoening van strafbare feiten wordt versterkt en de discretionaire ruimte met
betrekking tot de vervolgingsbeslissing, met de daarbij behorende verantwoordelijk-
heid, wordt vergroot.

Bij het al dan niet instellen van een vervolging en de keuze voor de wijze
van afdoening van een strafbaar feit dient het openbaar ministerie niet eenzijdig
op te komen voor belangen van de overheid  of van particulieren, doch dient te
worden gestreefd naar handhaving van het recht. Het behoud van het opportuniteits-
beginsel en de rechtshandhavende taak hebben twee belangrijke consequenties.
Op de eerste plaats wordt het vervolgingsrecht gereserveerd voor het openbaar
ministerie  (vervolgingsmonop olie). Aan het slachtoffer wordt geen mogelijkheid
van een ‘action directe’ geboden.4 Op de tweede plaats behoort de vervolgingsbe-
slissing, hoewel de minister van Justitie  verantwoo rdelijkheid  draagt voor het
vervolgingsbeleid, in beginsel onafhan kelijk te zijn van politieke beïnvloeding:
‘Het openbaar ministerie  dient garanties te bieden voor een van de politiek onaf-
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5 Zie ‘De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek’, in: Het vooronderzoek
in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer 2001,
p. 497-588 (A.E. Harteveld & E.F. Stamhuis).

6 Zie ‘Vervolging en rechtsbescherming’, in: Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede
interimrapport onderzoeksproject Str afvordering 2001, Deventer 2001, p. 387 -496 (J.B.H .M.
Simmelink & Y.G.M. Baaijens-van Geloven).

7 Zie ‘Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak’, in: Het vooronderzoek
in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer 2001,
p. 125-347 (G. Knigge & N.J.M. Kwakman).

8 Vgl. A.C. ’t Hart, ‘Algemeen belang en opportuniteit als rechtsoordelen’, in: De inhoud van
het gezag, OM publicatiereeks, Den Haag 1996, p. 89-112.

9 Kamerstukken II 26 656, nr. 1, Eurostrafrecht, p. 2.

190

hankelijke strafrechtsbedeling’.  Voor zover de minister van Justitie met behulp
van zijn aanwijzing sbevoegd heid van art. 127 RO de vervolgingsbeslissing heeft
beïnvloed, dient zulks transparant te zijn (vgl. art. 128 RO).

Niet alleen bij de afdoening van strafbare feiten heeft de officier van justitie
een centrale  rol, ook in het vooronderzoek neemt hij een vooraanstaande positie
in. De bezinning op de rol van de rechter in het vooronderzoek5, met name het
uitgangspunt dat in een nieuw stelsel van strafprocesrecht geen plaats meer is voor
een gerechtelijk  vooronderzoek onder leiding van de rechter-commissaris, brengt
mee dat de officier van justitie in het vooronderzoek een centrale  leidinggevende
positie inneemt. De officier van justitie draagt verantwoordelijkheid voor de priori-
teitstelling binnen en sturing van de opsporing en heeft te waken voor het rechts-
gehalte  van het vooronderzoek.6 Hierb ij moet in herinnering worden geroepen
dat door Knigge en Kwakman is verdedigd dat in een nieuwe opzet van het voor-
onderzoek moet worden uitgegaan van een  ‘ruim opspo ringsbegr ip’. Bij de typering
van overheidsactiviteiten als ‘opsporing’ is niet doorslaggevend dat deze activiteiten
zijn ontplooid  naar aanleiding van en gericht op opheldering van een redelijk
vermoeden van schuld, doch dat hierbij moet worden afgegaan op het doel waarop
die activiteiten zijn gericht:  ‘Tot de opsporingstaak moet alle onderzoek worden
gerekend dat wordt verricht met het oog op de strafrechtelijke handhaving van
de rechtsorde’.7 Ook deze centrale rol van de officier van justitie in het vooronder-
zoek staat in het teken van het opportuniteitsbeginsel en de rechtshandhavende
taak. Het vervolgingsbe leid biedt aanknopingspunten  voor een zin volle prioriteits -
telling binnen de opsporing en sturing van de opsporin gscapacite it.

In deze in eerdere interim-rapporten gemaakte  keuzes ligt – zonder dat
daarover expliciet verantwoording is afgelegd - besloten dat het oppor tuniteitsbeg in-
sel en de rechtshandhavende taak van het openbaar ministerie naar het oordeel
van de onderzoeksgroep ook voor de toekomst wezenlijke uitgangspunten zijn
voor de inrichting van het strafprocesrecht en de uitoefening van strafvorderlijke
bevoegdheden door de officier van justitie. Zij stellen het openbaar ministerie  in
staat tot een zorgvuldige belangenafw eging bij de  vormgeving  van het opsporings-
en vervolgingsbeleid en maken het mogelijk  dit beleid te incorporeren doch
tegelijkertijd een zelfstandige plaats te geven in het gehele  op handhaving gerichte
overheidsbeleid.8

De toenemende Europese strafrechtelijke samenwerking heeft de minister van
Justitie aanleiding gegeven tot het opstellen van een notitie over ‘Euros trafrecht’.9

In deze notitie zijn enige criteria genoemd die van belang zijn bij de beoordeling
van initiatieven tot Europese harmonisatie  van regelgeving. Een van deze criteria
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10 P.J.P. Tak, ‘Opportuniteits beginsel en minimumstraf’, DD 2002, p. 356-366; idem, ‘Nederland
doorkruist vorming EU-strafrecht’, in: Stcrt. 2002, 124.

11 Zie in dit verband ook de ‘oproep’ van Buruma om in dit onderzoeksproject afzonderlijk
aandacht te besteden aan de vervolgingsbeslissing; Y. Buruma, ‘Dwangmiddelen  volgens
Strafvordering 2001: het derde interim-rapport’, in: DD 2002, p. 237-260.

12 Zie: ‘Buitengerechtelijke afdoening’ (A. Hartmann), in: Het onderzoek ter zitting, p. 59-90,
en het ‘Algemeen deel’ (G. Knigge) en ‘Buitengerechtelijke afdoening II’ (A.R. Hartmann)
in: Dwangmiddelen en rechtsmiddelen, p 35, 178 en 196.
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is ‘behoud van de ruimte voor de toepassing van het opportuniteitsbeginsel zoals
dat in de Nederlandse strafvordering vorm heeft gekregen’ (notitie, p. 6). Deson-
danks is in deze notitie tegelijkertijd  aangegeven dat ‘belangrijke waarden in het
Nederlandse recht’, zoals het opportuniteitsbeginsel, opnieuw moeten worden door-
dacht,  alleen al omdat in andere Europese landen tegengestelde waarden, zoals
in Duitsland en Oostenrijk het legaliteitsbeginsel, als essentieel worden bevonden.
Tegen deze achtergrond heeft Tak zich zelfs afgevraagd of de keuze voor het
opportuniteitsbeginsel bij een toenemende E uropese str afrechtelijke samenwerking
zich wel verdraagt met art. 31 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en
of de wijze van toepassing van het seponerin gsbeleid  bijstelling behoeft. 10 De
Europese ontwikkelingen hebben in ieder geval tot gevolg dat het opportuniteitsbe-
ginsel onder druk staat.

Nu de in eerdere interim-rapporten opgenomen aanbevelingen betreffende
de  positie van de officier van justitie moeten worden begrepen tegen de achtergrond
van het opportuniteitsbeginsel en de rechtshandhavende taak van het openbaar
ministerie, geven de in de notitie over Eurostrafrecht aangegeven oproep en de
door Tak opgeworpen vragen aanleiding om in het afsluitende jaar van het
onderzoeksproject Strafvordering 2001 nader in te gaan op het opportuniteits- en
legaliteitsbeg insel.11 Beoogd wordt te duiden wat de consequenties zijn van deze
fundamenteel verschillende benaderingen van de vervolgingsbeslissing voor de
inrichting van de strafrechtspleging.

In het licht van de voorstellen die in dit onderzoeksproject zijn geformuleerd
met het oog op de ‘buitengerechtelijke afdoening’12 moet in dit deelrapport aandacht
worden besteed aan de positie van de officier van justitie. Ten aanzien van de
afdoening van strafbare feiten in het zogenaamde ‘derde spoor’ is aangegeven dat
deze zelfstandige sanctiebev oegdheid  niet alleen zou kunnen worden toegekend
aan het openbaar ministerie, maar, vergelijkbaar met de huidige regeling van de
transactie, ook in handen zou kunnen worden gelegd van de politie of andere
overheidsinstanties. De vraag is of dit voorstel zich verdraagt met de eerdere stelling
dat in het onderzoekspro ject Strafvordering 2001 wordt uitgegaan van het behoud
van het vervolgingsmonopolie. In dit deelrapport zal nader op dit punt worden
ingegaan.

Ten slotte zullen enige andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de
beslissingsr uimte van de officier van justitie bij de afdoening van zaken aan de
orde worden gesteld. Het betreft onderhandelingen tussen openbaar ministerie
en derden omtrent de wijze waarop van het vervolgingsrecht gebruik  zal worden
gemaakt.  Hierbij  kan worden gedacht aan onderhandelingen tussen de officier
van justitie en de verdachte  omtrent bijvoorbee ld de grondslag van de vervolging
of het aanbod tot transactie, dan wel met een (kroon)getuige omtrent de voorwaar-
den waaronder de betrokkene bereid is om als getuige een verklaring af te leggen.
In dit verband zal ook worden ingegaan op de zogenaamde convenanten tussen



Rondom de vervolgingsbeslissing Bijzonder deel

13 Bijl. Hand. II 1913-1914, 286, nr. 3, p. 54.
14 Amsterdam 1885.
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openbaar ministerie en andere instanties (zoals sociale diensten, verzekeringsmaat-
schappijen, banken) omtrent de vervolging van strafbare feiten waarvan zij aangifte
hebben gedaan.

2 Het opportuniteitsbeginsel in het huidige recht

2.1 Verantwoording

In dit hoofdstuk worden de betekenis en de inbedding van het opportuniteitsbeginsel
in het huidige recht weergegeven. Volstaan wordt met een beknop te schets van
de stand van zaken, aangezien deze materie bekend wordt verondersteld. Als eerste
zal de ratio van het opportuniteitsbeginsel worden aangegeven. Vervolgens zal
de groei aan betekenis  van het opportuniteitsbeginsel worden aangestip t. Daarna
zullen diverse voorzieningen worden geïnventariseerd, waarin het gezag van het
openbaar ministerie  over de politie tot uitdrukking komt en die het openbaar
ministerie in staat stellen  vorm te geven aan het strafrechtelijk  beleid. Tot slot
zullen enige wegen tot controle  over het vervolgingsbeleid worden genoemd.

2.2 Ratio

Met de wettelijke fundering van het opportuniteitsbeginsel in de art. 167, lid 2
en 242, lid 2 Sv, geformuleerd als de bevoegdh eid van het openbaar ministerie
om ‘op gronden aan he t algemeen belang ontleend’ van vervolging van een strafbaar
feit af te zien, heeft de wetgever destijds niets nieuws gecreëerd. Ook in de straf-
vordering van het wetboek van 1886 werd aangenomen dat zonder bijzond ere wette-
lijke voorziening aan het openbaar ministerie de bevoegd heid toekwam om een
strafbaar feit om oppo rtuniteitsredenen te seponeren. Zie in  dit verband de memorie
van toelichting: ‘Aangenomen wordt dat het openbaar ministerie  de bevoegd heid
heeft ook dan, wanneer een bewijsbaar strafbaar feit gepleegd is en dus eene straf-
vervolging met waarschijn lijkheid van  veroordeling zou kun nen worden ingesteld ,
die vervolging achterwege te laten, wanneer dit op gronden, aan het algemeen be-
lang ontleend, wenschelijk voorkomt, wanneer eene vervolging niet door het alge-
meen belang gerechtvaardigd is. Dit zoogenaamde opportuniteitsbeginsel wordt
bij ons algemeen gehuldigd. … De gewoon te heeft hier recht geschapen’. 13

Voor de argumenten die bepalend zijn voor de keuze voor het opportun iteitsbe-
ginsel kan worden teruggegrepen op de dissertatie  van W. Boot uit 1885 over De
afhankelijk heid van het openbaar ministerie  ten opzichte  van het instellen der
strafvordering.14 Boot heeft een zestal redenen gegeven die  wat hem be treft pleiten
voor aanvaarding van het opportuniteitsbeginsel en niet voor een op het legaliteits-
beginsel gebaseerde plicht tot vervolging. Op de eerste plaa ts: ‘Alle souvereiniteits-
rechten toch, die den staat toekomen, zijn hem gegeven in het algemeen belang.
Waar het nu mogelijk  is dat door vervolging van een misdrijf het algemeen belang
meer wordt geschaad dan gebaat, …, daar zijn er omstandigheden denkbaar, waarin
het nalaten van vervolging tot plicht wordt’. Het opportuniteitsbeginsel maakt het
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15 Ook in Blok-Besier  wordt op deze samenhang tussen vervolgingsmonopolie en opportuniteitsbe-
ginsel gewezen; zie Blok-Besier  I, p. 72.

16 W. Boot, a.w., p. 13-17.
17 Vgl. G.J.M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, IJmuiden: Vermande 1974,

p. 14; A.C. ’t Hart, Openbaar ministerie en rechtshandhaving, Arnhem: Gouda Quint 1994,
p. 117-121; J.M. Reijntjes, in: Melai-Groenhuijsen, Wetboek van strafvordering, art. 167,
aant. 5; M.S. Groenhuijsen, ‘De dreigende verdachtmaking van het opportuniteitsbeginsel
in het Nederlandse strafprocesrecht’, in: DD 2002, p. 437-445.
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dan mogelijk  om in het algemeen belang af te zien van vervolging. Voorts  is het
openbaar ministerie  ingesteld  om vervolging uit particuliere wraakzucht te
voorkomen. Daarmee is onverenigbaar dat het openbaar ministerie – zoals bij
aanvaarding van het legaliteitsbeginsel – gedwongen zou zijn ‘op alle klachten
eene vervolging in te stellen, zelfs op de onbeduidendste, op die welke niet
onmidde llijk de algemeene rechtsorde raken en die vaak geen ander doel hebben
dan om particuliere hartstocht of wraak zucht te voldoen’.15 In het verlengde hiervan
geeft Boot aan dat de strafrechtelijke vervolging mede ertoe strekt om ‘aan den
beleedigden persoon de hem toekomende ideële genoegdoening te verschaffen’,
maar dat van vervolging moet worden afgezien ‘als de rechtssche nnis gering en
het strafproces voor de belangen van de beleedigde partij niet wensche lijk is’. De
vierde reden hangt hiermee samen. Bij sommige delicten, waarbij particuliere
belangen altijd zwaarder wegen dan de belangen van de staat, is de vervolging
afhankelijk gemaakt van een klacht. Voor delicten waarbij ‘slechts somtijds wegens
groot nadeel voor particuliere belangen de strafactie niet gewensc ht’ is, is het
klachtvereis te niet op zijn plaats en ‘kan slechts eene algemeene machtiging aan
de ambtenaren van het O.M. verleend, die leemte, welke in elke wetgeving bestaan
moet, aanvullen’. De volgende reden houdt verband met de algemeen heid van de
wet. De algemene bewoordingen van wettelijke voorschriften kunnen tot gevolg
hebben dat ook weinig strafwaardige gedragingen daar ten onrechte onder begrepen
zijn en vervolging van deze gevallen is niet op zijn plaats. Tenslotte  maakt het
ontbreken van juryrechtspraak het opportuniteitsbeginsel wenselijk: ‘Onder de
voordeelen der jury toch geldt voorzeker, dat zij vaak te strenge bestraffing bij
gevallen, waarin het algemeen belang slechts weinig geschaad is, feitelijk weet
te voorkomen. Bij ons, waar de rechter alleen met de strafwet zelve te rade gaat,
heeft men er dus te meer behoefte  aan, dat aan het O.M. de gelegenh eid tot niet
vervolgen wordt gegeven en dus de rechter niet in het moeielijk  geval wordt
gebracht van een te strenge wetsbepaling te moeten toepassen’.16

Op de keeper beschouwd, staat ook in de meer moderne beschouwingen  over
betekenis  en functie van het opportuniteitsbeginsel in essentie  de door Boot
aangedragen argumen tatie centraal. Het opportuniteitsbeginsel maakt een bewuste
en selectieve toepassing van het strafrecht mogelijk, waarbij  rechtshandhaving
en strafrechtelijk  beleid wezenlijke uitgangspunten zijn. Inzet van het strafrecht
mag geen automatisme zijn, maar moet dienstig zijn aan het algemeen belang –
berusten op een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen.17 

2.3 Groei

De bewoordingen waarmee het opportuniteitsbeginsel in de wet tot uitdrukking
werd gebracht,  zijn zorgvuld ig gekozen in relatie tot de in de art. 7 t/m 10
neergelegde vervolgingstaak van het openbaar ministerie. Deze taak werd begrepen
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18 Bijl. Hand. II 1913-1914, 286, nr. 3, p. 103; Blok-Besier, dl. I, p. 477.
19 Bijl. Hand. II 1913-1914, 286, nr. 3, p. 54-55.
20 Bijl. Hand. II 1913-1914, 286, nr. 3, p. 66.
21 Bijl. Hand. II 1913-1914, 286, nr. 3, p. 113.
22 Als het gerechtshof namelijk in alle gevallen waarin vervolging haalbaar lijkt het instellen

of voortzetten van de vervolging zou moeten bevelen, zou er van toepassing van het
opportuniteitsbeginsel  weinig terecht kunnen komen.
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als een opdracht tot het vervolgen van strafbare feiten en het opportuniteitsbeginsel
werd gezien als een uitzondering hierop: ‘Niet zonder groote zorg werd de redactie
van het besproken beginsel opgeste ld. Door de gekozen formuleering komt duidelijk
uit, dat op den voorgrond blijft staan de gedachte dat a ls algemeene regel vervo lging
van strafbare feiten noodzak elijk is, maar op gronden aan het algemeen belang
ontleend van dien regel mag worden afgeweken. Het opportuniteitsbeginsel heeft
geen ander doel dan om aan het legaliteitsbeginsel zijne scherpte  te ontnemen’. 18

De mogelijkheid van ‘willekeur, bevoorrechting, in het algemeen to t misbruik’
bij de toepassing van het opportuniteitsbeginsel heeft de wetgever met behulp  van
enige correctiemechanismen willen beteugelen. In dit kader is nadrukk elijk een
vervolgingsbevoegd heid voor particulieren of verenigingen afgewezen. Een
dergelijke bevoegd heid zou tot gevolg kunnen hebben dat te eenzijdig  de nadruk
zou worden gelegd op de handhaving van bepaalde stafbepalingen. Dat werd ‘in
hooge mate gevaarlijk’ geacht, ‘nu de wetgever in den laatsten tijd zeer ruim gestel-
de strafbepalingen heeft aanvaard, in de onderstelling, dat voorzichtig  beleid van
het openbaar ministerie de anders bedenkelijke gevolgen zou weten te voorkomen’.
Tegen deze achtergrond werd het vervolgingsrecht uitsluitend toebedee ld aan het
openbaar ministerie, waarbij  het opportuniteitsbeginsel de basis bood voor dat
voorzichtige beleid, met het algemeen belang als leidraad. In plaats van een zelf-
standig vervolgingsrecht werd het gewenste correctief tegen het vermeend onterecht
niet vervolgen van strafbare feiten, naast de politieke verantwoo rdelijkheid  van
de minister van Justitie, gevonden in de huidige 12 Sv-procedure: het beklag van
belanghebbenden tegen het niet of niet verder vervolgen van een strafbaar feit bij
het gerechtshof. 19 De keuze voor rechterlijk  toezicht maakte  het onontkoombaar
om de rechter mede te laten oordelen over ‘quaesties van beleid en opportuniteit’.
Dit toezicht van de rechter zou in verband met de rechterlijke onafhan kelijkheid
en onpartijdigheid, meer dan het ministeriële  toezicht,   kunnen bijdragen aan het
vertrouwen in de strafrechtspraak.20

Een tweede correctief op het opportuniteitsbeginsel werd gevormd door het
bezwaarschrift  tegen de kennisgeving van verdere vervolging of tegen de dagvaar-
ding (art. 250 en 262 Sv). Een dergelijk bezwaarschrift bood de verdachte de moge-
lijkheid om een oordeel van de rechter te verkrijgen over de het al dan niet lichtvaar-
dige van de beslissing tot (verdere) vervolging.21 In deze bezwaarschriftprocedu re
kon de rechter alleen een oordeel geven over de haalbaarh eid van de vervolging,
de opportun iteit van de ingestelde vervolging stond niet ter beoordeling. Dit hing
samen met de visie van de wetgever op de functie van het opportun iteitsbeginse l,
namelijk  als uitzondering op de algemene taak van het openbaar ministerie  om
strafbare feiten te vervolgen. Hoofdregel was dat de beoordeling van de opportun i-
teit van een vervolging was voorbehouden aan het openbaar ministerie, onder
verantwoo rdelijkheid  van de minister van Justitie. Alleen met het oog op de 12
Sv-procedure werd op deze hoofdregel een begrijpelijke22 uitzondering gemaakt.
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23 Zie hierover in het bijzonder A.C. ’t Hart, ‘Om het OM’, in: Strafrecht en beleid, Leuven:
Acco 1983, p. 21-73; idem, ‘Algemeen belang en opportuniteit als rechtsoordelen’, in: De
inhoud van het gezag, OM-publicatiereeks, 1996, p. 89-112.

24 De keerzijde is dat de relatieve  onmogelijkheid om bepaalde delicten te vervolgen, hoewel
vervolging wel wenselijk wordt geacht, kan wijzen op een ‘handhavingstekort’, zodat vergroting
van de afdoeningscapaciteit van het handhavingssysteem aangewezen  lijkt.

25 Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, hoofdstuk VI, nr. 3, Jaarverslag openbaar ministerie
over 1981.

26 Vgl. op dit punt reeds HR 31 januari 1950, NJ 1950, 668, m.nt. W.P. (Broodjeswinkel-arrest).
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Hoewel door de wetgever negatief geformuleerd, als uitzondering op de plicht
tot vervolging, is duidelijk  dat het opportuniteitsbeginsel met name sedert 1970
een enorme groei aan betekenis  heeft doorgem aakt. In de ontwikkeling van
mogelijkheid om in individuele  gevallen van vervolging af te zien naar instrument
voor een integraal strafrechtelijk beleid moeten slechts enkele  principiële
‘momenten’ kort worden aangestipt. Zo brachten op de eerste plaats de bewoording-
en in het jaarverslag van het openbaar ministerie over 1970 tot uitdrukking dat
het opportuniteitsbeginsel moest worden beschouwd als instrument voor de
vormgeving van een vervolgingsbeleid, dat werd gezien als ‘een deel van het totale
overheidsb eleid inzake wetshandhaving en dat dit beleid omwille  van de
doelmatigh eid in dat totale beleid dient te worden ingebouwd’. Centraal stond niet
meer de vraag in welke gevallen van vervolging kon worden afgezien, maar in
welke gevallen vervolging van strafbare feiten in het algemeen belang aangewezen
lijkt. Handhaving van de wet als taak van het openbaar ministerie  maakte  plaats
voor handhaving van het recht.23 

Vervolgens is op de tweede plaats onder invloed van de in de tachtiger jaren
van de vorige eeuw nijpend wordende capaciteitsproblemen van het strafrechtsappa-
raat aan het opportuniteitsbeg insel een nieuwe dimensie toegevoegd. Bij d e selectie
van delicten die in aanmerking komen voor een strafrechtelijke afdoening, heeft
het openbaar ministerie tot taak de instroom van zaken in het strafrechtelijk systeem
af te stemmen op de aanwezige afdoening scapaciteit.  Het opportuniteitsbeginsel
is dan het handvat voor selectie van zaken waarin strafrechtelijke afdoening niet
alleen wenseli jk moet worden geacht,  maar in verband met de capaciteit  ook
mogelijk  is. Op basis van deze nadere selectie kan structurele  verstopping van de
strafrechtspleging worden voorkomen.24 

Bewaking van capaciteit  en prioriteitstelling bij de vervolging werpen hun
schaduwen vooruit  naar de activiteiten van de politie. In dit verband werd in het
Jaarverslag van het openbaar ministerie  over 1981 de wenselijkh eid aangegeven
van coördina tie van de werkzaamheden van de politie en van het openbaar
ministerie: ‘bij het bepalen van de prioriteiten door het openbaar ministerie  (gaat)
ook het opsporings- en verbalisering sbeleid van de politie een meer bepalende
rol spelen’. Met het oog op de totstandkoming van een ‘integraal strafrechtelijk
beleid’ moet worden gestreefd naar coördinatie  van opsporing, verbalisering en
vervolging.25 De bij de inzet van de politiecapaciteit, het opsporings- en verbalise-
ringsbeleid  en het vervolgingsbeleid te maken keuzes staan in deze benadering
niet los van elkaar, maar zijn op elkaar betrokken en moeten op elkaar worden
afgestemd. Het vervolgingsbeleid moet in deze zin richtinggevend zijn voor de
bepaling van de opsporingsprioriteiten en -activiteiten26, zodat de schaarse po litie-
capaciteit  zo zinvol mogelijk  wordt ingezet.  In het beleidsplan ‘Samenleving en
Criminaliteit’ wordt enige jaren later deze ketengedachte – de coördinatie en afstem-
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27 Kamerstukken II 1984-1985, 18 995, nr. 2.
28 Zie over de puntsgewijs aangestipte ontwikkeling van het opportuniteitsbeginsel  uitvoerig:

A.C. ’t Hart, ‘Verbaliseringsbeleid en opportuniteitsbeginsel’, ‘De relatie tussen Openbaar
Ministerie en Politie’, in de bundel Strafrecht en beleid, Leuven: Acco 1983; idem, Openbaar
ministerie en rechtshandhaving, Arnhem: Gouda Quint 1994, m.n. p. 85-163; A. Patijn, ‘De
strafrechtelijke handhaving van de wetgeving’, in: Kracht van wet. Opstellen aangeboden
aan mr. W.J. van Eijkern, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984, p. 147-164; Rapport van de
Commissie Openbaar Ministerie,  Het functioneren van het Openbaar Ministerie binnen de
rechtshandhaving, 1994; J.M. Reijntjes, in: Melai-Groenhuijs en, Wetboek van Strafvordering,
Deventer: Gouda Quint z.j., aantekeningen op art. 167 Sv; D. van Daele, Openbaar Ministerie
en strafrechtelijk beleid, Antwerpen-Groningen: Intersentia 2002; idem, Het openbaar
ministerie en de afhandeling van strafzaken in Nederland, Leuven: Universitaire Pers Leuven
2003.

29 Vgl. A.C. ’t Hart, ‘Opsporing en handhaving van de openbare orde’, in: Strafrecht en beleid,
Leuven: Acco 1983, p. 149-188; D.J. Elzinga e.a., Het Nederlandse Politierecht, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 1 71 e.v.; D. van Daele, Openbaar Ministerie en strafrechtelijk
beleid, Antwerpen-Groningen: Intersentia 2002, p. 419 e.v.
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ming van de te onderscheiden schakels – doorgetrokken naar de gehele strafrechte-
lijke rechtshandhaving.27 De consequ entie is dat het opportuniteitsbeginsel thans
het scharnierpunt vormt voor prioriteitstelling ten aanzien van het ‘willen’ (is
strafrechtelijke afdoening wenselijk?) en het ‘kunnen’ (is er voldoen de capac iteit?)
van de gehele  strafrechtelijke rechtshandhaving.28 

2.4 Zeggenschap over de politie

Diverse voorzieningen in het huidige recht bieden het openbaar ministerie
mogelijkheden om al vanaf de instroom van strafzaken in de justitiële kanalen te
komen tot prioriteitstelling ten aanzien van opsporing en vervolging en selectie
van zaken waarin een strafrechtelijke reactie wenselijk  wordt geacht. Op de eerste
plaats kan worden gewezen op art. 13 Politiewet (Pw), waarin is bepaald  dat de
politie bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde onder het gezag van
de officier van justitie staat. In aansluiting hierop is in art. 19 Pw bepaald  dat het
College van procureurs-generaal toezicht houdt over de taakuitoefening van de
politie met betrekk ing tot de straf rechtelijke rechtshandhaving. Deze verhoudingen
zijn nader uitgewerkt in de art. 140 e.v. Sv. Zo is aan het College van P-G’s
opgedragen om te waken voor de ‘richtige opsporing’ van strafbare feiten. Voorst
is aangegeven dat de officier van justitie algemeen opsporingsambtenaar is (art.
141) en ten aanzien van de opsporing bevelen kan geven aan de ‘overige personen
met de opsporing belast’ (art. 148 Sv). In deze bepalingen komt tot uitdrukking
dat de officier van justitie formeel is belast met de leiding over de opsporing en
dat de overige (algemene en buitengewone) opsporingsambtenaren bij de
uitoefening van hun opsporingstaak onder zijn gezag staan. Uit deze verhouding
vloeit voort dat de officier van justitie algemene aanwijzingen kan geven
betreffende de uitoefening van de opsporingstaak door de overige opsporings-
ambtenaren en in concrete  zaken bijzondere aanwijzingen kan geven. Deze
voorzieningen verschaffen de juridische basis voor bemoeien is van het openbaar
ministerie  met het opsporings- en verbaliseringsbeleid.29

De taakuitvoering door de politie, met name de co ördinatie van  de strafrech te-
lijke rechtshandhaving en het openbare ordebeleid  en eventueel een gedecentra li-
seerde prioriteitstelling ten aanzien van opsporing en vervolging, zijn onderwerp
van regelmatig  overleg in het zogenaamde ‘driehoeksoverleg’ (art. 14 Pw). Dit
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30 D.J. Elzinga, a.w., p. 200 e.v.; D. van Daele,  a.w. (2002), p. 432 e.v. Zie ook de Jaarverslagen
van het openbaar ministerie over 1983 (Kamerstukken II 1984-1985, 18 600 VI, nr. 3) en 1988
(Het openbaar ministerie in zijn bestuurlijke omgeving).

31 Voor de regulering van verschillen van inzicht bestaan over het beheer van de politie bevat
de Pw enige voorzieningen: zie art. 29 Pw.

32 Zie http://www.openbaarministerie.nl/beleidsregels voor een overzicht van de van het openbaar
ministerie afkomstige richtlijnen en aanwijzingen.

33 Dit is een politieambtenaar/hulp officier van justitie die voor een bepaalde periode wordt
gedetacheerd bij het arrondissementspark et en wordt aangesteld als parketsecretaris en in die
hoedanigheid namens de officier van justitie bevoegd is te beslissen tot sepot of vervolging.
Zie voor de toelaatbaarheid van deze ‘hopper’ HR 1 juli 1997, NJ 1998, 49, m.nt. Sch; HR
14 maart 2000, NJ 2000, 423, m.nt. ’tH en HR 3 juni 2003, LJN AF3366.
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zijn periodiek te agenderen bijeenkomsten tussen de officier van justitie, de
burgemeester en de districtschef of eventueel de korpsche f van politie. Een gelijke
vorm van overleg vindt plaats tussen het College van P-G’s en de Commissaris
van de Koning (art. 20 Pw).30

Voor de feitelijke effectuering van prioriteiten ten aanzien van opsporing,
verbalisering en vervolging is van belang dat het openbaar ministerie invloed heeft
op de voor de justitiële taakuitoefening benodigde politiecapaciteit.  De Politiewet
bevat op dit punt diverse voorzieningen. Zo is in art. 27 Pw regelmatig  overleg
over het beheer van de politie tussen korpsbeheerder en hoofdofficier van justitie
voorgeschreven. Hierop sluit aan dat tussen korpsbeheerder en hoofdofficier
overeenstemming moet bestaan over o.a. het ontwerp van de organisatie  van het
korps, de formatie, de begroting en het beleidsplan voor het regionale  korps (art.
28 Pw). Verder heeft de hoofdofficier inspraak in een benoemingsvoorstel voor
de functie van korpschef en van het lid van de korpsleiding dat verantwoo rdelijk
is voor de recherche functie (art. 25 Pw).31

Het voorgaande kan worden gezien als het juridische decor voor de
vormgeving van het gezag van het openbaar ministerie  over de politie ten aanzien
van de strafrechtelijke rechtshandhaving. Op feitelijk uitvoerend niveau wordt
dat gezag op uiteenlopende wijzen geoperationaliseerd. In algemene zin zijn
uitgangspunten voor het optreden van de politie in relatie tot opsporing en
verbalisering neergelegd in veel ‘aanwijzingen’ van het openbaar ministerie. Deze
aanwijzingen kunnen een vrij algemeen karakter hebben, zoals de ‘aanwijzing
opsporing’ (waarin is aangegeven hoe de politie zou behoren te reageren op
strafbare feiten die haar ter ore komen), meer zijn toegespitst op een beperkt
omlijnde categorie  strafbare feiten (zoals  de ‘aanwijzing verkeersongevallen’),
of instructies bevatten voor de uitoefening van politiebevoegdheden (bijvoorbeeld
de ‘aanwijzing opsporingsbevoegdheden’ en de ‘aanwijzing invordering van rij-
bewijzen’).32 Een meer op concrete  zaken gerichte  betrokke nheid is aan de orde
bij in de praktijk gegroeide werkwijzen waarbij  reeds op het politiebureau wordt
beslist over de wijze van afhandeling van een delict. In deze gevallen wordt veelal
door een parketsecretaris of een zogenaamde ‘hopper’33 op basis van de aanwijzing-
en en richtlijnen van het openbaar ministerie of op basis van concrete  mandaatcon-
structies (zie art. 126 RO) al op het politiebureau beslist over het aan te zaak te
geven vervolg. Alleen van zaken die niet om technische of opportuniteitsredenen
meteen worden geseponeerd, wordt proces-verbaal opgemaakt en als uitgangspunt



Rondom de vervolgingsbeslissing Bijzonder deel

34 Vgl. het Beleidsplan openbaar ministerie 1990-1995, Strafrecht met beleid; D. van Daele,
a.w., (2002), p. p. 444 e.v.

35 Vgl. de dissertatie van G.J.M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid , IJmuiden:
Vermande 1974.

36 Zie hierover W.E.C.A. Valk enburg, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, Arnhem: Gouda
Quint 1993; Melai-Groenhuijsen, Wetboek van strafvordering, art. 250, aant 7 t/m 9.

37 Zie bijv. HR 30 september  1987, NJ 1987, 486, m.nt. Corstens.
38 G.J.M. Corstens, a.w. (1974), p. 77; Melai-Groenhuijsen, a.w., art. 12, aant. 7.
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wordt in die zaken een strafrechtelijke reactie (transactie  of direct dagvaarding
ter zitting) wenselijk  geacht. 34

2.5 Controle  en waarborgen

Vervolgin gsmonop olie en opportuniteitsbeginsel verschaffen het openbaar
ministerie ruime discretionaire bevoegdheden inzake de inzet van de strafrechte lijke
rechtsgang. In de sfeer van de ‘checks and balances’ zijn deze bevoegdheden
omringd met diverse waarborgen. Deze staan in het teken van rechtsbescherming
van de burger en controle  op het opsporings- en vervolgingsbeleid.35 Twee van
deze waarborgen zijn al eerder genoemd. Het betreft op de eerste plaats de
mogelijkheid voor een verdachte  om een bezwaarschrift  in te dienen tegen de
kennisgeving van verdere vervolging of de dagvaarding. In het teken van het doel
van deze procedure – de verdachte  een middel bieden om op te komen tegen een
lichtvaardige vervolging – geeft de rechter op initiatief van de verdachte  een
summier oordeel over enkel de haalbaarh eid van de vervolging; een beoordeling
van de opportuniteit van de vervolging staat niet op het programma van de
raadkamer.36 Als gevolg van diverse ingrepen van de wetgever in de regeling van
de bezwaarschriftproce dure (zoals de afschaffing van de rechtsmiddelen en het
schrappen van het gevolg van het indienen van een bezwaarschrift  – het van
rechtswege vervallen van de dagvaarding),  het door de Hoge Raad aangegeven
summiere karakter van de rechterlijke toetsing37 en de sterke selectie bij de
beslissing om al dan niet tot vervolging over te gaan, valt de praktische betekenis
van het bezwaarschrift tegen de kennisgeving van verdere vervolging of de
dagvaarding als waarborg voor de verdachte  te verwaarlozen.

De tweede waarborg is in het bijzonder gerelateerd aan het vervolgingsmono-
polie en betreft de bevoegd heid voor een ‘rechtstreeks belanghebbende’ om zich
bij het gerechtshof te beklagen over het niet of niet verder vervolgen van een
strafbaar feit (art. 12-12l Sv). Deze beklagmogelijkheid strekt zich uit over gevallen
waarin al in een vroeg stadium om beleidsmatige redenen wordt besloten om ter
zake van het strafbare feit in het geheel geen opsporingsonderzoek te doen.38 Ook
staat, met inachtneming van bepaalde termijnen, beklag open als het feit niet wordt
vervolgd maar buitengerechtelijk wordt afgedaan (art. 12k Sv). In deze beklagproce-
dure geeft het hof niet alleen een oordeel over de haalbaarh eid van een eventuele
vervolging, maar ook over de opportun iteit daarvan. Hoewel dat niet blijkt uit de
bewoordingen van art. 12i, lid 2, Sv, is verdedigbaar dat het hof zich bij de toetsin g
van de opportun iteit van de verzochte vervolging terughoudend opstelt.  Het
vervolgingsbeleid is immers toevertrouwd aan het openbaar ministerie, onder
uiteindelijke verantwoo rdelijkheid  van de minister van Justitie. Het is in
democratisch opzicht onwens elijk als de onafhankelijke rechter in de art. 12 Sv-
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39 Vgl. G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, 4e dr., p. 506. Tegen deze achtergrond
is Hof Den Bosch 25 september 2002, NJ 2002, 605 nogal bijzonder, waar het hof zijn afkeuring
uitspreekt over prioritering van zaken op grond van capaciteitsoverwegingen.

40 In deze zin reeds Melai-Groenhuijsen, a.w., art. 12, aant. 5; anders: G.J.M. Corstens, a.w.,
(1974), p. 78-79.

41 Vgl. HR 13 september  1988, NJ 1989, 285, m.nt. ALM; HR 22 oktober 1991, NJ 1992, 282,
m.nt. ’tH; HR 8 oktober 2002, NJ 2003, 65 en HR 24 juni 2003, nr. 02360/02 ; G.J.M. Corstens,
a.w. (2002), p. 30, 58-70.

42 Zie o.a. HR 19 juni 1990, NJ 1991, 119, m.nt. ThWvV  en MS.
43 Vgl. P.P. van der Lee, Legitimiteit en onpartijdigheid bij vervolging, diss. UM, Den Haag:

SDU 2003, p. 30-74 met verdere literatuuropgave.
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procedure het uitzetten van de piketpalen van het vervolgingsbeleid naar zich toe
zou kunnen trekken.39

De opportuniteitstoetsing is niet alleen aan de orde in gevallen van algeheel
niet-vervolgen, maar ook in gevallen waarin het ‘feit’ strikt genomen wel wordt
vervolgd,  doch waarin de belanghebbende meent dat de keuze van de grondslag
van de vervolging onjuist is. Zie hiervoor HR 25 juni 1996, NJ 1996, 714, m.nt.
Sch, waarin de veroorzaker van een verkeersongeval werd vervolgd ter zake van
art. 36 WVW (oud; thans art. 6 WVW 1994). De belanghebbende meende echter
dat een vervolging ter zake van doodslag aangewezen was. De beslissing van het
hof dat het beklag niet-ontvankelijk was omdat er geen sprake was van een situatie
van niet vervolgen, oordeelde de Hoge Raad onjuist,  omdat ‘het mede tot de taak
van het hof behoort,  te beoordelen ter zake van welke wettelijke strafbaarstelling
de vervolging had moeten worden ingesteld’.40

De strekking van richtlijnen en aanwijzingen betreffende het opsporings- en
vervolgingsbeleid is dat het openbaar ministerie kenbaar maakt op welke wijze
gebruik  zal worden gemaakt van wettelijke bevoegdheden tot opsporing en
vervolging. Op grond van beginselen van behoorlijk  strafprocesrecht (zoals het
vertrouwens beginsel,  het verbod van willekeur, het gelijkheids beginsel,  de
rechtszekerheid) is het openbaar ministerie gehouden individuele zaken af te doen
met inachtneming van deze beleidsregels.41 Deze binding maakt het optreden van
politie en openbaar ministerie  voorspelbaar. In deze zin kan de binding aan
richtlijnen en aanwijzingen worden gezien als een waarborg voor de verdachte
en de samenleving. Doordat richtlijnen en aanwijzingen in de rechtspraak zijn
aangemerkt als ‘recht’ in de zin van art. 79 RO42 en daarmee vatbaar voor uitleg
door uiteindelijk  de Hoge Raad, zijn betekenis, strekking en bindende werking
van deze beleidsinstrumenten nog versterkt.

In relatie tot het parlement is de minister van Justitie verantwoo rdelijk voor het
opsporin gs- en vervolgingsbeleid. Over de omvang van deze ministeriële
verantwoo rdelijkheid  en met name het al dan niet bestaan van ministeriële
bevoegdheden om invloed uit te oefenen op de in individuele  zaken te nemen
beslissingen en de wijze waarop een en ander in de praktijk vorm zou moeten
worden gegeven (‘fluwelen handschoen’, alleen bemoeien is met het algemene
beleid, geen inmenging in concrete  zaken) is in de literatuur uitvoerig
gedebatteerd.43 De regeling van de verhouding tussen minister van Justitie en het
openbaar ministerie  in de huidige Wet RO gaat uit van de gedachte  van ‘volledige
verantwoordelijkheid’,  waaruit  voortvloeit,  zo wordt in de kamerstukken met
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betrekking tot de reorganisa tie van het openbaar ministerie  opgemer kt, dat de
minister in principe ook bevoegd is zich te mengen in individuele  zaken.44 Dit is
met zoveel woorden neergelegd in art. 127 RO, waarin is aangegeven dat de
minister van Justitie ‘algemene en bijzondere aanwijzingen’ kan geven betreffende
‘de uitoefening van taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie’. Deze
aanwijzing sbevoegd heid omvat de mogelijkheid dat in een concrete  zaak een
aanwijzing tot vervolging of niet vervolging, dan wel de uitvoering of het
achterwege laten van bepaalde opsporingsactiviteiten wordt gegeven. Ten behoeve
van de controleer baarheid  en transparantie van politieke beïnvloeding van
strafvorderlijk  optreden van het openbaar ministerie  in concrete  zaken zijn in art.
128 RO enige procedu rele voorzieningen opgenomen. Indien de minister van
Justitie overweegt een bijzondere aanwijzing te geven, moet het College van
procureurs-generaal worden geconsulteerd en de aanwijzing moet in beginsel
schriftelijk  worden gegeven, voorzien van een motivering. Vervolgens moet de
aanwijzing – indien deze strekt tot het doen van opsporing en vervolging – bij de
processtukken worden gevoegd. Als de aanwijzing inhoudt dat in een zaak moet
worden afgezien van opsporing of vervolging, moet deze aanwijzing ter kennis
worden gebracht van het parlement.  Deze voorzieningen hebben tot gevolg dat
de ministeriële  inmenging in concrete  zaken bekend wordt en kan worden
gecontroleerd.

2.6 Afronding

In de Nederlandse strafrechtspleging is het opportuniteitsbeginsel de schakel voor
het voeren van strafrechtelijke beleid door het openbaar ministerie. De formele
relatie tussen openbaar minis terie en politie is zodanig  dat opsporing en vervolging
kunnen worden gecoördineerd. Tegelijker tijd biedt het geldende recht met het oog
op het vervolgingsbeleid diverse waarborgen. Deze staan in het teken van
bescherming van de burger, rechterlijke controle en de ministeriële verantwoorde-
lijkheid ten opzichte  van het parlement.

3 Legaliteitsbeginsel

3.1 Inleiding

De benadering van de beslissing van  de officier van justitie om tot vervolging over
de gaan als verplichting (legaliteitsprincipe) of als een kwestie van beleid
(opportuniteitsprincipe) heeft belangrijke consequenties voor de wettelijke
inrichting van het strafproces. In dit hoofdstuk zullen deze consequenties worden
belicht met het legaliteitsbeginsel als vertrekpunt. Allereerst zal worden aang egeven
dat de algemene keuze voor het opportuniteitsbeginsel niet betekent dat vervolgings-
plichten in het Nederlandse strafrecht een onbekend fenomeen zijn. Vervolgens
zullen de consequenties van het legaliteitsbeginsel voor de inrichting van het
strafprocesrecht worden geschetst.  Hierbij zal het Duitse strafprocesrecht als spiegel
worden gebruikt.  In de Duitse strafrechtspleging wordt immers uitgegaan van een
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45 Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de uitgebreide studies van D. van Daele over
het Duitse openbaar ministerie. Zie D. van Daele, Het openbaar ministerie en de afhandeling
van strafzaken in Duitsland, Universitaire Pers Leuven, 2000; idem, Openbaar ministerie
en strafrechtelijk beleid, Intersentia, Antwerpen-Groningen  2002; C. Fijnaut, D. van Daele
en S. Parmentier, Een openbaar ministerie  voor de 21ste eeuw, Universitaire Pers Leuven,
2000.

46 Zie o.m. de in art. 552hh Sv genoemde verdragen.
47 Zie bijvoorbeeld de kamerstukken  met betrekking tot de goedkeuringswet  van het Euratom-

verdrag: ‘Dit houdt in, dat de vervolging ook geschiedt als het een geheim betreft, dat de
defensiebelangen van een andere Lid-staat raakt en de eigen veiligheid dus niet in gevaar werd
gebracht’, Kamerstukken  II 4725, nr. 5, p. 19; zie ook G.J.M. Corstens, Waarborgen rondom
het vervolgingsbeleid, IJmuiden 1974, p. 21-22; J.M. Reijntjes, in: Melai, Wetboek van
Strafvordering, art. 167, aant. 8.3.
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vervolgingsplicht van het openbaar ministerie, waarop een beperkt aantal wettelijke
uitzonderingen is gemaakt. 45 Ingegaan zal worden op de belangen die op de
achtergrond aan de orde zijn bij de keuze voor het legaliteitsbeg insel. Voorts wordt
de vraag aan de orde gesteld welke wettelijke voorzieningen min of meer logisch
voortvloeien uit deze  benadering van de vervolgingsbeslissing. In het bijzonder
gaat het om de in een wettelijk stelsel op te nemen en bij het legaliteitsbeginsel
passende controlemechanismen. 

3.2 Vervolgingsplichten in het Nederlandse recht

Naast het algemene opportuniteitsbeginsel zijn in het Nederlandse recht beperkte
verplichtingen voor het openbaar ministerie om ter zake van bepaald  aangewezen
strafbare feiten tot vervolging over te gaan, niet onbekend. Afgezien van de
bijzondere voorziening in art. 483, derde lid, Sv inzake de vervolging van ministers
voor de Hoge Raad, zijn deze verplichtingen Verdrag srechtelijk  van aard.  Zo
vestigt art. 194 van het Euratom-verdrag een vervolgingsplicht ter zake van
schendingen van de in deze bepaling geformuleerde geheimho udingsplic ht. In
dezelfde lijn ligt art. 27 van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschap: de lidstaten van de EG zijn na aangifte
door het Hof verplicht zijn om getuigen en deskundigen te vervolgen die zich voor
het Hof schuldig  hebben gemaakt aan meineed. Verder is Nederland gebonden
aan diverse verdragsverplichtingen d ie voorschrijven dat verdachten van specifiek
aangeduide delicten of moeten worden uitgeleverd of in Nederland moeten worden
vervolgd.46 Aangenomen moet worden dat deze verplichtingen om tot vervolging
over te gaan meebrengen dat in alle gevallen waarin een vervolging haalbaar lijkt,
het vervolgingsrecht daadwe rkelijk moet worden geactiveerd en dat in beginsel
geen ruimte bestaat om op grond van beleidsmatige overwegingen van vervolging
af te zien. Deze facetten van het legaliteitsbeginsel strekken ten aanzien van
beperkte  categorieën delicten tot de instelling van een strafvervolging, ook in die
gevallen waarin uit strikt nationaal oogpunt die vervolging inopportuun zou zijn.47

Bij enkele  van voorgaande vervolgingsplichten moet worden bedacht dat bij de
beslissing dat een strafvervolging moet worden ingesteld opportuniteitsafwegingen
wel degelijk  een rol spelen, met die kanttekening dat deze afwegingen niet zijn
opgedragen aan het Nederlandse openbaar ministerie, maar aan andere instanties.
Ten aanzien van de last tot vervolging van art. 483, lid 3, Sv berust de afweging
omtrent de wenselijkheid van een strafvervolging bij de Tweede Kamer. Of
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48 Groenboek, COM(2001) 715 definitief, p. 54-55. Zie ook art. 19, vierde lid, van het Corpus
Juris 2000: ‘The EPP, bound by the legality principle,  must bring a prosecution if it appears
that one of the offences (Articles 1 to 8) has been committed’; in: M. Delmas-Marty & J.A.E.
Vervaele, The implementation of the Corpus Juris in the Member States. Penal provisions
for the protection of European finances, Intersentia, Antwerpen-Groningen-Oxford 2000,
p. 199.

49 Groenboek, COM(2001) 715 definitief, p. 54; Reactie van de Nederlandse Regering op het
Groenboek, Kamerstukken II 2001-2002, 22 112, p. 9; G.J.M. Corstens & M.I. Veldt-Foglia,
‘Communautarisering van het straf- en strafprocesr echt’, DD 2003, p. 167-170; H. de Doelder,
‘Europese opsporing en vervolging’, in: DD 2002, p. 712-725.

50 Kamerstukken II 2001-2002, 22 117, nr. 237, p. 9.
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vervolging ter zake van meineed door een getuige of deskundige voor het Hof van
Justitie aangewezen is, staat ter beoordeling van dat Hof zelf.

De tot ontwikkeling gebrachte  voorstellen ten aanzien van de invoering van
een Europees Openbaar Ministerie, zoals deze thans luiden, bevatten eveneens
voorzieningen die de discretionaire ruimte omtrent de beoordeling van de
wenselijkh eid van een strafrechtelijke vervolging inperken. Het in te stellen
Europees Openbaar M inisterie moet worden belast me t de vervolging van strafbare
feiten die een bedreiging vormen voor de financiële  belangen van de EU. In het
‘Groenboek inzake de strafrechtelijke bescherming van de financiële  belangen
van de Gemeenschap en de instelling van een Europese officier van justitie’ is
met het oog op een uniforme vervolging in de EU als uitgangspunt gekozen voor
een plicht tot vervolging.48 Deze verplichting dient primair het belang van de
rechtseen heid in de EU. Verder hangt volgens het Groenboek de vervolgingsplicht
samen met de onafhankelijke positie van de beoogde Europese officier van justitie.
Deze onafhan kelijkheid  moet politieke beïnvloeding van de werkzaamheden van
de Europese officier van justitie tegengaan. Nu de onafhan kelijkheid  niet wordt
omkaderd door democratisch en rechterlijk  toezicht op het functioneren van de
Europese officier van justitie, bewerkstelligt een vervolgingsplicht rechterlijke
controle, die op zijn beurt bijdraagt aan een correcte  en uniforme toepassing van
het recht.49

Op de vervolgingsplicht worden in het Groenboek enige uitzonderingen
gemaakt. Een drietal gronden geeft een basis aan een beslissing om van vervolging
door de Europese officier van  justitie af te zien: 1. het voorkomen van overbe lasting
van het Europees openbaar ministerie  met zaken met geringe betekenis, 2. het
geringe nut van de vervolging voor de  uitkomst van  het proces , of 3. een vervolging
is vergeleken met een buitengerechtelijke afdoening minder doeltreffend met het
oog op terugvordering van de financiële  schade die door het betrokken delict is
veroorzaa kt.

In het regeringsstandpunt over het Groenboek heeft de Regering te kennen
gegeven dat weliswaar op nationaal niveau zeer wordt gehecht aan handhaving
van het opportun iteitsbeginse l, doch dat de Regering ‘voor het beperkte  en
afgescheiden rechtsgebied waarvoor de EG-aanklager bevoegd is (kan) instemmen
met een keuze voor het legaliteitsbeginsel’. In aansluiting daarop wordt aandacht
gevraagd voor de in het Groenboek geformuleerde uitzonderingen op de
vervolgingsplicht. Naar het oordeel van de Regering zijn deze uitzonderingen zo
ruim, dat ‘er nog maar weinig verschil  met een systeem van opportun iteit’ is. Als
zou worden gekozen voor het legaliteitsbeg insel, zou dat gepaard moeten gaan
met slechts beperkte  en limitatief op te vatten uitzonderingen.50 Hoewel het
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51 Zie over verplaatsing van politieke beïnvloedingsmogelijkheden: C.J.C.F. Fijnaut & M.S.
Groenhuijsen, ‘Een Europees openbaar ministerie: kanttekeningen bij het Groenboek’, NJB
2002, p. 1234-1241.

52 COM(2001) 522 def., Pb. 2001/C 322 E/305 e.v.
53 S.A.M. Stolwijk, ‘Een Europees arrestatie bevel’, in: DD 2002, p. 101-105; Kamerstukken

II 23 490, nr. 222.
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legaliteitsbeginsel en het opportuniteitsbeginsel principieel verschillende benade-
ringen van de vervolgingsbeslissing betreffen, leidt de in het Regeringsstandpunt
geplaatste  opmerking met betrekking tot de uitzonderingen op de vervolgingsplicht
tot de vraag of de met die plicht beoogde doeleinden – rechtseen heid en controle
over het optreden van het Europese openbaar ministerie  – niet vergaand worden
ondergraven door ruime niet door rechterlijke controle ingekaderde uitzonderingen.
In het kader van de toepassing van die uitzonderingen kan de met het legaliteitsbe-
ginsel uitgesloten mogelijkheid van politieke beïnvloeding als het ware via de
achterdeur weer worden binnengehaald.51

De Europese officier van justitie en de op hem rustende plicht tot vervolging
staan in het teken van de bescherming van de financiële belangen van de EG. Deze
achtergrond is vergelijkbaar met die van de in de artikelen 194 Euratom-verdrag
en 27 Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschap neergelegde vervolgingsplicht: een vervolging van het strafbare
feit moet plaatsvinden, ook als de betrokken nationale  staat daarbij  geen belang
heeft. Daarnaast dient de vervolgingsplicht voor het Europese openbaar ministerie
nog een drietal andere belangen. Het betreft de bevordering van eenheid  van
rechtstoepassing in de EU, de uitsluiting van politieke invloed op de vervolgingsbe-
slissing en de mogelijkheid van rechterlijke controle  op de activiteiten van de
Europese officier van justitie.

Niet zozeer een vervolgingsplicht, maar wel een verplichting tot toepassing
van vrijheidsbenemende dwangmiddelen en het overleveren van een verdachte
van een strafbaar feit ter vervolging in een andere Lidstaat van de EU volgen uit
het Europees arrestatiebevel. 52 In het licht van het beginsel van de wederzijdse
erkenning betekent een van een EU-Lidstaat afkomstig  Europees arrestatiebevel
voor de Lidstaat waar de betrokken verdachte  wordt aangetroffen, dat aan het
arrestatiebevel gevolg moet worden gegeven en dat de verdachte  ter vervolging
moet worden overge leverd. In  het kaderbes luit betreffende het Europees
arrestatiebevel is slechts in een beperkt aantal gevallen een uitzondering gemaakt
op de uit het bevel voortvloeiende plicht tot aanhouding en overlevering. De op
deze plaats belangrijk ste uitzonderingen zijn neergelegd in de art. 27 en 28 van
het kaderbesluit. Ieder Lidstaat kan op grond van art. 27 in een uitputtend bedoelde
lijst aangeven ter zake van welke gedragingen geen gevolg zal worden gegeven
aan een van een andere Lidstaat afkomstig  arrestatiebe vel. Vervolgens geeft art.
28 aan dat de niet strafbaarheid van het feit in de tenuitvoerleggende Staat kan
leiden tot weigering van inwilliging van een arrestatiebevel. Deze uitzonderingen
zijn gecreëerd om te voorkomen dat inwilliging van een arrestatiebevel in te ver
gaande mate het nationale strafrechtelijke beleid  van de tenuitvoerleggende Lidstaat
zou doorkruisen.53 Deze weigeringsgronden bieden de Lidstaten een handvat voor
het behoud van nationale verschillen tussen strafbaarstellingen en prioriteitstellingen
bij de vervolging. Zijn in een gegeven geval de weigeringsgronden niet van
toepassing, er is sprake van wederzijdse strafbaarhe id en de gedraging is niet
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54 Zie over de wederzijdse erkenning: A.H.J. Swart, Een ware Europese rechtsruimte , Gouda
Quint, Deventer 2001.

55 § 160(1) luidt: ‘Sobald die Staatsanwaltschaft durch enie Anzeige oder auf anderem Wege
von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält, hat sie zu ihrer Entschließung darüber, ob
die öffentliche Klage zu erheben ist, den Sachverhalt zu erforschen’.

56 § 170(1) luidt: ‘Bieten die Ermittlungen genügenden Anlaß zur Erhebung der öffenlichen Klage,
so erhebt die Staatsanwaltschaft sie durch Einreichung einer Anklageschrift bei dem zuständigen
Gericht’.

57 Zo is wel gesteld dat het legaliteitsprincipe het noodzakelijk gevolg zou zijn van de
strafbedreiging, of zijn ingegeven door generaalp reventieve overwegingen; vgl. Löwe-
Rosenberg, StPO, Walter  de Gruyter, Berlin-New York, 2002, § 152, Rdn. 12.

58 Zie § 374 StPO.
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opgenomen op de in art. 27 bedoelde lijst, dan zijn de Nederlandse autoriteiten
gehouden gevolg te geven aan het van een andere Lidstaat afkomstige arrestatiebe-
vel, ook indien het betrokken delict in Nederland doorgaans geen aanleiding zou
geven voor een strafrechtelijk  optreden. Het opportuniteitsbeginsel biedt in deze
gevallen geen ruimte om het arrestatiebevel niet in te willigen. Deze inperking
van de discretionaire ruimte om al dan niet tot vrijheidsbeneming en overlevering
over te gaan hangt samen met het binnen de EU nagestreefde beginsel van de
wederzijdse erkenning  van strafrech telijke beslissingen en me t de doeltreffendheid
van het Europese arrestatiebe vel.54 

3.3 Het legaliteitsbeginsel in de StPO

3.3.1 Ratio van het legaliteitsbeginsel

In het Duitse strafprocesrecht wordt de taak van het openbaar ministerie  bepaald
door het legaliteitsbeg insel. Dit blijkt primair uit §152 StPO:
‘(1) Zur Erhebung der öffentlichen Klage ist die Staatsanwaltschaft  berufen.
(2) Sie ist, soweit  nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet,  wegen
aller vervolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche
Anhaltsp unkte vorliegen.’
In samenhang met de § 160(1)55 en 170(1)56 StPO volgt uit deze bepaling dat bij
aanwezig heid van een zogenaamd ‘Anfang sverdacht’  de Staatsanw alt verplicht
is strafrechtelijk  onderzoek te (laten) doen en bij voldoende bezwaren de zaak aan
te brengen bij de rechter. In de literatuur wordt de plicht tot het doen van onderzoek
en tot vervolging gebaseerd op uiteenlopende rechtsgronden, die ook al deels in
de voorgaande paragraaf over beperkte  vervolgingsplichten in het Nederlandse
recht ter sprake zijn gebracht. Naast enige tamelijk abstracte fundamenten57, hangen
deze gronden samen met de constitution ele en strafprocesrechtelijke positie van
de Staatsanw altschaft.  Op de eerste plaats moet hierbij worden gewezen op het
aan de Staatsanwaltschaft  toekomende vervolgingsmonopolie. Burgers kunnen
in de regel geen invloed uitoefenen op het al dan niet instellen van een strafrechte-
lijk onderzoek en vervolging. Ter bescherming van de belangen van de burgers
wordt de band tussen vervolgingsmonopo lie en legaliteitsprincipe beschouwd als
een ‘notwendiges Korrelat’.

Op het vervolgingsmonopo lie en het legaliteitsprincipe is een uitzondering
gemaakt voor de zogenaamde ‘privatklagefähige Delikte’.58 Hierbij  gaat het om
een beperkte  categorie  lichte delicten ter zake waarvan de benadeelde bevoegd
is om zelfstand ig een strafve rvolging te initiëren (zoals huisvredebreuk , belediging
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en vernieling). Vanwege deze particuliere  vervolgingsbevoegd heid geldt voor de
Staatsanw alt voor deze d elicten niet he t legaliteitsprinc ipe, maar zijn  strafrechtelijk
onderzoek en vervolging alleen aangewezen ‘wenn dies im öffentlichen Interesse
liegt’.59 Geeft het algemeen belang geen aanleiding tot strafrechtelijk  optreden,
dan mag daarvan worden afgezien. De keerzijde is dat de burger door middel van
een ‘Privatklage’ kan opkomen voor zijn belangen en zelf een strafrechtelijke
vervolging kan aanvangen. 

De plicht voor het openbaar ministerie om in alle gevallen waarin daartoe
voldoende gronden z ijn de zaak  te onderzoeken en ve rvolgen, staa t ook in het teken
van de controle. De plicht om bij aanwezig heid van voldoende verdenking een
zaak te vervolgen heeft tot gevolg dat de Staatsanw alt altijd verantwoording moet
afleggen tegenover de rechter. Daarmee wordt willekeurig  optreden voorkomen
en wordt eenheid  in de rechtshandhaving bevorderd. Ook wordt de plicht tot
vervolging wel gezien als een consequentie van het staatsrechte lijke legaliteitsp rin-
cipe (de binding van de staat aan de wet). Ten slotte sluit een vervolgingsplicht
de mogelijkheid van het uitoefenen van politieke invloed op het al dan niet instellen
van een strafrechtelijk  onderzoek uit. De vervolgingsplicht beoogt uit te sluiten
dat politiek verantwoordelijke instanties door middel van politieke druk het
openbaar ministerie  willen bewegen om op oneigenlijke gronden van strafvervol-
ging af te zien.60

3.3.2 Strafprocesrechtelijke inbedding van het legaliteitsbeginsel

Verschillende regelingen in de StPO hangen sterk samen met het legaliteitsbeginsel.
Enerzijds gaat het om waarborgen voor nakoming van de plicht tot vervolging
door de Staatsanw alt, anderzijds om mogelijkheden om in een bepaalde zaak van
vervolging af te zien of om de omvang van de vervolging te beperken tot het meest
wezenlijke deel van het feitencomplex. Deze uitzonderingen op de vervolgingsplicht
bieden mogelijkheden om een strafbaar feit om opportuniteitsredenen te seponeren.
Tevens bieden zij een uitlaatklep voor kanalisering van de druk op de capaciteit
van de strafrechter die uitgaat van een strikte hantering van het legaliteitsbeg insel.
 
Waarborgen
Het legaliteitsbeginsel heeft alleen betekenis  voor zaken waarin een vervolging
haalbaar lijkt. Heeft het onderzoek onvoldoende resultaten opgeleverd, het feit
is onvoldoende tot klaarheid  gebracht of de dader is niet bekend geworden, dan
biedt § 170(2) StPO de mogelijkheid om de zaak op technische gronden te
seponeren. Deze seponerin gsbevoeg dheid is voorbehouden aan de Staatsanw alt;
aan de politie komt deze bevoegd heid niet toe. De consequentie is dat in alle zaken
waarin op basis van een Anfangsverdacht opsporingsactiviteiten zijn verricht,  de
stukken moeten worden ingezonden naar de Staatsanw alt (vgl. § 163 StPO),  die
vervolgens de zaak op technische gronden kan seponeren.61 Van een dergeli jk
technisch sepot moet de Staatsanwalt onder omstandigheden mededeling doen
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aan de verdachte  (als deze bekend is geworden) en aan degene die aangifte  heeft
gedaan van het strafbaar feit (§ 171 StPO). Is degene die aangifte  heeft gedaan
tevens benadeelde, dan staat voor deze tegen het technische sepot het zogenaamde
‘Klageerzwingungsverfahren’ open.62 In deze procedure kan de benadeelde
uiteindelijk  van de rechter een oordeel verkrijgen over de vraag of de zaak terecht
om technische redenen is geseponeerd.63 Acht de rechter voldoende gronden voor
vervolging aanwezig , dan geeft h ij een daartoe strekkende beslissing (§ 175 StPO).

Het legaliteitsbeginsel is niet alleen richtinggevend voor de taakuitoefening
door de Staatsanw altschaft,  maar ook door de politie. Zo is in § 163 StPO tot
uitdrukking gebracht dat de politie verplicht is de strafbare feiten waarvan zij kennis
krijgt, te onderzoeken. Bij dit opsporingsonderzoek staat de politie onder gezag
van de Staatsanw alt en deze kan aan politiediensten en –ambtenaren opdrachten
en aanwijzingen geven (§ 161 StPO). Het gezag van de S taatsanwalt over de politie
en de strafprocesrechtelijke opsporingsplicht zijn beperkt tot het strafrechtelijk
onderzoek: het onderzoek dat is gericht op de opheldering van een verdenking
van een gepleegd strafbaar feit.64 Met activiteiten van de politie die los staan van
een verdenking, bijvoorbee ld de ‘Gefahrenabw ehr’ of het proactieve onderzoek,
heeft de Staatsanw alt wettelijk geen bemoeienis.65 Ten aanzien van die taken staat
de politie onder het gezag van de deelstatelijke minister van Binnenlandse Zaken.

In het verlengde van het legaliteitsbeginsel ligt de onderzoeksplicht van de
rechter tijdens de ‘Hauptverhand lung’, het onderzoek ter zitting, ten aanzien van
de in de Anklageschrift  omschreven ‘Tat’. Op dit punt is als eerste de in § 244(2)
tot uitdrukking gebrachte  taak van de rechter met het oog op het verzamelen van
bewijsmateriaal van belang. Uitgangspunt is dat de rechter verplicht is ‘zur
Erforschung der Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts wegen auf alle Tatsachen
und Beweismittel zu erstrecken, die für die Entscheidung von Bedeutung sind’.
Bij deze ‘Beweisaufnahme’ wordt uitgegaan van het materiële onmiddellijkheidsbe-
ginsel: al het bewijsmate riaal moet direct op de terechtzitting worden
geproduceerd.66 De ruime taak van de rechter en het onmiddellijkheidsbeginsel
dienen de materiële waarheidsvind ing, het ‘beherrschende Prinzip des Strafverfah-
rens’.67 Op de tweede plaats is relevant dat de in de Anklageschrift  aangeduide
Tat in zijn ‘gesamte  (geschichtliche) Lebensvorgang einschließlich aller damit
zusammenhängender oder darauf bezüglicher Vorkommnisse’ aan de  rechter wordt
voorgelegd. Op het onderzoek ter terechtzitting en de naar aanleiding daarvan te
nemen beslissingen gaat het om de opheldering en afdoening van deze ‘einheit-
licher, geschichlicher Vorgang’.68 De rechter is hierbij niet gebonden aan de
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omschrijving van het feit in de Anklag eschrift.69 Hij is ambtshalve verplicht om
het onderzoek en zijn beslissing uit te strekken over het gehele  feitencomplex en
is niet gebonden aan de in de Anklageschrift  aan het feit gegeven juridische
kwalificaties.70 In het licht van deze taak van de rechter bestaat de mogelijkheid
dat nieuwe feitelijkheden in het onderzoek worden betrokken of dat de rechter
het feitencomplex juridisch anders waardeert dan in de Anklageschrift  is gedaan.
§ 265 StPO sterkt ertoe te voorkomen dat de verdediging door dergelijke wendingen
wordt verrast, doordat de rechter de verdediging over een en ander moet informeren
en eventueel de zitting ten behoeve van de verdediging moet aanhouden. Wijst
het onderzoek uit dat het ‘feit’ in wezen tot de bevoegd heid van een hogere rechter
behoort,  dan is de rechter verplicht de zaak naar die hogere rechter te verwijzen
(§ 270 StPO).

Relativering 1: uitzonderingen op het legaliteitsbeginsel
De plicht om alle strafbare feiten op te sporen en – indien opgehelderd  – te
vervolgen, tezamen met de rechterlijke taak om het historische feitencomplex te
onderzoeken en daarover een beslissing te geven, kunnen leiden tot een grote druk
op de opsporings- en vervolgingscapaciteiten. Het Duitse strafprocesrecht geeft
enige uitwegen om deze druk in goede banen te leiden. Zo bieden de § 153 t/m
154e StPO uiteenlopende mogelijkheden om af te zien van vervolging van een
strafbaar feit, hoewel daarvoor ‘zureichende tatsächliche Anhaltspunkte’ bestaan.71

De voor de dagelijkse strafrechtsp raktijk meest relevante  ‘sepotgronden’ zijn de
volgende.
– § 153 StPO geeft aan dat de Staatsanw alt van vervolging van een ‘Vergehen’
mag afzien als er sprake is van geringe schuld van de dader of van het ontbreken
van openbaa r belang bij ve rvolging. H iervoor behoeft de Staatsanwalt toestemming
van de rechter. Deze toestemming is niet vereist voor de lichtere Vergehen. Zelfs
na aanvang van de vervolging kan de rechter op basis van dezelfde gronden de
vervolging alsnog vroegtijdig  beëindigen (§ 153(2)). Hiervoor moeten de
Staatsanwalt en onder omstandigheden ook de beschuldigde toestemming verlenen.
– Op grond van § 153a StPO kan de Staatsanw alt voorlopig  en onder voorwaarden
afzien van vervolging van een Vergehen. Tot de te stellen voorwaarden hoort
bijvoorbee ld de verplichting om de toegebrac hte schade te vergoeden, een
geldbedrag te betalen aan de Staat of een algemeen nuttige instelling of algemeen
nuttige prestaties te verrichten. Vervult  de beschuldigde de gestelde voorwaarden,
dan kan het feit niet meer als Vergehen worden vervolgd. Deze wijze van a fdoening
staat alleen open nadat de rechter en de beschuldigde daarvoor toestemming hebben
gegeven. Voor de lichtere Vergehen is voor deze wijze van afdoening de
toestemming van de rechter niet nodig. Na aanvang van de vervolging kan ook
de rechter – met toestemming van de Staatsanwalt  en de beschuldigde – de
vervolging voorlopig  onder het stellen van voorwaarden beëindigen.
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72 Zie bijv. § 60 StGB: ‘Das Gericht sieht von Strafe ab, wenn die Folgen der Tat, die den Täter
getroffen haben, so schwer sind, daß die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre. ’

73 In de Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren wordt de Staatsanwalt
aangespoord om uit proceseconomische overwegingen zoveel mogelijk gebruik te maken van
de door de § 154 en 154a StPO geboden mogelijkheden tot beperking van de tijdens de
‘Hauptverhandlung’ te onderzoeken ‘Tat’; zie nrs. 101 en 101a.

74 Zie Löwe-Rosenberg, a.w., § 153a, Rdnr. 19 e.v.
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– In gevallen waarin de rechter bij de berechting van het feit mag afzien van het
opleggen van straf72, mag de Staatsa nwalt  met toestemming van de rechter afzien
van vervolging (§ 153b StPO).  Ook na aanvang van de vervolging mag de rechter,
met toestemming van de Staatsanw alt en de beschuldigde, om dezelfde reden de
vervolging beëindigen.
– § 154 biedt de Staatsanwalt de mogelijkheid om van vervolging van een strafbaar
feit af te zien, als de voor dit feit te verwachten straf of maatreg el, naast voor andere
delicten reeds opgelegde of nog te verwachten straffen en maatregelen ‘nicht
beträchtlich ins Gewicht fällt’ of als die andere straffen en maatregelen ‘zur
Einwirkung auf den Täter und zur Verteidigung der Rechtsordnung’ afdoende
lijken. Na aanvang van de vervolging kan de rechter op vordering van de Staats-
anwalt  het proces om dezelfde redenen voorlopig  beëindigen. In de leden (3) t/m
(5) is aangegeven dat onder omstandigheden en voorwaarden het feit alsnog kan
worden vervolgd. 
– Met het oog op de ruime betekenis  van het begrip ‘Tat’ maakt § 154a het voor
de Staatsanwalt mogelijk om de vervolging te beperken tot het voor de straftoeme-
ting meest wezenlijke deel van het feitencomplex. In iedere stand van het geding
komt dezelfde bevoegd heid toe aan de rechter, met dien verstande dat de Staats-
anwalt  met de beperking van de vervolging moet instemmen. De beslissing tot
beperking van de vervolging door de Staatsanw alt of de rechter is voorlopig; in
de loop van de vervolging kan de rechter zonder enige beperking het afgescheiden
deel weer bij de beoordeling van de ‘Tat’ betrekken (§ 154a(3)).73

– In aansluiting op deze algemene voorzieningen in de StPO bieden ook diverse
bijzondere wetten mogelijkheden om – al dan niet onder het stellen van voorwaar-
den – van vervolging van de in die wetten opgenomen strafbare feiten af te zien.
Gewezen kan worden op het jeugdstrafre cht, het fiscale strafrecht en het Betäu-
bungsmittelgesetz.74 Over toepassing van diverse van deze sepotmogelijkheden
beslist de Staatsanwalt, zonder dat is voorzien in voorafgaande rechterlijke toestem-
ming.

In deze rege lingen springen diverse  onderdelen in het oog. Op de eerste plaats
zijn de beslissingen om een feit (of een deel daarvan) niet te vervolgen niet bindend
voor de Staatsanwalt of de rechter. Een uitzondering geldt voor he t voorwaard elijke
sepot overeenkomstig § 153a StPO: het voldoen aan de voorwaarden heeft tot
gevolg dat het feit niet meer als Vergehen kan worden vervolgd (wel als het feit
een Verbrechten blijkt te zijn). Op de tweede plaats kan ook de rechter na aanvang
van de vervolging op verschillende gronden het proces door middel van een
rechterlijk  sepot beëindigen. Op de derde plaats heeft de belanghebbende geen
middelen om een niet (verdere) vervolging overeenkomstig de § 153-154e StPO
aan te vechten. Het Klageerzwingungsverfahren staat alleen open na een technisch
sepot.
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75 Deze benadering verklaart waarom vervolgingsrichtlijnen van het openbaar ministerie in
Duitsland een nagenoeg onbekend fenomeen zijn.

76 P.J.P. Tak, ‘Opportuniteitsbegins el en minimumstraf’, DD 2002, p. 359-362; zie ook Tak
& Fiselier, a.w., p. 97 e.v.

77 D. van Daele, a.w., 2000, p. 227, 229.
78 D. van Daele, a.w., 2000, p. 247.
79 Vgl. Löwe-Rosenberg, a.w., § 152, Rdnr. 39-45 en 55-6 0; D. van Daele, a.w., 2000, p. 204-223.
80 D. van Daele, a.w., 2000, p. 250.
81 Löwe-Rosenberg, a.w., § 152, Rdnr. 43.
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Tak wijst op belangrijke verschillen tussen de bovenstaande bevoegdheden van
de Staatsanw alt en de zittingsrechter om feiten te seponeren en de Nederlandse
sepotpraktijk. Op de eerste plaats is volgens het Duitse recht in diverse gevallen
een sepot door de Staatsanwalt pas mogelijk nadat de rechter daarvoor toestemming
heeft gegeven. Het seponeren van zaken staat dus vooraf onder controle  door de
rechter. Op de tweede plaats is de Staatsanw alt bij de beslissing om niet te
vervolgen gebonden  door de wet, waarbij iedere beslissing een individuele beoorde-
ling en motivering verlangt. D it betekent dat het ‘bij de toepassing van de uitzonde-
ringen op het legaliteitsbeginsel niet om de toepassing van een discretionaire be-
voegdhe id (gaat) …, maar om de toepassing van recht’.75 Verder kan uit de geringe
frequentie waarmee klachten in het Klageerzwingungsverfahren gegrond worden
verklaard, worden afgeleid  dat in het algemeen met inachtneming van de opspo-
ringsplicht door de politie voldoende adequaat opsporingsonderzoek wordt ver-
richt.76 

Bij deze door Tak als ‘principiee l’ genoemde verschillen kunnen de nodige
kanttekeningen worden geplaatst.  In de kern komen deze er op neer dat de toepas-
sing van de uitzonderingen moet worden geplaatst in het streven naar het terug-
dringen van de overbelasting van de strafrechtspleging. De consequ entie hiervan
is dat in veel gevallen waarin het afzien van vervolging afhankelijk  is van rechter-
lijke toestemming, deze vorm van controle  weinig intensief is en veeleer routine-
matig functione ert. Daarnaast kan er op worden gewezen dat enkele sepotgronden
geen rechterlijke inmenging verlangen. Verder ligt in de mate waarin enkele
sepotmogelijkheden worden toegepas t, besloten dat bij de wijze van afdoening
van strafzaken beleidsmatige overwegingen een belangrijke rol spelen. Zo geeft
Van Daele  aan dat het verzoek van de Staatsanwalt en de rechterlijke toestemming
overeenk omstig § 153 StPO geen bijzondere motivering behoeven, zodat de
toestemming vaak in summiere vorm wordt verleend. In de praktijk is deze vorm
van controle, zo stelt Van Daele, weinig effectief.77 Hetzelfde geldt voor de
rechterlijke toestemmin g voor het voorwaardelijke sepot van § 153a StPO: ‘in
de praktijk blijkt dat de rechterlijke toestemming vaak quasi-automatisch en
routinema tig wordt verleend’.78 Deze gang van zaken vindt zijn verklaring in het
gegeven dat voorzieningen die zijn gecreëerd voor afdoening van individuele
gevallen, worden gehanteerd voor de beheersing van de ‘Bagatellk riminalität’  en
het voorkomen van overbelasting van de justitiële organen.79 In belangrijke mate
beheersen beleidsmatige overwegingen de wijze waarop toepassing wordt gegeven
aan de uitzonderingen op het legaliteitsbeg insel.80 Dit is begrijpelijk  in het licht
van de hoeveelheid zaken die op een andere wijze dan door vervolging worden
beëindigd: ‘Zählt man alle Einstellungen aus Opportunitätsgründen zusammen,
so dürfte die Einstellungsquote  bei etwa 60% liegen’.81
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82 Tak & Fiselier, a.w., p. 97-102.
83 Löwe-Rosenberg, a.w., §152, Rdnr. 40.
84 D. van Daele, a.w., 2000, p. 145 e.v.
85 Deze zeggenschap is beperkt tot de opsporing op basis van een Anfangsverdacht (§ 161 en

163 StPO). Prioriteitsstellingen in het proactieve  onderzoek zijn hierdoor onttrokken aan de
zeggenschap van de Staatsanwaltschaft; zie D. van Daele,  a.w., 2002, 472-474.

86 Vgl. D. van Daele, a.w., 2000, p. 155-160.
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Dit beeld komt ook naar voren in het onderzoek van Tak en Fiselier, waarin  verslag
wordt gedaan van de vergelijking tussen Duitsland en Nederland betreffende de
afdoenin g van zaken. Vanwege het capaciteitstekort van de strafrechtelijke
instanties zijn de mogelijkheden om strafzaken te seponeren of vereenvoudigd
af te doen diverse malen vergroot.  Deze mogelijkheden worden, zo stellen Tak
en Fiselier, in Nordrhein-Westfalen volop benut. Daardoor is het ‘Duitse strafproces
… een selectieproces geworden’ en is de Staatsanwaltschaft ‘geen Anklagebehörde
– geen vervolgingsorgaan – meer maar een Einstellungsbehörde – een seponerings-
orgaan geworden’. 82

Bij de beleidsmatige toepassing van  de uitzonderingen op  het legaliteitsbegin-
sel moet worden bedacht dat ‘Opportunitätsgesichtspunkte’ ook een rol kunnen
spelen bij de opsporing en het technische sepot van § 170(2) StPO. In dit verband
wordt in Löwe-Rosenbe rg gesteld: ‘Der Ermittlungsaufwand zur Klärung des
Tatverdac hts und zur Überführung eines Tatverdächtigen wird nach den Erkennt-
nissen der neueren Justizforschung sowohl von der Polizei als auch von der Staats-
anwaltschaft deliktsspezifisch und nach antizipierten Aufklärungswahrscheinlich-
keiten dosiert,  indem im Bereich der kleinen und teilweise wohl auch mittleren
Kriminalität aus Gründen der Justizökonomie, aber auch aus kriminalpolitischen
Erwägungen, vor einer Einstellung nach §170 Abs. 2 Ermittlungsmöglichkeiten
nicht genutzt werden, die bei der schweren Kriminalität eingesetzt werden und
dort die Aufklärungsquote erhöhen. Der materielle Anspruch des Legalitätsprinzips,
alle bekanntgewordenen, aufklärbaren und beweisbaren Stra ftaten zur Sanktionie-
rung zu bringen, wird daher in der Verfahre nswirklich keit nicht nur durch
Ausnutzung der Gesetzlichen Nichtverfolgungsermächtigungen , sondern auch
durch den unterschiedlichen Aufklärungsaufwand eingeschränkt.’ 83 Met het oog
hierop is van belang dat de politie bij de opsporing van de kleine en middencrimina-
liteit volgens he t wettelijke model weliswaar ondergeschikt is aan  de Staatsan walt-
schaft, doch in de praktijk vrij zelfstandig functioneert. De Staatsanwaltschaft wordt
in deze gevallen meestal pas na afloop van het opsporingsonderzoek bij de zaak
betrokken.84 Enerzijds heeft dit tot gevolg  dat door de beperkte  zeggenschap van
de Staatsanwaltschaft  over de politie85 beleidsmatige keuzes bij de inzet van
opsporin gscapacite it moeilijk vatbaar zijn voor controle  en correctie  door de
Staatsanwaltsc haft. Anderzijds bestaat het risico dat de politie bij gebreke aan een
zelfstandige sepotbevoegdheid op grond van de op haar rustende opsporingsplicht
inspanningen verricht in zaken waaraan door de Staatsanw alt geen gevolg wordt
gegeven.86

Relativering 2: vereenvoudigde procedures
Naast de door de § 153-154e geregelde uitzonderingen op de vervolgingsplicht,
bevat de StPO enkele  voorzieningen voor een versnelde en vereenvoudigde
afdoening van de zaak. In plaats van een door het onmiddellijkheidsbeginsel en
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87 RiStBV, nr. 146.
88 De zaak kan in het ‘besleunigtes Verfahren’ mondeling of schriftelijk worden aangebracht.

In de RiStBV, nr. 146-II  is aangegeven dat in verband met de eenvoud en snelheid van de
procedure de voorkeur uitgaat naar een schriftelijke Anklage.

89 Zie § 420 StPO; D. van Daele, a.w., 2000, p. 282 e.v.
90 In het onderzoek van Van Daele is aangegeven dat het besleunigtes Verfahren in de praktijk

een bescheiden rol speelt. In 1996 werd in zaken bij het Landgericht 0,5% en bij het
Amtsgericht 2,7% van de zaken in een besleunigtes Verfahren afgedaan; zie Van Daele, a.w.,
2000, p. 288.

91 Kleinknecht/Meyer-Goßner, a.w., § 408a, Rdnr. 1.
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de ruime onderzoekstaak van de rechter gekleurde behandeling van de zaak in
de Hauptverhandlung (§ 226 e.v.), kunnen vereenvoudigde procedures worden
gevolgd. De toenemende last die door de kleine en middencriminaliteit op de
justitiële organen is gelegd, heeft tot gevolg gehad dat in de loop der jaren de
mogelijkheden tot vereenvoudigde afdoening diverse malen werden verruimd.

Een vereenvoudigde wijze van afdoening wordt geboden door het zogenaamde
‘besleunigtes Verfahren’ (§ 417-420 StPO). In de Richtlinien für das Strafverfahren
und das Bußgeldverfahren wordt aangegeven dat de Staatsanw alt ‘in allen
geeigneten Fällen’ moet streven naar afdoening van de zaak in deze versnelde
procedure.87 Deze weg staat open als het  feit eenvoud ig van aard is (bij bijvoor-
beeld een bekennende verdachte) en het bewijs onproblematisch. In deze
vereenvoudigde procedure kan een vrijheidsstraf van maximaal een jaar worden
opgelegd. De vereenvoudigingen ten opzichte  van de uitgebreide behandeling in
de Hauptverhandlung hebben betrekking op de wijze van aanbrengen van de zaak88,
de beperking van het onmiddell ijkheidsbeginsel (de mogelijkheid van schriftelijk
bewijs) en de omvang van de rechterli jke onderzoeksplich t.89 Deze regeling maakt
een relatief eenvoudige en snelle, efficiënte wijze van afdoening van strafb are feiten
mogelijk.90

Een andere versnelde wijze van afdoening wordt geboden door het
Strafbefehlsverfahren. Deze weg staat open voor Vergehen en bestaat uit een
verkorte en schriftelijke procedure, waarin geen openbare behandeling van de zaak
plaatsvindt.  Op vordering van de Staatsanw alt kan de rechter de zaak zonder de
beschuldigde te horen door middel van een Strafbefehl afdoen en diverse straffen
opleggen, zoals een geldboete, ontzegging van de rijbevoegdheid of een
voorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal een jaar (§ 407 StPO).  Tegen de
oplegging van een Strafbefehl kan de betrokkene verzet doen, waarna een
behandeling ter zitting plaatsvindt.  Deze behandeli ng is, vergeleken met de
Hauptverhandlung, op dezelfde wijze vereenvoudigd als het ‘besleunigtes
Verfahren’. In § 407 StPO en nr. 175-III van de RiStBV is tot uitdrukking gebracht
dat de Staatsanw alt zoveel mogelijk  moet streven naar versnelde afdoening van
een Vergehen door middel van een ‘Strafbefehl’. Alleen wanneer volledige
opheldering van het feit ten behoeve van de straftoemeting nodig is of wanneer
de speciale en generale preventie daarmee beter gediend zijn, is een Hauptverhand-
lung aangewezen.

Zelfs als met de behandeling van de zaak in de Hauptverhandlung al een
aanvang is gemaakt, kan het feit nog door middel van een Strafbefehl worden
afgedaan (§ 408a StPO). Deze mogelijkheid is bedoeld als uitweg om ‘in geeigneten
Fällen steckengebliebene Verfahren schnell  und ohne großen Aufwand’ af te
ronden.91 
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92 Kleinknecht/Meyer-Goßner, a.w., p. 1253, Rdnr. 1.
93 D. van Daele, a.w., 2000, p. 278.
94 Vgl. D. van Daele, a.w., 2000, p. 279: ‘… moet worden vastgesteld dat in de praktijk deze

procedure wordt gedomineerd door het openbaar ministerie’; en verder: ‘Het rechterlijk optreden
blijft … vaak beperkt tot het “afstempelen”  van het strafbevel …’.

95 Zie hierover A. den Hartog & E.F. Stamhuis, Onderhandelen in strafzaken, Monografieën
strafrecht, dl. 21, Gouda Quint, Deventer 1996, p. 5 e.v.; Tak & Fiselier, a.w., p. 141 e.v.

96 H.J. Scholten, ‘De regiezitting in Duitsland’,  DD 2000, p. 671-694.
97 H.J. Scholten, a.w., p. 673.
98 Zie voor die door het BGH aangegeven grenzen: H.J. Scholten, a.w., p. 693-694; D. van Daele,

a.w., 2000, p. 212.
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Anders dan het besleunigtes Verfahren is het Strafbefehlsverfahren voor het func-
tioneren van de Duitse strafrechtspleging van groot belang: ‘Das vereinfach te
Verfahren, in dem inzwischen die Mehrzahl der Strafverfahren abgeschlossen wird,
ist praktisch unentbehrlich. Es liegt nicht nur im Interesse der staatlichen
Strafgerich tsbarkeit,  die völlig überfordert wäre, wenn jedes Verfahren durch
Hauptverhandlung und Urteil erledigt werden müßte, sondern auch im Interesse
des Beschuldigten, …’.92 Het belang van het Strafbefehlsverfahren in relatie tot
de berechting van zaken in de Hauptverhandlung wordt concreet duidelijk gemaakt
door het onderzoek van Van Daele. In 1996 werden bij het Landgericht 675.228
zaken (15,6% van het totaal) afgedaan door middel van een Strafbefeh l, terwijl
531.612 zaken (12,3% van het totaal) door middel van een Anklage werden
vervolgd.93 Gelet op deze aantallen ligt het voor de hand om aan te nemen dat de
hoofdrol in deze procedure is weggeleg d voor de S taatsanwalt en dat de rec hterlijke
bemoeien is met het verlenen van een Strafbefehl doorgaans minimaal zal zijn.94

Beperkingen op de omvang van het rechterlijk onderzoek liggen nie t alleen beslo ten
in de genoemde vereenvoudigde procedures, maar vloeien ook voort uit een
gegroeide praktijk van onderhandelingen en afspraken in het strafproces.95 De
ophelderingsplicht van de rechter (§ 244 StPO),  het bewijsrecht en de beginselen
van onmidde llijkheid en oraliteit brengen volgens  Scholten m ede dat de voortgang
en afwikkeling van het onderzoek op de terechtzitting afhankelijk is van een zekere
mate van medewerking van alle procesdeelnemers.96 Door middel van afspraken
tussen verdachte  en zijn verdediging, het openbaar ministerie  en de rechter wordt
die voortgang en afwikkeling bevordert.  Volgens Scholten kunnen twee categorieën
afspraken worden onderscheiden: vonnisafspraken en een regiezitting. Bij een
vonnisafspraak worden tussen de procesdeelnemers  afspraken gemaakt over een
te wijzen vonnis en het verloop van de terechtzitting, in het bijzonder ten aanzien
van het bewijs. Een regiezitting betreft afspraken over de gang van zaken op de
terechtzitting ten aanzien van bijvoorbeeld  de omvang van het te onderzoeke n feit,
het bewijs, de door de verdachte  af te leggen verklaring, de proceshouding en de
wijze van verdediging, het requisitoir  van het openbaar ministerie  en het door de
rechter te wijzen vonnis.97 Binnen de door het Bundesgerichtshof aangegeven
grenzen kunnen de afspraken tussen de procesdeelnemers  inhoude lijk betrekking
hebben op alle onderwerpen die ten processe aan de orde zijn en ten opzichte
waarvan zij invloed kunnen hebben op de uitkomst daarvan.98 Gedacht kan worden
aan afspraken betreffende de toepassing van de § 154 en 154a StPO (beperking
van het feitencomplex) door de Staatsanwalt, het afzien van he t voeren van  bepaalde
verweren door de verdediging en een door de rechter aan te geven strafplafond.
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99 Löwe-Rosenberg, a.w., § 152, Rdnr. 11.
100 Tak & Fiselier, a.w., p. 99.
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De strekking van afspraken is dat de verdachte  op een of andere wijze wordt
‘beloond’ voor zijn medewerking aan een bespoediging van de voortgang en afwik-
keling van de behandeling van de zaak op de terechtzitting. Het effect kan echter
wel zijn dat de ophelderingsplicht van de rechter ter zake van de in de Anklage-
schrift omschreven ‘Tat’ om proceseconomische redenen wordt beperkt.  In de
praktijk van afspraken in het strafproces kunnen opportuniteits- en doelmatigheids-
overwegingen een rol spelen bij de wijze van afdoening van een feit.

3.3.3 Conclus ie

De wettelijke regeling van het strafprocesrecht in Duitsland is gebaseerd op het
legaliteitsbeginsel.  Diverse voorzieningen moeten worden beschouwd als waarborg
voor naleving van de vervolgingsplicht door de Staatsanw alt. Het betreft de
opsporin gsplicht,  het Klageerzwingungsverfahren en de ophelderingsplicht van
de rechter in de Hauptverhandlung. In het licht van de capaciteitstekorten van het
justitiële systeem kan worden geconstateerd dat in de praktijk van de strafrechtsple -
ging op formele en als fundamenteel ervaren uitgangspunten veel concess ies moeten
worden gedaan, om te voorkomen dat de strafrechtspleging vastloopt.  Deze
concessies blijken niet alleen expliciet uit de ruime toepassing van de in de StPO
opgenomen uitzonderingen op het legaliteitsbeginsel (§ 153-154e StPO),  maar
liggen ook meer impliciet besloten in de prioriteitsstelling binnen de opsporing,
de mogelijkheden om strafzaken vereenvoudigd af te doen en de afspraken binnen
het strafproces. Het resultaat is dat bij de wijze van afdoening van de kleine en
middencr iminaliteit opportuniteitsoverwegingen een belangrijk  rol spelen. In dit
verband wordt in Löwe-Rosenberg aangegeven dat in de huid ige Duitse  strafrechts-
pleging wordt uitgegaan van een legaliteitsprincipe ‘mittlerer Reichweite’:  ‘Bei
dem heute erreichten Rechtszustand ist der Grundsatz der Vervolgungspflicht
sowohl was den gesetzlich bestimmten Umfang der Ausnahmen angeht,  als auch
in bezug auf die tatsächliche Häufigkeit  ihrer Anwendung in beträchtlichem Maße
gelockert.  Dabei sind die tatbestandlichen Voraussetzungen der Nichtverfolgungs-
ermächtigungen vielfach verhältnismäßig unbestimmt, so dass sich für die Anwen-
dung durch die Staatsanwaltschaft im Einzelfall oder aufgrund allgemeiner Weisun-
gen durch die Dienstvorgesetzten faktisch nicht unbeträchtliche Handlu ngsspiel-
räume eröffnen. Das derzeit  geltende Legalitätsprinzip der StPO kann als ein
solches “mittlerer Verbind lichkeit“  gekennzeichnet werden, das sich in der prak-
tischen Auswirkung in vielen Deliktsbereichen einem gebundenen Opportunitäts-
prinzip annähert’.99 Gesteld  kan worden dat ten aanzien van de ernstiger vormen
van criminaliteit  het legaliteitsbeginsel nog steeds een belangrijk  uitgangspunt
is voor de opsporing en vervolging. Bij de afdoening van de kleine en middencrimi-
naliteit komen opportun iteitssepots  kwantitatief  veel voor; op dit vlak heeft het
openbaar ministerie zich ontwikke ld van een vervolgingsorgaan naar een ‘Einstel-
lungsbehörde’. 100

Tussen deze feitelijke stand van zaken  en de uitgangspunten van het wettelijke
systeem bestaat spanning. Het legaliteitsbeginsel en de op iedere individuele  zaak
toegespitste  benadering van de uitzonderingen op de vervolgingsplicht staan aan
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101 Bij de beperkingen  van de rechtsvergelijking tot het Duitse recht wordt niet miskend dat het
legaliteitsbeginsel  op onderdelen in andere landen binnen de EU een enigszins andere neerslag
in het positieve  recht kan hebben gekregen. Deze variaties staan naar het oordeel van de
onderzoeksgroep los van de principiële consequenties die aan de keuze voor het opportuniteits-
of het legaliteitsbeginsel  zijn verbonden.

102 Zie § 2.2.
103 Ten aanzien van het legaliteitsbeginsel  geldt het argument in omgekeerde zin: de belangen

van de burger zouden juist het beste worden gediend met de zekerheid dat ter zake van ieder
delict een strafvervolging wordt ingesteld; zie § 3.3.1. De door het opportuniteitsbeginsel
geboden mogelijkheid tot belangenafweging  biedt daarentegen een veel flexibeler kader om
tegemoet te komen aan de belangen van het slachtoffer  bij het al dan niet instellen van een
strafvervolging. Daarmee wordt tevens aangesloten bij een van de centrale uitgangspunten

214

de ontwikkeling van een meer algemeen opsporings- en vervolgingsbeleid in de
weg. Daardoor lijken het seponeren van zaken en het beperken van de omvang
van de vervolging meer te worden gestuurd door capaciteitsoverwegingen en minder
door rationele keuzes omtrent de wenselijkheid of onwenselijkheid van vervolging
van categorieën feiten. In het verlengde hiervan kan worden geconstateerd  dat
de coördinatie van opsporing en vervolging door middel van overleg tussen de
politie en de voor de vervolging verantwoordelijke autoriteiten moeizaam is. Daarbij
komt dat het openbaar ministerie  geen bemoeienis heeft met beheerskwesties
aangaande de politie en het stellen van prioriteiten ten aanzien van de inzet van
de politiecapacite it. Met het oog op het seponeren van zaken moet worden gewezen
op de beperkte  strekking van het Klageerzwingungsverfahren. Deze procedure
biedt aan de benadeelde van een strafbaar feit de mogelijkheid om van de rechter
een oordeel te krijgen over een technisch sepot.  Deze weg staat niet open bij
toepassing van een van  de uitzonderingen op  het legaliteitsbeginsel.  De StPO biedt
de benadeelde geen middelen om op te komen tegen een opportun iteitssepot.

4 Opportuniteits- of legaliteitsbe ginsel:  keuze en verantwoording

4.1 Behoud opportuniteitsbeginsel

De schets van de functie en inkadering van het opportuniteitsbeginsel in het
Nederlandse recht en die van het legaliteitsbeginsel in het Duitse recht101 maakt
duidelijk  dat het ene of het andere uitgangspunt belangrijke consequenties heeft
voor de wettelijke inrichting van het strafprocesrecht en de verhouding tussen de
diverse deelnemers aan het strafgeding. Zo noopt de aanname van een algemene
plicht tot vervolging tot een wettelijke regeling van de hierop te maken uitzonde-
ringen. Voorts  heeft een vervolgingsplicht invloed op de verhouding tussen het
openbaar ministerie en de andere betrokkenen bij de strafrechtelijke rechtshandha-
ving: rechter, minister van Justitie en politie. Bij vergelijking van de verschillende
stelsels, de bijbehorende voorzieningen en de dragende gronden voor beide uit-
gangspunten kiest de onderzoeksgroep voor behoud van het opportuniteitsbeginsel.
Deze keuze is ingegeven door uiteenlopende argumenten. Zo acht de onderzoeks-
groep diverse van de reeds door Boot102 genoemde gronden voor het opportunite its-
beginsel ook in de tegenwoordige tijd nog aansprekend. In het bijzonder betreft
het de uitoefening van het vervolgingsrecht in het algemeen belang, de mogelijkheid
om af te zien van een strafvervolging  wegens ee n daaruit voortvloeiende benade ling
van de belangen van een slachtoffer van een strafbaar feit103 en de mogelijkheid



Bijzonder deel Rondom de vervolgingsbeslissing

van het onderzoeksproject, namelijk het bij de afdoening en de te bieden rechtsbescherming
centraal stellen van de concrete verschijningsvorm van een delict (ernst, op het spel staande
belangen van de verdachte en andere betrokken ‘partijen’).

104 Vgl. M.S. Groenhuijsen, ‘De dreigende verdachtmaking van het opportuniteitsbeginsel  in het
Nederlandse strafprocesrecht’, in: DD 2002, p. 437-445.
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om prudent om te gaan met ruime strafbepalingen. Daarnaast is de keuze van de
onderzoeksgroep ingegeven door de volgende punten:
1 – De wetg eving in de moderne complexe samenleving bevat een grote hoeveelheid
van ongelijksoortige strafbepalingen. Bij de wijze waarop vorm moet worden
gegeven aan de rechtshandhaving is telkens de vraag aan de orde op welke wijze
het aan de betrokken strafbepalingen ten grondslag liggende belang, afgewogen
tegen andere aan de orde zijnde belangen, optimaal tot gelding kan worden
gebracht.  In deze benadering is het strafrecht maar een van de mogelijkheden tot
rechtshandhaving, waarvan met beleid gebruik moet worden gemaakt. Bijvoorbeeld
de grote categorie ‘ordeningsdelicten’ bevat strafbaarstellingen van bestuursstraf-
rechtelijke aard, waarbij  de strafrechtelijke rechtshandhaving dikwijls een
subsidiaire plaats inneemt.  Strafrechtelijk  optreden is pas aangewezen als andere
instrumenten tot rechtshandhaving – gereguleerd gedogen, privaatrecht, bestuurs-
recht – tekort schieten. Deze benadering verdraagt zich niet met het uitgangspunt
dat strafbaarste lling van gedrag betekent dat de strafrechtelijke rechtshandhaving
ook de primaire en meest aangewezen vorm voor de overheidsr eactie op
normschendend gedrag zou zijn, tenzij de wet zelf zou voo rzien in een  uitzonderin g
op de plicht tot strafrechtelijke rechtshandhaving.104 Daarbij komt dat een dergelijke
‘rangorde’ tussen handhavingsinstrumenten met een bijpassende wettelijke regeling
van uitzonderingen op de  vervolgingsplicht niet uitsluit dat opportuniteitsoverwe-
gingen toch een rol spelen bij de rechtshandhaving. Deze afwegingen worden dan
echter niet verricht door strafrechtelijke autoriteiten, maar door andere instanties
(zoals administratieve autoriteiten). 

2 – De capaciteit  van de justitiële instanties is per definitie eindig, zodat bij de
inzet van het strafrechtsapparaat keuzes moeten worden gemaakt. Deze noodzaak
tot het maken van keuzes is in alle fasen van de strafrechtspleging – opsporing,
vervolging en tenuitvoerlegging – aan de orde. Het opportuniteitsbeginsel maakt
het mogelijk  om op een verantwoorde, rationele en transparan te wijze om te gaan
met de schaarste  aan capaciteit.  Een algemene plicht tot opsporing en vervolging
van alle ter kennis  van politie en justitie gekomen strafbare feiten draagt het risico
in zich dat de schaarsteproblematiek door middel van oneigenlijke en minder
inzichtelijke mechanismen wordt ondervangen.

3 – Strafrechtelijk optreden heeft maar een beperkt probleemoplossend vermogen
en bij weging van de voor- en nadelen van het gebruik  van strafrechtelijke
machtsmiddelen kan de balans negatief uitvallen. Bij de inzet van het strafrecht
dienen de voor- en nadelen dan zorgvuldig  te worden afgewogen. In het licht van
de ultimum remedium -gedachte  is strafrechtelijk  optreden pas op zijn plaats als
de inzet van minder ingrijpende machtsmiddelen geen of niet het gewenste  effect
sorteert. Het hoort tot de taak van d e wetgever om deze belangenafweging  mogelijk
maken en te faciliteren. Het legaliteitsbeginsel en een wettelijke regeling van
uitzonderingen op de vervolgingsplicht zijn in dit verband meer een obstakel dan
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105 Vgl. A.C. ’t Hart, ‘Algemeen belang en opportuniteit als rechtsoordelen’, in: De inhoud van
het gezag, OM Publicatiereeks, Den Haag 1996, p. 89-112.

106 P.J.P. Tak & J.P.S. Fiselier, Duitsland – Nederland en de afdoening van strafzaken, Wolf
Legal Publishers: Nijmegen 2002, p. 92.
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een nuttig hulpmiddel, doordat de belangenafweging wordt geperst in een wettelijk
keurslijf  van regel met bijbehorende strikt geformuleerde uitzonderingen. 

4 – De consequenties die voortvloeien uit een eventuele keuze voor het legaliteitsbe-
ginsel voor de inrichting van het strafprocesrecht en de verhoudingen tussen de
bij de strafrechtshandhaving betrokken organen vormen een te grote breuk met
inzichten en opvattingen omtrent deze kwesties, zoals deze in de loop der tijden
in Nederland zijn gegroeid. Het opportun iteitsbeginse l, de plaats en functie die
dit beginsel in de strafrechtspleging inneemt,  de afbakening van taken en posities
van het openbaar ministerie, de strafrechter, de politie, de minister van Justitie
en het Parlement zijn vanzelfsprekend geen in tijd onwrikbaar vastliggende
gegevenheden. Dat neemt niet weg dat de actuele stand van zaken betreffende deze
thema’s een resultante  is van een historische ontwikkeling, waarin het opportun i-
teitsbeginsel onverdeeld als een positief te waarderen kenmerk van de Nederlandse
strafrechtspleging is aanvaard. Naar het oordeel van de onderzoeksgroep volgt
hieruit dat het legaliteitsbeginsel als vertrekpunt voor de invulling van de
vervolgingstaak van het openbaar ministerie in het Nederlandse strafprocesrecht
te veel een ‘Fremdkörper’ is en dus niet zo maar de plaats van het opportuniteitsbe-
ginsel kan innemen. Een dergelijke ‘switch’ is naar het oordeel van de onderzoeks-
groep alleen maar op zijn plaats als een bijzondere reden die verandering
noodzak elijk maakt,  of als de daarvan te verwachten voordelen groter zijn dan
te de verwachten nadelen. Zo’n noodzaak en bijzondere voordelen zijn er echter
niet, zodat een inwisseling van het opportuniteitsbeginsel door het legaliteitsbeg in-
sel met een wettelijk stelsel van uitzonderingen niet aangewezen lijkt.

In de onder 1 tot en met 3 genoemde punten ligt de noodzaak van een rationeel
strafrechtelijk  beleid besloten, waarbij  voorzieningen voor inpassing van het
strafrechtelijk  optreden in het gehele op rechtshandhaving gerichte overheidsbeleid
en voor sturing van de ‘ketens’ van de strafrechtspleging noodzak elijk zijn. In
dit verband zijn de begrippen opportuniteitsbeginsel, rechtshandhaving en rationele
strafrechtelijke politiek als het ware onlosmak elijk met elkaar verbonden. 

De beleidsmatige achtergrond van de beslissing om al dan niet tot vervolging
over te gaan, maakt het opportuniteitsoordeel tot een juridische beslissing.
Weliswaar biedt de we t geen maa tstaven voor beantwoording van de vraag in welke
gevallen een haalbare vervolging ook opportuun moet worden geacht,  maar in de
algemene opdracht tot strafrechtelijke rechtshandhaving aan het openbaar ministerie
en de waardering van kenmerken van de zaak tegen de achtergrond van het in
richtlijnen, aanwijzingen, instructies en gangbare praktijken gegroeide beleid ligt
besloten dat iedere vervolgingsbeslissing niet wordt genomen dan na afweging
van alle aan de o rde zijnde belangen. M et name deze belangenafweging kwalificeert
het opportuniteitsoordeel als een juridisch oordeel.105 Op dit punt verschilt  de
Nederlandse sepotbevoegdheid, anders dan Tak en Fiselier stellen106, dus niet van
de sepotbevo egdheid  van de Duitse Staatsanw alt. De sepotbevo egdheid  is in
tegenstelling tot de regeling in de StPO in Nederland inderdaad wettelijk
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107 SDU Uitgevers: Den Haag 2002.
108 Rapport De toekomst van de nationale rechtsstaat, p. 235.
109 Vgl. J.M. Reijntjes, in: Melai-Groenhuijsen,  Wetboek van Strafvordering, art. 167, aant. 10,

die opmerkt dat op het niveau van de ‘gewone’ concrete strafzaak vervolging eerder regel
dan uitzondering is.

110 Rapport, p. 219-220 en 235.
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ongenormeerd, maar dit betekent niet dat er sprake is van een ongebonden en geheel
naar eigen inzichten – en dus willekeurig – in te vullen bevoegdheid. De normering
van het opportuniteitsoordeel inzake de vervolgingsbeslissing moet in het
Nederlandse strafprocesrecht worden gezocht niet in de wet, maar in het
strafproces suele ‘beleidsrecht’.

Het rapport van de WRR over De toekomst van de nationale  rechtsstaat107 geeft
aanleiding om twee kwesties inzake de strekking van het opportuniteitsbeginsel
aan de orde te stellen. Het eerste punt betreft de vraag of het opportuniteitsbeginsel
in negatieve of positieve zin moet worden opgevat.  Hierover merkt de WRR op:
‘Voor de zwaardere delicten zou het zowel voor de opsporing als voor de vervolg ing
aanbeveling verdienen  het positieve  opportun iteitsbeginsel los te laten en wederom
het negatieve opportuniteitsbeginsel als leidraad te nemen. In gevallen waar de
politie geen vervolg geeft aan een zwaar delict dient hiervan met een beroep op
het algemeen belang verantwoording te worden afgelegd. Hetzelfde geldt voor
het openbaar ministerie  indien er wordt afgezien van de vervolging van zwaardere
delicten’.108

Met het opportuniteitsbeginsel wordt tot uitdrukking gebracht dat de
uitoefening van het vervolgingsrecht in het teken staat van het algemeen belang.
Voor zover het gaat om ernstige strafbare feiten waarbij  inbreuk is gemaakt op
maatschap pelijk zwaarwichtige rechtsbelangen, ligt het voor de hand dat het
algemeen belang sterk wijst in de richting van vervolging van het delict. De gronden
om in een dergelijk  geval af te zien van een kansrijk  opsporingsonderzoek of van
een technisch haalbare vervolging zullen beperkt en bijzonder van aard zijn. Gaat
het daarentegen om een – in het geheel van de rechtsorde – lichter strafbaar feit
(gering rechtsbelang, geen concrete  benadeelden),  dan zijn de mogelijkheden om
in het algemeen belang van vervolging af te zien veel ruimer. Deze stand van zaken
wordt niet anders als het opportuniteitsbeginsel ten aanzien van de door de WRR
bedoelde zwaardere delicten in negatieve of positieve zin zou worden opgevat. 109

Het tweede punt heeft betrekking op de waardering van de begrensde capaciteit
van het justitiële apparaat in re latie tot prioriteitste lling bij opsporing en ve rvolging
ter zake van lichtere delicten. De WRR stelt hierover: ‘Het opportuniteitsbeginsel
is niet bedoeld  om overbelasting van het strafrechtsapparaat tegen te gaan’. En
‘Rechtssta telijk hoort een prioriteitstelling niet gestuurd te zijn door capaciteitstekor-
ten’.110 Met de WRR kan worden onderschreven dat de strafrechtelijke rechtshand-
having ‘op alle terreinen waar crimineel handelen voorkomt’  zichtbaar behoort
te zijn. Tegelijke rtijd moet echter worden aanvaard dat de capaciteit  van politie
en justitie beperkt is. Met name ten aanzien van de veel voorkomende lichtere
criminaliteit  brengt een en ander mee dat de opsporings- en vervolgingscapaciteit
met het oog op de waardering van het strafrechtelijk  optreden en het te behalen
maatschappelijke rendement selectief moet worden geïnvesteerd. Begrensde
capaciteit  maakt selec tie bij de strafrechtelijke rechtshandhaving onontkoombaar.
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111 Een strafbaar feit wordt bijvoorbeeld op technische gronden geseponeerd, aangezien het feit
niet voldoende is opgehelderd doordat investering van opsporingscapaciteit niet opportuun
wordt geacht. Vgl. C.J.C.F. Fijnaut & M.S. Groenhuijsen, ‘Een Europees openbaar ministerie:
kanttekeningen bij het Groenboek’, in: NJB 2002, p. 1239-1240.

112 Zoals vervolgingen wegens meineed bij het HvJ EG of wegens schending van de geheimhou-
dingsplicht van het Euratom-verdrag.

113 Te denken valt aan EU-fraudes.
114 In deze gevallen sluit een beperkte vervolgingsplicht overigens niet uit opportuniteitsoverwe-

gingen toch een rol spelen bij de beslissing tot strafrechtelijke rechtshandhaving. Deze
overwegingen zijn echter niet aan de orde bij de beslissing om tot vervolging over te gaan,
maar zitten ‘verstopt’ in de beslissing om gebruikt te maken van bijzondere opsporingsdeskun-
digheden of bij het aangaan van het internationale samenwerkingsverband.
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Afwijzing van dit principe heeft naar alle waarschijn lijkheid tot gevolg dat
opportuniteitsoverwegingen meer of minder verstopt een uitweg vinden bij vragen
aangaande de haalbaarh eid van opsporing en vervolging.111

4.2 Inkadering beperkte  vervolgingsplichten

Aanvaarding van het opportuniteitsbeginsel als uitgangspunt voor de inrichting
van het strafprocesrecht, staat niet in de weg aan implementa tie van beperkte
opsporings- en vervolgingsplichten in het Nederlandse recht. In par. 3.2 is immers
aangegeven dat ook thans al ter zake van beperkte  categorieën strafbare feiten in
het Nederlandse recht het legaliteitsbeginsel geldt. Uit dergelijke beperkte
verplichtingen vloeit niet de noodzaak voort om meer in het algemeen een
ommezwaai in de richting van het legaliteitsbeginsel te maken, zeker niet nu door
middel van gangbare instrumenten binnen het opportuniteitsbeginsel opsporing
en vervolging van de betrokken categorieën delicten kan worden ‘afgedwongen ’.
In aanwijzingen, richtlijnen of (ambts)instructies kan worden bepaald  dat bij het
vermoede lijk gepleegd  zijn van een  strafbaar feit ter zake waarvan het lega liteitsbe-
ginsel is aangenomen opsporing moet plaatsvinden en dat het feit na opheldering
moet worden vervolgd. Met deze instrumenten kan enerzijds afdoende recht worden
gedaan aan de met het beperkte  legaliteitsbeginsel nagestreefde rechtseen heid en
worden anderzijds de nationale  voor opsporing en vervolging verantwoordelijke
autoriteiten gebonden aan internationale afspraken omtrent de wenselijkh eid van
opheldering en vervolging van bepaalde categorieën strafbare feiten.

De delicten ter zake waarvan thans een plicht tot opsporing en vervolging
geldt, komen niet dan wel amper voor in de justitiële statistiek112, of vergen bij
de opsporing en vervolging bijzondere deskundigheden en vaak grensoverschrijden-
de politiële en justitiële samenwerking.113 Deze redenen pleiten ervoor om de
opsporing en vervolging van delicten waarvoor een beperkt legaliteitsbeginsel
wordt aanvaard onder te brengen bij landelijke eenheden van de politie en het
openbaar ministerie. Een dergelijke centralisatie  (van kennis, prioriteitenstelling
en rechtstreeks toezicht door het College van procureurs-generaal en minister van
Justitie) bevordert de naleving van bijzondere opsporings- en vervolgingsplichten.114

4.3 Waarborgen

De keuze voor het legaliteitsbeginsel in het Duitse strafprocesrecht berust op een
drietal gronden : de besche rming van de belangen  van burgers, rechterlijke controle
op het optreden van het openbaar ministerie en het beperken van politieke
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115 Vgl. Bijl. Hand. II 1913-1914, 286, nr. 3, p. 66.
116 De bij deze beslissing aan de orde zijnde belangen van de beklaagde rechtvaardigen dat hij

in deze procedure wordt gehoord. Echter niet als ‘tegenspeler’ van de belanghebbende klager,
maar als belanghebbende bij de in de beklagprocedure te nemen beslissing. 

117 Zie M.S. Groenhuijsen & N.J.M. Kwakman,  ‘Het slachtoffer  in het vooronderzoek’, in: M.S.
Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Dwangmiddelen en rechtsmiddelen, Deventer: Kluwer 2002,
p. 880-888 en 929-938, waar zij betogen dat participatierechten  van het slachtoffer  diende
te worden gegoten in de vorm van een ‘action indirecte’.

118 Zie het in de vorige noot genoemde deelrapport, t.a.p.
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bemoeienis met de strafvervolging. Ook binnen de kaders van het opportuniteitsbe-
ginsel gaat het bij deze drie punten om belangen die aandacht behoeven. Om
daaraan tegemoet te komen, behoren de aan het openbaar ministerie  toekomende
discretionaire bevoegdheden ten aanzien van opsporing en vervolging deugdelijk
met waarborgen te worden omkleed. Die waarborgen moeten controle  over het
vervolgingsbeleid en correctie  van individuele  beslissingen mogelijk  maken. Bij
die wenselijk  geachte  waarborgen kan in overwegende mate worden aangehaakt
bij het huidige recht.

1. Beklag over het niet opsporen en vervolgen van een strafbaar feit
De aan de ‘rechtstreeks belanghebbende’ geboden mogelijkheid om zich bij de
rechter te beklagen over het niet of niet verder vervolgen van een strafbaar feit
(art. 12 e.v. Sv) moet worden behouden . Deze voorziening sluit aan bij wezenlijke
uitgangspunten voor de vormgeving van een stelsel van strafprocesrec ht, zoals
geformuleerd in eerdere deelrapporten. Voorop staat dat de strafvorderlijke
kernbeslissingen, waaronder de beslissing om al dan niet tot vervolging over te
gaan, zijn opgedragen aan tot het nemen van die beslissingen gekwalificeerde
functionarissen. Bij het nemen van concrete  beslissingen behoren zij zich te laten
leiden door een functione le afweging van alle aan de orde zijnde belangen. De
mogelijkheid voor een rechtstreeks belanghebbende om bij een rechter op te komen
tegen een beslissing tot seponering van de zaak of tegen een als te ‘licht’ ervaren
keuze voor de grondslag van de vervolging, kan worden beschouwd als een
waarborg voor de zorgvuldigheid  van de belan genafweging en voor de bevordering
van het maatschappelijk vertrouwen in de strafrechtsbedeling.115 Tevens betekent
de beklagprocedu re dat de rechtsreeks belanghebbende niet als procespa rtij
tegenover de verdachte  komt te staan, maar alleen erkend wordt als partij ten
opzichte van het openbaar ministerie, waarbij  de inzet van de beklagprocedure
bestaat uit de juistheid van de vervolgingsbeslissing.116 Centraal staat immers de
vraag of bij deze beslissing in voldoende mate rekening is gehouden met de
belangen van de ‘rechtstreeks belanghebben de’. Bij deze toetsing mengt de
betrokkene zich niet rechtstreeks in de vervolging van de verdachte, maar kan hij
alleen via een door de rechter aan het openbaar ministerie te geven bevel een ander
verloop van de strafprocedure trachten te bevorderen.117

Door Groenhuijsen en Kwakman is de wenselijkh eid van uitbreiding van
de beklagprocedu re bepleit.118 In het bijzonder zou de beklagmo gelijkheid  ook
open moeten staan ter zake van beslissingen om geen (verder) opsporingsonderzoek
in de zaak te verrichten. Ook zou in de beklagprocedu re het oordeel van de rechter
moeten kunnen worden ingeroepen in het kader van een ‘second opinion’ over
de inrichting en  het verloop  van het opsporingsonderzoek. Dat in de beklagprocedu-
re een oordeel kan worden verkregen over de voortzetting en de richting van het
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119 Zie par. 2.5.
120 Met dien verstande dat het verkrijgen van toegang tot de rechter veronderstelt dat de beslissing

om niet op te sporen – hetzelfde geldt overigens ook voor de beslissing om niet tot vervolging
over te gaan – eerst door middel van ‘bezwaar’ ter heroverweging is voorgelegd aan de
verantwoordelijke officier van justitie; vgl. M.S. Groenhuijsen & N.J.M. Kwakman, a.w.,
p. 933.

121 Bijl. Hand. II 1913-1914, 286, nr. 3, p. 66; Melai-Groenhuijsen, Wetboek van strafvordering,
art. 12i, aant. 2 en 5.

122 Vgl. Melai-Groenhuijsen, a.w., art. 12i, aant. 5.
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opsporingsonderzoek sluit niet alleen aan bij de invulling die thans aan de
beklagprocedu re wordt gegeven119, maar past ook in de ontwikkeling inzake de
betekenis  van het opportuniteitsbeginsel voor het vooronderzoek. In par. 2.4 is
aangegeven dat het opportuniteitsbeginsel en het gezag van het openbaa r ministerie
over de opsporing instrumenten zijn om bij de inzet van opsporin gscapacite it –
zoals de keuze in welke gevallen opsporing scapaciteit  moet worden geïnvesteerd
en tot in  welke mate opsporingsinspanningen moeten worden geleverd – prioriteiten
te stellen. De beslissing om geen opsporingsonderzoek in te stellen is met het oog
op de beklagprocedu re te beschouwen als een afgeleide van de beslissing om niet
tot vervolging over te gaan, zodat het gepast is om ook tegen die beslissing
zelfstandig  beklag open te stellen.120

Bij de toetsing van de vervolgingsbeslissing door het hof gaat het niet alleen
om een beoordeling van de haalbaarheid van de vervolging, maar ook van de oppor-
tuniteit daarvan (vgl. art. 12i, lid 2, Sv). Bij de totstandkoming van deze regeling
is de wetgever uitgegaan van een bevoegdh eid van het hof tot een volledige oppor-
tuniteitstoetsing.121 De onderzoeksgroep meent evenwel dat de omvang van de
opportun iteitstoetsing door de rechter moet worden gerelateerd aan de ministeriële
verantwoo rdelijkheid  voor het vervolgings beleid (zie hierna onder 3.). In zaken
waarin het uitblijven dan wel staken van de opsporing of de vervolging valt te
herleiden tot democratisch gedragen keuzes, ligt het niet voor de hand dat de
onafhankelijke rechter zijn inzichten aangaande de opportun iteit van de opsporing
of vervolging in de plaats zou mogen stellen van het ministerieel en parlementa ir
aanvaarde opsporings- en vervolgingsbeleid. In deze gevallen horen de opsporings-
en vervolgingsrichtlijnen en aanwijzingen tot het geldende ‘recht’. Daarbij  mag
de rechter wel oordelen over de wijze waarop het openbaar ministerie de algemene
en aan de richtlijnen en aanwijzingen te ontlenen maatstaven in het concrete  geval
heeft toegepast, maar niet de in richtlijnen en aanwijzingen neergelegde algemene
uitgangspunten terzijde stellen.122 Een dergelijke ingreep verdraagt zich niet met
democratische verantwoordingsstructuren en zou tot gevolg hebben dat het
vervolgingsbeleid in handen van de onafhankelijke en niet tot democratische
verantwoording te roepen rechter zou komen te liggen. Gaat het daarentegen om
een zaak waarin geen sprake is van een vastomlijnd opsporings- en vervolgingsbe-
leid, doch van een op het geval toegespitste  belangenafweging, dan is een terug-
houdende opstelling van de rechter bij de opportuniteitstoetsing minder op zijn
plaats. Een dergelijke meer of mindere terughou dendheid  bij de beoordeling van
de opportuniteit van de opsp oring of vervolging lijkt niet adequ aat in een wettelijke
bepaling tot uitdrukking te kunnen worden gebracht.  De algemene aanduiding
dat ‘(h)et gerechtshof het geven van zodanig  bevel ook (kan) weigeren op gronden
aan het algemeen belang ontleend’ biedt de rechter voldoende ruimte om rekening
te houden met het als ‘recht’ aan te merken opsporings- en vervolgingsbeleid.
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123 Zie 4.4. van het algemeen deel onder ‘2. Voorwerp van beklag’ en ‘3. Spoedeisend belang’.
124 Zie over de afgrenzing van de art. 12 Sv-procedure van de ‘restvoorziening’ nader § 4.4.5

van het in dit deelrapport opgenomen algemeen deel: ‘Naar een kort geding – of een soortgelijke
restvoorziening – in strafzaken’. 

125 In deze zin ook W.E.C.A. Valkenburg, Het bezwaarschrift  tegen de dagvaarding, Arnhem:
Gouda Quint 1993, p. 237-238. Doordat het aantal ingediende bezwaarschrif ten al jaren in
de buurt van 0 ligt, is de ‘patiënt’ feitelijk al een stille dood gestorven.

126 Waarbij de indiening van een bezwaarschrift  tot gevolg had dat de dagvaarding van rechtswege
verviel en tegen de beslissing van de rechtbank rechtsmiddelen (hoger beroep en cassatie)
konden worden aangewend; vgl. J. Remmelink, ‘Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding’,
in: Speculum Langemeijer, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1973, p.421-451; J.L. van der Neut
en J. Simmelink, ‘Requiem voor het bezwaarschrift tegen de dagvaarding?!’, in: Strafrecht
in balans, Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 135-174.
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De beoogde expliciete  mogelijkheid om in het kader van de beklagprocedu re een
oordeel van de rechter te krijgen over de juistheid van het uitblijven of staken van
opsporingsactiviteiten moet worden afgegrensd van de  in het algemeen deel bepleite
‘restvoorziening’, die is bedoeld  om lacunes in de rechtsbescherming in het
vooronderzoek te ondervangen. Uit deze typering van de restvoorziening blijkt
dat deze voorziening een subsidiair  karakter heeft. Indien een andere meer
specifieke procedure openstaa t, zoals de art. 12 Sv-procedure, staat de rechtsgang
van de ‘restvoorziening’ niet open. Daarbij  komt dat het object van de beide
procedures anders is. De ‘restvoorziening’ biedt een toegang tot de rechter om
onrechtm atig handelen of nalaten van opsporingsambtenaren of van de officier
van justitie tijdens het opsporingsonderzoek te beëindigen of te voorkomen. Het
belang van klager betreft een toekomstig  ander verloop van het opsporingsond er-
zoek.123 In de 12 Sv-procedure gaat het echter niet om een ander verloop van het
opsporingsonderzoek, maar om de toetsing van de – in het licht van haalbaarh eid
en opportun iteit – juistheid van een al genomen beslissing om niet (verder) op te
sporen of te vervolgen. Hieruit  volgt dat de aard en functie van beide procedures
verschilt.124

2. Bezwaarschrift  tegen de dagvaarding
De procedure inzake het bezwaarschrift  tegen de dagvaarding of de kennisgeving
van verdere vervo lging (art. 262 en 250-254 Sv) moet tot de ‘klassieke’ waarborgen
rondom het vervolgingsbeleid worden gerekend. Aan de verdachte  is een middel
gegeven om bij de rechter op te komen tegen een lichtvaardige vervolging.
Aangezien de actuele betekenis  van deze procedure met het oog op de daarmee
beoogde rechtsbescherming valt te verwaarlozen (vgl. § 2.5) en de procedure niet
zodanig valt aan te passen dat een zinvol bestaan wel mogelijk  lijkt, stelt de
onderzoeksgroep voor deze voorziening niet te handhaven.125 

Bij mogelijke aanpassingen kan worden gedacht aan herinrichting van de
bezwaarschriftprocedure en aan uitbreiding van de mogelijkheden tot toetsing van
de vervolgingsbeslissing door de rechter.  Veranderingen in deze richting acht de
onderzoeksgroep echter niet wenselijk. Een verzelfstandiging van de bezwaar-
schriftprocedure zoals voor invoering van de wet van 10 oktober 1988, Stb. 474126

verdient geen aanbeveling in verband met de mogelijkheden tot het teweegbrengen
van ernstige vertraging van het strafproces en tot ‘obstructie’. Een meer dan
marginale  toetsing van de haalba arheid  van de vervolging in een besloten
voorprocedure  acht de onderzoeksgroep niet gepast,  alleen al omdat daarmee een
te groot voorschot op het kort daarna plaatsvindende onderzoek ter zitting wordt
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127 Vgl. in deze zin reeds de opmerkingen in de MvT bij het huidige wetboek: Bijl. Hand. II 1913-
1914, 286, nr. 3, p. 61-62.

128 Vgl. uit de vele literatuur over dit onderwerp: W. Boot, a.w., p. 53 e.v.; G.J.M. Corstens &
P.J.P. Tak, Het openbaar ministerie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1982, p. 15 e.v.; P.B.
Cliteur, ‘Het OM ter discussie.  De paradigmawissel  over de relatie minister/OM’, in: Trema
1997, p. 91-96; idem, ‘De bevoegdheidsverdeling tussen minister en Openbaar Ministerie’,
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genomen.127 Verder moet in publicitair  gevoelige strafzaken een vroegtijdige
beëindiging van de strafvervolging in een besloten raadkamerprocedure onwenselijk
worden geacht.  Een dergelijke afloop kan aanleiding geven tot gevoelens van
klassenjus titie en ‘onderhands afdoen ’, welk risico toch minder is na een openbaar
onderzoek ter zitting dat eindigt met een niet-veroordelende einduitspraak. Tenslotte
is de mogelijkheid van beoordeling van de opportun iteit van de in gang gezette
vervolging in deze procedure niet op zijn plaats. Binnen de grenzen die worden
geboden door de beginselen van een behoorlijke procesorde kan de rechter een
oordeel geven over de rechtmatigheid  van de vervolgingsbeslissing. Een
verdergaand inhoude lijk oordeel over de opportuniteit van de vervolging hoort
in beginsel niet aan de rechter te worden overgelaten. Deze kwestie  staat ter
beoordeling van het openbaar ministerie, onder de uiteindelijke verantwoordelijk-
heid van de minister van Justitie. 

Voor zover de huidige bezwaarschriftproced ure ten aanzien van de voor-
koming van een bewijstechnisch lichtvaardige vervolging nog een nuttige functie
wordt toegedicht, betekent het verval van deze procedure niet dat in het strafvorder-
lijk stelsel geen plaats zou kunnen worden ingeruimd voor de mogelijkheid om
in een vroeg stadium een lichtvaardige vervolging, waarbij  – marginaal toetsend
– substantieel bewijsmateriaal blijkt te ontbreken, te blokkeren. Het is denkbaar
om de lichtvaardig heid van de vervolging aan te merken als een vraagpunt dat
bij de preliminaire verweren aan de orde kan zijn. Een bijzondere wettelijke
voorziening is daarvoor niet nodig. Een gebleken lichtvaardige vervolging kan
worden beschouwd als een daad van willekeur. In een dergelijk  geval is de
vervolging in strijd met beginselen van een behoorlijke procesorde, zodat de officier
van justitie (preliminair) niet-ontvank elijk zou kunnen worden verklaard in de
vervolging van de verdachte. Op deze wijze kunnen de voordelen van de bezwaar-
schriftprocedure  – bestaande in het voorkomen van een volledige inhoudelijke
behandeling van de zaak op de openbare terechtzitting – worden behouden, met
eliminatie  van mogelijke nadelen.

3. Parlementaire controle  en verantwoo rdelijkheid  van de minister van Justitie
voor het vervolgingsbeleid
Vanuit  staatsrechte lijk perspectief is het belang van democratische controle  over
het doen en laten van het openbaar ministerie evident. Als gedeconcentree rd
staatsorgaan draagt het openbaar ministerie in het kader van de rechtshandhavende
taak verantwoordelijkheid voor de vormgeving van het opsporings- en vervolgings-
beleid. Te dien einde neemt het openbaar ministerie  in de strafrechtspleging een
centrale  positie in en beschikt het over ruime discretionaire bevoegdheden. Met
het oog op de noodzakelijke democratische controle  over de inhoud van het
strafrechtelijke beleid en de wijze van uitvoering daarvan, is het openbaa r ministerie
ondergeschikt aan de minister van Justitie, die op zijn beurt door het parlement
ter verantwoording kan worden geroepen.128 
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in: Beleid en Maatschappij  1973, p. 114-133; D.J. Elzinga & J. Koopman, ‘Ministeriële
verantwoordelijkheid en Openbaar Ministerie’, in:  D.J. Elzinga (red.), Ministeriële
verantwoordelijkheid  in Nederland, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 211 e.v.;
M.L.W.M. Viering & H.R.B.M. Kummeling, ‘La plume est serve, la parole est un petit peu
libre. De staatsrechtelijke verhouding tussen de minister en het openbaar ministerie’, in: NJB
1996, p. 592-596; W. Witteveen, ‘De minister en de officier: botsende rechtsstatelijke idealen’,
in: D&D  1998, p. 448-470.

129 Vgl. over deze benaderingen van de verhouding tussen minister en openbaar ministerie o.m.:
A.C. ’t Hart, Openbaar ministerie en rechtshandhaving,  Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 311-
338; H. de Doelder, ‘Het OM als buitendienst van het departement van Justitie’, in: Trema
1996, p. 294-298; D.J. Elzinga, ‘Een volle ministeriële verantwoordelijkheid voor het Openbaar
Ministerie, maar geen ongebreidelde sturing van het OM’, in: NJB 1994, p. 529-537; J.L.M.
Boek, ‘De bevoegdheidsverdeling tussen minister en Openbaar Ministerie:  een commentaar’,
Beleid en Maatschappij  1997, p. 134 -141; D. van Daele, Openbaar Ministerie en stra frechtelijk
beleid, Antwerpen-Groningen: Intersentia 2002, p. 180-227.

130 Wet van 19 april 1999, Stb. 1999, 194.
131 Kamerstukken II 1996-1997, 25 392, nr. 3, p. 18-22.
132 Zie art. 1 Wet RO.
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Als de verhouding minister van Justitie – openbaar ministerie  daarentegen in een
strafrechtelijk  perspectief wordt geplaatst,  mag de ministeriële verantwoordelijkheid
voor de rechtshandhaving niet tot gevolg  hebben dat het strafrechtelijke beleid
speelbal wordt op het politieke speelveld. Het openbaar ministerie  dient zijn taken
immers niet alleen uit te oefenen onder verantwoo rdelijkheid  van de minister van
Justitie, maar ook met het oog op verantwoording van zijn doen en laten voor de
rechter. Met name deze gerichtheid  eist dat het openbaar ministerie  bij de
uitoefening van zijn taken op enige afstand kan staan van de minister en deze
terughoudendheid betracht met inmenging in het strafrechtelijke beleid en de wijze
van opsporing en vervolging in concrete  zaken. Over de betekenis van deze
gewenste terughoudendheid  in relatie tot de ministeriële verantwoordelijkheid wordt
uiteenlopend gedacht. Bepleit is dat een  terughoud ende ops telling als een praktische
leidraad voor de ‘dagelijkse’ omgang tussen minister en openbaar minis-terie ver-
standig is. In de literatuur is daarentegen ook verdedigd dat deze terug-houdendheid
zou meebrengen dat het openbaar ministerie tot op zekere hoogte  onafhan kelijk
zou zijn van de minister, met als gevolg dat de ministeriële  verantwoo rdelijkheid
voor het  openbaar ministerie  aan beperkingen onderhe vig zou zijn.129

In het kader van de reorganisatie van het openbaar ministerie en de hiermee verband
houdende wijziging van de Wet RO130 is de relatie tussen minister van Justitie en
openbaar ministerie  in de parlementaire stukken uitgebreid  aan de orde geweest.
Inzake deze relatie wordt in de memorie  van toelichting de staatsrechtelijke hoofd-
regel aangehouden: voor de minister van Justitie geldt  een ‘volledige politieke
verantwoordelijkheid’, zodat ook na de reorganisa tie ‘(h)et OM … blijft … funge-
ren onder de volledige zeggenschap van de minister van Justitie’.131 Met het oog
op dit uitgangspunt wordt in de parlementaire stukken waarde gehecht aan het
gegeven dat het openbaar ministerie  geen onderdeel is van het ministerie van
Justitie, doch een gedeconcentree rd orgaan, waarvan de leden ‘rechterlijk  amb-
tenaar’ in de zin van de wet RO zijn.132 Verder is opgemerkt dat het openbaar
ministerie  zijn bevoegdheden rechtstreeks ontleent aan de wet. In het licht van
de ministeriële  verantwoo rdelijkheid  betekent dit dat de minister van Justitie de
bevoegdheden van het openbaar ministerie nooit naar zich toe kan trekken. De
‘volle politieke verantwoordelijkheid’ en de daarbij  horende bevoegdheden van
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133 Kamerstukken II 1996-1 997, 25 392, nr. 3 , p. 19-22. Zie ook de brief van de minister van Justitie
aan de Tweede Kamer over de ministeriële verantwoordelijkheid voor het OM, Kamerstukken
II 1995-1996, 24 034, nr. 13, p. 1-8. Illustratief is de volgende passage op p. 6 van deze brief:
‘De ministeriële bevoegdheden jegens het OM zijn in beginsel onbeperkt. De minister van
Justitie is verantwoordelijk voor en bevoegd ter zake van de organisatie van, het beheer over,
het algemeen beleid van en het optreden van het OM in individuele gevallen. De minister kan
derhalve in beginsel ook interveniëren als het gaat om de toepassing van het in artikel 167
van het Wetboek  van Strafvordering belichaamde opportuniteitsbeginsel. Dat geldt zowel in
positieve  zin, dat wil zeggen door middel van het geven van een opdracht om tot vervolging
over te gaan, als in negatieve zin door middel van het geven van een opdracht om van vervolging
af te zien’. Vgl. in deze zin reeds W. Boot, a.w., p. 60-61: ‘In alles wat hunne ambtsbetrekking
betreft, zijn in Nederland de ambtenaren  dus gehoorzaamheid aan de bevelen van den minister
verschuldigd’.
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de minister om zijn verantwoordelijkheid waar te maken betekenen dat de minister
de wijze van uitoefening van de bevoegdheden door het openbaar ministerie alleen
kan sturen door middel van het geven van aanwijzingen. Dit uitgangspunt is
neergelegd in art. 127 RO: ‘Onze Minister van Justitie kan algemene en bijzondere
aanwijzingen geven betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden
van het openbaar ministerie’. Met deze aanwijzingen kan de minister het doen
en laten van het openbaar ministerie  bijsturen. Voor de wijze waarop hij daarvan
al dan geen gebruik  heeft gemaakt,  kan hij door het parlement volledig worden
aangesproken.133 

De positie van het openbaar ministerie en de rechtstreekse toedeling van
bevoegdheden geven wel aanleiding om een zekere afstand tussen minister en
openbaar ministerie aan te houden, maar doen uiteindelijk  niet af doen aan de
‘volledige politieke verantwoordelijkheid’.  Om deze reden is aangenomen dat de
algemene en bijzondere aanwijzingen betrekking kunnen hebben op alle facetten
van de ambtsuitoefening.
 De genoemde ‘afstand’ houdt niet alleen in dat het onwens elijk moet worden
geacht als de minister zich frequent met de afhandeling van individuele strafzaken
bemoeit,  maar betekent ook dat de aanwijzing sbevoegd heid van de minister
beperkingen kent. In de parlementaire stukken met betrekking tot de wetgeving
inzake de reorganisa tie van het openbaar ministerie  worden diverse  van dergelijk e
beperkingen genoemd:
a – de minister zou geen aanwijzing mogen geven om in strijd met de wet te
handelen;
b – een ministeriële aanwijzing mag niet de uitvoering van een rechterlijke opdracht
of een rechterlijk  bevel door het openbaar ministerie  doorkruisen;
c – beperkingen kunnen ook voortvloeien uit het strafvorderlijke stelsel. Hierbij
kan worden gedacht aan het gegeven dat de officier van justitie in zijn requisitoir
rekening dient te houden met het behandelde ter zitting. Deze eis kan meebrengen
dat het requisitoir  – indien de minister in een aanwijzing een bepaalde inhoud en
richting van het requisitoir  heeft aangegeven – met inachtneming van nieuwe ter
zitting gebleken omstandigheden moet kunnen worden bijgesteld;
d – het EVRM en het IVBPR, in het bijzonder de minimumgaranties inzake het
eerlijke proces, kunnen zich verzetten tegen een ministeriële  aanwijzing;
e – algemene rechtsbeginselen waaraan de officier van justitie gebonden is bij de
uitoefening van taken en bevoegdheden, gelden  ook voor de minister bij het geven
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134 Zie over deze beperkingen  Kamerstukken II 1995-1996, 24 034, nr. 13, p. 6-7; Kamerstukken
II 1996-1997, 25 392, nr. 3, p. 24-25.

135 De vraag is aan wie het oordeel toekomt of een dergelijke beperking in een concreet geval
aan de orde is. W. Boot, a.w., p. 66-68, meent dat dit punt niet ter beoordeling staat van de
officier van justitie tot wie de aanwijzing is gericht; deze is sowieso tot opvolging verplicht.
Uiteindelijk komt de beoordeling van de toelaatba arheid van de aanwijzing toe aan het parlement
en de rechter.

136 Zie hierover in het bijzonder het deelrapport  ‘Vervolging en rechtsbescherming’ in het tweede
interimrapport Het vooronderzoek in strafzaken, Deventer: Gouda Quint 2001, p. 392-422.

137 Vgl. Kamerstukken II 1996-1997, 25 392, nr. 3, p. 31, waar wordt aangegeven dat primair
‘na goed overleg’ moet worden gekomen tot afspraken  over het door het OM te voeren beleid.
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van aanwijzingen. Dit betekent dat bijvoorbeeld een aan wijzing om tot vervolging
over te gaan alleen kan worden gegeven in het algemeen belang.134/135

Met het oog op de positie en taken die in dit onderzoeksproject aan het openbaar
ministerie  en de officier van justitie zijn toegekend136, bestaat er naar het oordeel
van de onderzoeksgroep geen aanleiding om verandering te brengen in de
verhouding tussen openbaar ministerie  en minister van justitie, zoals deze thans
tot uitdrukking is gebracht in art. 127 RO. De centrale  rol die de offic ier van justitie
in het strafprocesrecht inneemt – de vormgeving van het strafrechtelijke beleid,
de sturing en prioriteitstelling ten aanzien van de politie-inzet en -capaciteit,  de
belangenafweging bij de afdoening van individuele zaken – maakt de mogelijkheid
van democratische controle onontkoombaar. In onze staatsrechtelijke verhoudingen
is de consequ entie van dit uitgangspunt dat de minister van Justitie op het doen
en laten van het openbaar ministerie  moet kunnen worden aangesproken en dat
hij door middel van algemene of bijzondere aanwijzingen het optreden van het
openbaar ministerie  moet kunnen sturen. Aangenomen moet worden dat op deze
algemene bevoegd heid enige op onderdelen niet helder te omlijnen beperkingen
bestaan (zie hiervoor onder a t/m e). Bovendien moet in het licht van de  strafvorder-
lijke bevoegdheidstoedeling - de wet verleent bevoegdheden rechtstreeks aan het
openbaar ministerie - en ter voorkoming van politisering van de strafrechtspleging
in de dagelijkse praktijk van deze ministeriële bevoegdheden een spaarzaam gebruik
worden gemaakt. 137

De bijzondere aanwijzingsbevoegdheid schept de mogelijkheid dat de minister
van Justitie in een individuele  zaak aangeeft dat tot vervolging moet worden
overgegaan of dat de zaak juist niet moet worden vervolgd. Opmerk elijk is dat
in het Belgische recht wel de eerstgenoemde bevoegd heid van de minister van
Justitie wordt erkend, maar niet de bevoegdheid  om in het algemeen (in een
bepaalde categorie zaken) of in een individueel geval aan te geven dat moet worden
afgezien van (verdere) vervolging. Van Daele  geeft aan dat deze beperking van
de algemene en bijzondere aanwijzing sbevoegd heid op diverse gronden berust.
Een algemene negatieve aanwijzing ontmoet grondwettelijke bezwaren en zou
een groot gevaar voor politisering van het vervolgingsbeleid in het leven roepen.
Een bijzondere negatieve aanwijzing wordt ontoelaatbaar geacht omdat deze op
de eerste plaats de minister van Justitie de mogelijkheid  zou bieden om de
strafvordering ‘lam te leggen’ of de handhaving van bepaalde categorieën delicten
te beletten. Op de tweede plaats zou een negatieve aanwijzing de indruk kunnen
wekken dat de betrokken verdachten op politieke gronden in bescherming worden
genomen. Verder staat het uitblijven van een vervolging op bevel van de minister
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138 Zie D. van Daele, a.w. 2002, p. 136.
139 Vgl. het ‘Algemeen deel’ van het eerste interimrapport, Het onderzoek ter zitting  (M.S.

Groenhuijsen & G. Knigge), Groningen: 1999, p. 36-37. 
140 Zie hierover Kamerstukken II 1995-1996, 24 034, nr. 13, p. 7; Kamerstukken II 1996-1997,

25 392, nr. 3, p. 26-30.
141 Rapport van de commissie-Roelvink, Strafrechtelijke aansprakelijkheid  van de Staat, Den

Haag: 2002.
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op gespannen voet met het gelijkheids beginsel.  Tenslotte  zou de mogelijkheid
van een negatieve aanwijzing een bron kunnen zijn voor politieke druk en pressie
van belangengroepen op de minister.138

Hoewel enerzijds de organisatie  van het openbaar ministerie en de wettelijke
toedeling van strafvorderlijke taken en bevoegdheden kunnen worden beschouwd
als waarborgen voor een van de politiek onafhankelijke strafrechtspleging, is het
anderzijds uit een oogpunt van democratische controle  van groot belang dat de
minister van Justitie op grond van zijn politieke verantwoordelijkheid invloed moet
kunnen uitoefenen op het vervolgingsbeleid en de in individuele  strafzaken te
nemen beslissingen. Aangezien zowel bij de beslissing tot opsporing en vervolging,
als bij een beslissing om daar met het oog op bepaalde categorieën strafzaken (het
‘gedogen’ van bepaalde categorieën delicten) of in individuele gevallen van af
te zien (een opportuniteitssepot) een weging van het ‘algemeen belang’ aan de
orde is, is het naar het oordeel van de onderzoeksgroep gepast dat de minister van
Justitie niet alleen in positieve maar ook in negatieve zin de door het openbaar
ministerie  te nemen of genomen beslissing moet kunnen bijsturen. De hiervoor
genoemde en in de Belgische discussie  naar voren gebrachte  gevaren die zijn
verbonden aan politieke beïnvloeding van de vervolgingsbeslissing zijn bij de
mogelijkheid van een positieve en een negatieve aanwijzing vergelijkbaar. De
consequ entie is dan naar het oordeel van de onderzoeksgroep niet dat de
aanwijzing sbevoegd heid van de minister categorisch moet worden beperkt (wel
de mogelijkheid om positieve, maar niet om negatieve aanwijzingen te geven).
Uit een oogpunt van transparan tie en van controleerbaarheid van de overwegingen
die hebben geleid tot de vervolgings- of sepotbeslissing mag worden geëist dat
voor alle betrokkenen kenbaar wordt dat die politieke beïnvloeding in een bepaald
geval heeft plaatsgevonden.139 Daarmee kunnen de aan de ministeriële aanwijzings-
bevoegd heid verbonden gevaren in afdoende mate worden ingekapseld. De thans
in art. 128 RO opgenomen procedurevoorschriften betreffende de uitoefening van
de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid kunnen in dit verband als toereikend worden
aangeme rkt.140 Deze regeling bewerkstelligt dat een aanwijzing om tot vervolging
over te gaan bekend wordt bij alle procespartijen en de rechter, zodat deze in staat
is om de politieke beïnvloeding van de strafzaak te verdisconteren bij de afdoening
van de zaak. Een negatieve aanwijzing kan in het parlement en de media ter
discussie  worden gesteld en eventueel na beklag van een belanghebbende door
het gerechtshof in de art. 12 Sv-procedure worden gecorrigeerd.

4. Vervolging van de overheid
In het verlengde van de verantwoo rdelijkheid  van de minister van Justitie voor
het doen en laten van het openbaar ministerie betreffende de opsporing en
vervolging moet aandacht worden besteed aan de aanbevelingen van de commissie-
Roelvink inzake de ‘Strafrechtelijke aansprakelijkh eid van de Staat’.141 Deze
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142 In de voorstellen van de commissie blijft de centrale Staat zelf strafrechtelijk ‘immuun’.
143 Kamerstukken II 2001-2002, 25 294, nr. 15, p. 2.
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commissie heeft voorgesteld  strafrechtelijke aansprak elijkheid  van de Staat te
aanvaarden op het terrein van het ordening srecht.  Naar het oordeel van de
commissie  zou in het bijzonder op dit terrein blijken van de behoefte  aan
strafrechtelijke aansprak elijkheid  van centrale en decentrale  overheden (rapport,
§ 7.1).  De strafrechtelijke aansprak elijkheid van de centrale Staat zou niet tot
uitdrukking moeten komen in de mogelijkheid van vervolging van de Staat zelf142,
maar in een vervolging van onderdelen van de Staat die weliswaar niet zelfstandig
rechtspersoon zijn, doch wel als ‘organisatori sche eenheid’ aan het maatschappelijk
verkeer deelnemen (rapport, § 6.1). De commissie wijst op bijv. de Belastingdienst,
het CPB, h et CBS en het KNMI. Ten aanzien van deze mogelijkheid  van vervolgin g
van publiekrechtelijke ‘rechtspersonen’ acht de commissie  de mogelijkheid van
politieke beïnvloeding van de vervolgingsbeslissing door de minister van Justitie
problematisch. ‘Niet geheel kan worden uitgesloten dat een minister van Justitie
zijn bevoegdheid met betrekking to t het OM gebruikt hetz ij om hem onwelgevallige
vervolgingen van publiekrechtelijke rechtspersonen te voorkomen, hetzij uit
politieke overwegingen een bepaald onderdeel van de overheid voor de strafrechter
te brengen’,  zo geeft de commissie aan. Met het oog op toepassing van deze
bevoegdheden in de ene of andere richting kan eveneens niet worden uitgesloten
dat op de minister van Justitie druk wordt uitgeoefend door collega-ministers, het
parlement of de media. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, heeft de
commissie  voorgesteld  om de mogelijkhe id tot het geven van een bijzondere
aanwijzing door de minister van Justitie overeenk omstig art. 127 RO in een zaak
betreffende de vervolging van een publiekrechtelijke rechtspersoon geheel uit te
sluiten. De minister zou in een dergelijke concrete  zaak niet meer bevoegd zijn
tot het geven van een aanwijzing inzake opsporing of vervolging, met als
consequentie dat ‘het openbaar ministerie in deze categorie  zaken volledig
onafhan kelijk van de politiek gecontroleerde macht (zou) worden. De Minister
van Justitie zou geen politieke verantwoordelijkheid dragen voor het optreden van
het OM in deze concrete  strafzaken en zou dus noch binnen het kabinet noch door
het parlement voor dat optreden ter verantwoording kunnen worden geroepen’.
De ministeriële  en parlementaire invloed zou uitsluitend kunnen worden
gerealiseerd bij de bepaling van het opsporings- en vervolgingsbeleid ter zake van
strafbare feiten die zijn gepleegd door publiekrechtelijke rechtspersonen (rapport,
§ 8.1 en 8.2).

In de brief van de minister van Justitie, waarb ij het rapport van de commissie-
Roelvink werd aangeboden aan de Tweede Kamer, werd aangegeven dat het kabinet
zich niet kon verenigen met het voorstel van de commissie  om de aanwijzingsbe-
voegdhe id van art. 127 RO te beperken. Naar het oordeel van het kabinet kon niet
worden getornd aan de volledige politieke verantwoo rdelijkheid  van de minister
van Justitie voor het handelen van het openbaar ministerie, met inbegrip  van het
optreden in concrete  strafzaken. Het kabinet zag derhalve geen aanleiding om met
het oog op strafzaken betreffende publiekrechtelijke rechtspersonen een
uitzondering te maken op de bijzondere aanwijzing sbevoegd heid van de minister
van Justitie.143
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144 Zie het deelrapport ‘Buitengerechtelijke afdoening II’ (A.R. Hartmann), in het derde
interimrapport Dwangmiddelen en rechtsmiddelen, Deventer: Kluwer 2002, p. 176-178.
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In relatie tot de controlemechanismen betreffende het gebruik  van de ministeriële
aanwijzing sbevoegd heid in zaken tegen publiekrechtelijke rechtspersonen bestaat
er naar het oordeel van de onderzoeksgroep toch voldoende grond om in ieder
geval een aanwijzing om van opsporing en/of vervolging af te zien ontoelaatbaar
te achten. Ten aanzien van een positieve aanwijzing bestaan voldoende waarborgen
om een te politiek gekleurde bemoeien is van de minister van Justitie met de
strafvordering te voorkomen. Een dergelijke aanwijzing komt immers niet tot stand
dan na overleg met het College van procureurs-generaal en beraad binnen het
kabinet.  Aanvullend is controle  door het parlement en de strafrechter mogelijk.
Ten aanzien van een negatieve aanwijzing is dat anders, voor zover het gaat om
de mogelijkheid van rechterlijke controle. De commissie-Roelvink heeft op dit
punt gewezen op de art. 12 Sv-procedure, maar indien de strafrechtelijke
aansprakelijkh eid van publiekrechtelijke rechtspersonen wordt beperkt tot de
ordeningsdelicten, is moeilijk voorstelbaar dat ten aanzien van een dergelijk  delict
een ‘rechtstreeks belanghebbende’ zich zou kunnen wenden tot het hof. Daarbij
komt dat politieke druk van collega-ministers of andere onderdelen van de overheid
eerder valt te verwachten bij de mogelijkhe id tot het geven van een negatieve dan
bij een positieve aanwijzing. Om deze twee redenen acht de onderzoeksgroep het
wenselijk om de bijzondere aanwijzing sbevoegd heid van art. 127 RO in zaken
betreffende publiekrechtelijke rechtspersonen te beperken tot uitsluitend de
mogelijkheid van een aanwijzing tot verdere opsporing en/of vervolging. Hiermee
is, vergeleken met het voorstel van de commissie-Roelvink, de uitzondering op
de hoofdregel – de minister van Justitie is volledig politiek verantwoo rdelijk voor
het openbaar ministerie  – beperkt van omvang.

5. De positie van het openbaar minister ie in het ‘derde spoor’
In het onderzoeksproject is gekozen voor behoud van het vervolgingsmonopolie.
Deze keuze betekent niet dat het vervolgingsrecht (in ruime zin) wordt gereserveerd
voor het openbaar ministerie. Zo is voorzien dat in het ‘derde spoor’ sancties niet
alleen kunnen worden opgelegd door het openbaar ministerie, maar ook op initiatief
van de politie en andere instanties, zoals de ECD en de mededing ingsautorite it.144

In het licht van deze bevoegdheden is de strekking van het vervolgingsmonopo lie
dat het initiatief tot het opleggen van strafrechtelijke sancties uitsluitend toekomt
aan de Staat. Daarmee staat voorop dat bij de uitoefening van het ‘vervolgingsrecht’
het algemeen belang leidraad behoort te zijn. Hierin  ligt besloten d at de uitoefening
van de strafmacht niet rechtstreeks kan worden geïnitieerd door particulieren. Alleen
indirect,  via de hiërarchische lijnen binnen het openbaar ministerie  of door middel
van de art. 12 Sv-procedure, is beïnvloeding van de vervolgingsbeslissing door
een benadeelde of belanghebbende aanvaardbaar.

Na oplegging van een sanctie in het ‘derde spoor’ heeft de verdachte  de
bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechter. Bij de behande ling van dit beroep
fungeert de officier van justitie als representant van de Staat, en in relatie tot de
rechter heeft hij in te staan voor de juistheid van de beslissing waarbij  de sanctie
werd opgelegd. Uit deze positie en functie van het openbaar ministerie  bij de
buitengerechtelijke oplegging van strafrechtelijke sancties volgt dat het openbaar
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145 Tegen deze achtergrond moet de oprichting van het ‘functionele parket’ binnen het openbaar
ministerie positief worden gewaardeerd. De bijzondere plaats en taak van het functionele OM
brengen mee dat controle over de bijzondere opsporingsdiensten  kan worden uitgeoefend en
dat de activiteiten van die opsporingsdiensten  kunnen worden gecoördineerd. Daarmee kan
worden gewaakt voor rechtseenheid en een evenwicht van machten. 

146 Zie op dit punt art. 257b, lid 3, zoals dit luidt in het conceptvoorstel  ‘Wet OM-afdoening’:
‘De ambtenaren  bekleed met de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, maken hiervan gebruik
volgens richtlijnen, vast te stellen door het College van procureurs-generaal’.
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ministerie heeft te waken voor eenheid en gelijkheid  van optreden en sanctionerin g
bij de strafrechtelijke rechtshandhaving.145 Om deze taak waar te kunnen maken,
moeten aan het openbaar ministerie  mogelijkheden worden geboden om toezicht
te kunnen uitoefenen over de wijze waarop andere instanties gebruik  maken van
hun bevoegdheden om strafrechtelijke sancties op te leggen en om eventueel het
sanctioneringsbeleid  of de individuele beslissing bij te sturen dan wel te corrigeren.
Voor de vormgeving hiervan kan worden gedacht aan instrumenten die thans
worden geboden door art. 37, lid 2, WED. In deze bepaling is aangegeven dat de
aan ‘aangewezen lichamen en personen’ toebedeelde  transactiebevoegdhe id wordt
gebruikt ‘onder toezicht van en volgens richtlijnen, te geven door het openbaar
ministerie’.146 Tot het te houden  toezicht hoort de bevoegd heid om in concrete
gevallen aanwijzingen en instruc ties te geven. Verder vloeit uit de van het openbaar
ministerie  te verlangen oriëntatie  op de rechter voort dat aan de officier van justitie
de bevoegd heid moet worden toegekend om een opgelegde sanctiebeschikking
in te trekken of te corrigeren. Dit geheel aan bevoegdheden voor het openbaar
ministerie  rond de oplegging van strafrechtelijke sancties door politie en andere
instanties in het ‘derde spoor’ sluit aan bij het algemene uitgangspunt dat het
openbaar ministerie  bij de bepaling van het vervolgingsbeleid en het straftoeme-
tingsbeleid  een centrale  en coördinerende rol speelt.

5 Onderhandelingen in het strafprocesrecht

5.1 Inleiding

In de voorafgaande hoofdstukken van dit deelrapport is ingegaan op de vraag naar
de wijze van normering van het vervolgingsrecht van het openbaar ministerie door
de wetgever in het wetboek van strafvordering. Aangegeven is dat de keuze van
de wetgever voor het legaliteits- of het opportun iteitsbeginse l, principieel
tegenges telde vertrekpunten voor de aanduiding van de wijze waarop het openbaar
ministerie  gebruik  zou moeten maken van het vervolgings recht, belangrijke
systematische consequenties heeft voor de inrichting van het strafproces recht.
Onderwerp  van dit hoofdstuk is eveneens binding van de beslissingsb evoegdh eid
om strafbare feiten al dan niet te vervolgen, niet vanwege de wetgever, doch als
resultaat van ‘zelfbinding’ door het openbaar ministerie. Deze ‘zelfbinding’ neemt
de vorm aan van afspraken omtrent de vervolging van strafbare feiten of de wijze
waarop deze vervolging zal plaatsvinden. Bij dergelijke afspraken gaat het om
uiteenlopende fenomenen. Denkbaar zijn afspraken omtrent de vervolging als
resultaat van een onderhandelingsproces tussen officier van justitie en een
verdachte. Inhoudelijk  kunnen de onderhandelingen betrekking hebben op de
inhoud van de verdenking (de aard en ernst van het strafbare feit waarvoor de
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147 Zie bijv. de afdoeningscijfers van het openbaar ministerie over het jaar 2002, zoals vermeld
in het Jaarverslag 2002, pag. 31-32.
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vervolging zal plaatsvinden), de wijze van afdoening (vervolging of buitengerechte-
lijke afdoening) of de uit te spreken strafeis. Van de zijde van de verdachte  kan
de ‘tegenprestatie’ betrekking hebben op de in te nemen procespositie (ontkennen
of bekennen, het al dan niet voeren van bepaalde verweren), de vergoeding van
schade aan de benadeelde van het strafbare feit of het leveren van een bijdrage
aan een strafrechtelijke procedure tegen een andere persoon (in de vorm van het
verschaffen van voor de opsporing wezenlijke informatie, het afleggen van een
verklaring als getuige). 

Van geheel andere aard zijn in handhavingsarrangementen neergelegde
afspraken omtrent de opsporing  en vervolging tussen openbaar ministerie en andere
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisaties. Met het oog op coördina tie
van de wederzijdse taken en bevoegdheden kan de strekking van deze afspraken
uiteenlopend van aard zijn. Zo kan in het arrangement zijn neergelegd dat in de
door de genoemde organisaties aangeleverde zaken, of in een vooraf bepaald
contingent zaken, in beginsel een strafrechtelijke vervolging zal wo rden inges teld.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat in het arrangement (mede) een ‘gedoogbe-
leid’ is uitgestippeld, in die zin dat voorwaarden zijn geformuleerd waaronder het
vervolgingsrecht om redenen van opportun iteit juist niet zal worden geactiveerd.
Een variant hierop – met name voorkomend in de financieel-economische sfeer
– is een arrangement waarin afspraken worde n vastgelegd over het materiële bereik
van strafrechtelijke normen. In financieel-economische wetgeving worden geregeld
ruime en/of vage delictsomschrijvingen gebruikt,  waarbij  over de toepassing en
het bereik onzekerh eid kan bestaan. Het convenant strekt er dan als het ware toe
het strafrechtelijk  relevante  en voor opsporing en vervolging in aanmerking
komende onrecht te omlijnen.

In dit hoofdstuk zal nader op deze vormen van overleg en het maken van
afspraken omtrent de uitoefening van het vervolgingsrecht worden ingegaan.
Daarbij  wordt de aandacht niet zozeer gericht op de verschillende te onderscheiden
vormen van overleg, maar met name op mogelijke grenzen van de ‘zelfbinding’
door het openbaar ministerie. Met deze invalshoek zal in par. 5.2 worden ingegaan
op onderhandelingen tussen de officier van justitie en een verdachte. Het onderwerp
van par. 5.3 betreft handhavingsarrangementen tussen het openbaar ministerie  en
andere instanties omtrent opsporing en vervolging.

5.2 ‘Onderhandelingen’ over de vervolging

Hoewel de afdoening van strafbare feiten op basis van consensu aliteit in de
Nederlandse strafrechtspleging een belangrijke plaats inneemt147, bestaat in
Nederland geen geïnstitutionaliseerde praktijk van onderhandelingen tussen het
openbaar ministerie en de verdediging over de wijze van gebruik van strafvorderlij-
ke bevoegdheden. De verklaring hiervoor is dat er met het oog op de afdoening
van strafbare feiten voor het openbaar ministerie in het algemeen geen noodzaak
tot onderhandelen bestaat en dat de structuur  van het strafproces recht, in het
bijzonder de wijze van berechting en de taken van openbaar ministerie en
strafrechter structureel geen behoefte aan een ruimte voor onderhandelingen heeft
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148 Vgl. A.H.J. Swart, ‘Het onderhandelingsprincipe’, in: M. Hildebrandt e.a., Plea bargaining
in Holland?, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 35-44.

149 Dit laatste ligt anders in het Duitse strafprocesrecht, vgl. D. den Hartog & E.F. Stamhuis,
Onderhandelen in strafzaken, Deventer: Gouda Quint 1996, p. 5-68; H.J. Scholten, ‘De
regiezitting in Duitsland’, D&D  2000, p. 671-694.

150 Met name bij de buitengerechtelijke afdoening van economische delicten en grotere
ontnemingszaken  lijkt de ruimte tot onderhandelen te worden benut. De voorwaarden tot
voorkoming van strafvervolging of tot ‘afkoop’ van de ontnemingsprocedure kunnen immers
betrekking hebben op substantiële bedragen. Ook in meer eenvoudige commune zaken zijn
afspraken  niet uitgesloten. Gedacht kan worden aan een afspraak tussen openbaar ministerie
en verdachte er op neerkomende dat het delict – eenvoudige mishandeling, vernieling –
buitengerechtelijk wordt afgedaan, mits de verdachte tijdig de toegebrachte schade vergoedt.

151 Bijvoorbeeld de kaders voor elektronisch toezicht of de keuze van de kliniek waar de verdachte
zich laat opnemen.

152 Zoals een tip, op basis waarvan een ernstig strafbaar feit kan worden opgehelderd. Zie hierover
de Regeling bijzondere opsporingsgelden, Stcrt. 2001, 54.

153 Zie M.A.A. van Capelle,  ‘Voor wat hoort wat’, in: M. Hildebrandt e.a., Plea bargaining in
Holland?, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 25-33.

154 Zie G.J.M. Corstens (red.), Rapporten herijking strafvordering 1989-1992, Arnhem: Gouda
Quint 1993, p. 183-198.

155 Zie Kamerstukken II  28600 VI, nr. 61.
156 Genoemd kunnen worden: de zelfstandige sanctioner ingsbevoegdheid van het openbaar

ministerie in het ‘derde spoor’ en de ‘regiezitting’.
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doen opkomen.148/149 Dit betekent echter niet dat het fenomeen ‘onderhandelingen’
in de Nederlandse strafrechtsp raktijk geheel onbekend zou zijn. In het kader van
de transactie, het voorwaardelijk sepot en de schikking van art. 511c Sv kan worden
onderha ndeld over de grondslag en de aard van de te stellen voorwaarden voor
buitengerechtelijke afdoening.150 Ook ten behoeve van de schorsing van de
voorlopige hechtenis  kunnen afspraken worden gemaakt over de voorwaarden
waaraan de invrijheidstelling van de verdachte  wordt gebonden.151 Verder bestaat
de mogelijkheid om met het openbaar ministerie afspraken te maken over de te
bieden tegenprestatie, indien de betrokkene op een bepaalde manier een bijdrage
levert aan de opsporing of vervolging.152/153 Deze tegenpres tatie kan bestaan uit
een geldelijke beloning, maar ook uit de toezegging dat de betrokkene niet of maar
in beperkte  mate zal worden vervolgd voor door hem gepleegde delicten of dat
zal worden volstaan met een strafeis  die lager is dan in het licht van de aard en
ernst van het feit gebruike lijk is. 

Met het oog op verhoging van de afdoening scapaciteit  van de strafrechtsple-
ging zijn in het verleden enkele voorstellen gedaan om in het wetboek voorziening-
en op te nemen, die uitgaan van de principiële  erkenning van onderhandelingen
en afspraken tussen verdachte, openbaar ministerie en eventueel strafrechter omtrent
de (wijze van) vervolging. Gewezen kan worden op de voorstellen van de
commissie-Moons inzake ‘een vereenvoudigde procedure in strafzaken’ voor de
‘bekennende verdachte’154 en een meer recente  motie van Dittrich c.s. om de
strafvorderlijke mogelijkheid te bieden dat ‘in juridisch eenvoudige strafzaken
de officier van justitie na overleg met de verdachte en diens raadsman aan de  rechter
een gezamen lijk voorstel tot afdoening van een strafzaak kan presenteren, welk
voorstel de rechter op de openbare zitting toetst en bij geb leken akkoordb evinding,
in zijn uitspraak kan opnemen’. 155 Deze voorstellen en het gegeven dat diverse
in dit onderzoeksproject geformuleerde aanbevelingen berusten op  de aanvaarding
van vormen van overleg over de wijze van uitoefening van strafvorderlijke
bevoegdheden156, geven aanleiding om de grenslijnen van de ‘speelruimte’ voor
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157 Waarbij kan worden gedacht aan het al dan niet voeren van bepaalde verweren, verzoeken
tot het (doen) oproepen en horen van getuigen.

158 Zie Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001,
Groningen 1999, ‘Algemeen deel’, p. 15-24.
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verdediging en openbaar ministerie  voor onderhandelingen en afspraken omtrent
de vervolging uit te zetten.

Op basis van centrale  in dit onderzoeksproject aangenomen uitgangspunten
kunnen twee algemene grenzen voor de beoordeling van de toelaatbaa rheid van
onderhandelingen tussen openbaar ministerie en verdediging over de vervolging
en de te eisen straf worden geduid. Op de eerste plaats moet voorop worden gesteld
dat de beslissingen tot inzet van het strafrecht en de te eisen straf worden beheerst
door publiekrechtelijke afwegingen. Leidraad voor het openbaar ministerie  bij
het instellen van de vervolging en de formulering van de grondslag daarvoor zijn
haalbaarh eid en opportuniteit: de ten laste te leggen feiten zullen – indien
voorgelegd aan de rechter – naar redelijke verwachting leiden tot een veroordeling
en die vervolging en veroordeling zijn aangewezen in het algemeen belang. Voor
het openbaar ministerie  staan bij de strafeis de rechtsgelijkheid, de aard en ernst
van het delict en de persoon van de verdachte  centraal.  Binnen deze kaders kan
overleg worden gepleegd over de grondslag van de vervolging, de in te nemen
proceshouding157 en de te eisen straf. Voor de verdachte  geldt dat hij in dat proces
eenzijdig  mag opkomen voor zijn particuliere belangen, voor het openbaar
ministerie  geldt dat het zich met het oog op de inzet van het overleg en de
uitkomsten daarvan uitsluitend heeft te oriënteren op het algemene belang.

Op de tweede plaats moet bij de waardering van afspraken tussen openbaar
ministerie  en verdediging enerzijds worden aangenomen dat deze afspraken voor
het openbaar ministerie  bindend zijn – ongeschreven rechtsbeginselen, zoals het
verbod van willekeur en het vertrouwensbeginsel brengen mee dat het openbaar
ministerie  gehouden is gemaakte  afspraken en toezeggingen na te komen en niet
eenzijdig  en zonder goede grond terzijde mag stellen – en anderzijds dat de
afbakening van taken en verantwoordelijkheden van de diverse bij het strafgeding
betrokken functionarissen niet kan worden doorkruis t. Zo wordt de rechter in de
art. 12 Sv-procedure door een toezegging van de officier van justitie aan de
verdachte  dat hij niet zal worden vervolgd niet beperkt in zijn beoordeling van
de haalbaarh eid en wenselijkheid van de vervolging. En in het licht van de
verhouding tussen openbaar min isterie en rechter ter zitting kunnen afspraken tussen
officier van justitie en verdediging niet tot gevolg  hebben dat de zelfstandige
verantwoo rdelijkheid  van de zittingsrechter voor de volledigheid en deugdelijkheid
van het onderzoek met het oog op de vragen van 348 en 350 Sv wordt beknot.  In
dit onderzoeksproject is het hoofddoel van het strafprocesrecht getyp eerd als ‘een
juiste toepassing van het materiële  strafrecht’, waarbij  de rechter in de aan hem
voorgelegde zaken een actieve rol speelt en ‘een eigen verantwoo rdelijkheid  heeft
voor de uitkomst van het geding’.158 Dit uitgangspunt verdraagt zich niet met de
hiervoor weergegeven en in de motie-Dittrich c.s. tot uitdrukking gebrachte
mogelijkheid dat de officier van justitie en verdediging in overleg een voorstel
voor afdoening van het strafbare feit formuleren, dat de rechter na slechts een
marginale  toetsing zou moeten accorderen. Deze binding van de rechter aan de
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159 Want die binding – en de voorspelbaarheid van de afdoening van de zaak voor de verdachte
– is toch de kern van het voorstel. Zie in dit verband de strekking van ‘plea bargaining’ in
de ‘common law’-strafrechtspleging in C.H. Brants & B. Stapert, Plea bargaining in de
Verenigde Staten en in Engeland en Wales, Utrecht: Willem Pompe Instituut 2003.
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uitkomsten van overleg tussen officier van justitie en verdediging159 strookt niet
met de in dit onderzoeksproject aangenomen plicht voor de rechter tot ambtshalve
waarheidsvinding en zijn zelfstandige verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid
van de door hem te nemen beslissingen.

De hiervoor genoemde uitgangspunten vormen de grenzen waarbinnen overleg
tussen openbaar ministerie en verdediging kan plaa tsvinden om trent de uitoe fening
van het vervolgingsrecht.  De officier van justitie kan in het kader van dat overleg
zijn eigen discretionaire beslissingsr uimte inperken door op basis van een door
de verdachte  ingenomen proceshouding toezeggingen te doen, inhoudende dat
het delict niet of slechts in beperkte  omvang (een lichtere variant van de
delictsvorm, het weglaten van strafverzwarende omstandigheden) zal worden
vervolgd of dat zal worden volstaan met een bepaalde strafeis. Het opportuniteitsbe-
ginsel laat toe dat de officier van justitie op een van deze wijzen de processu ele
opstelling van de verdedigin g laat doorwerken bij de vervolgingsbeslissing. In
het algemeen is het toegelaten dat de officier van justitie bij de vervolgingsbeslis-
sing anticipeert op de proceshouding van de verdach te. In relatie tot de  beoorde ling
van de haalbaarh eid en wenselijkh eid van een voorgenomen vervolging mag de
officier van justitie bijvoorbee ld rekening houden met het vooruitzicht dat al dan
niet bepaalde verweren zullen worden aangevoerd  of dat van de zijde van de
verdediging de behoefte zal bestaan aan het (doen) uitvoeren van nader onderzoek.
Tegen deze achtergrond mag de officier van justitie besluiten om de omvang van
het in de tenlastelegging te omschrijven feit te beperken tot een lichtere variant
(door bijv. strafverzwarende omstandigheden w eg te laten), zodat de kwestie waarop
de in het vooruitzicht gestelde verweren betrekking hadden of waaromtrent nader
onderzoek zou moeten plaatsvinden, buiten het beeld van de vervolging valt. Een
dergelijke keuze is acceptabel, want bij de afweging van haalbaarheid en wenselijk -
heid van de vervolging horen overwegingen inzake snelheid van procedure en even-
redige inzet van capaciteit  mede een rol te spelen. Ook mag de officier van justitie
bij de keuze van de wijze van afdoening (buitengerechtelijk, enkelvoudige of meer-
voudige berechting?) of bij het formuleren van de strafeis rekening houden met
een meer of minder coöperatieve houding van de verdachte  (zoals ‘bekennen’ of
‘ontkennen’,  het betuigen van spijt, het meewerken aan schadevergoeding, de toe-
zegging onbetaalde arbeid te willen verrichten). Een dergelijke ‘anticiperende’
opstelling van de officier van justitie past binnen het publiekrechtelijke afwegings-
kader ten aanzien van de vervolgingsbeslissing. Niet valt uit te sluiten dat een
dergelijke vorm van anticipatie  het resultaat is van overleg met de verdediging
en dat over de tenlastelegging, de wijze van vervolging, de strafeis en de door de
verdediging in te nemen proceshouding afspraken zijn gemaakt.  Bijzondere
waarborgen rondom deze materie ter bescherming van de positie van de verdachte
of van het algemeen belang acht de onderzoeksgroep niet nodig. De uiteenlopende
bij deze kwestie  betrokken belangen worden afdoende beschermd door reeds
bestaande waarborgen inzake  het vervolgingsbeleid. U itgangspunt is dat de off icier
van justitie op grond van beginselen van een behoorlijke procesorde gebonden
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160 Deze ‘vrijheid’ voor de verdediging betekent niet dat aan een vooralsnog ingenomen
proceshouding geen consequenties  zouden kunnen worden verbonden, bijvoorbeeld met het
oog op het verloop van de procedure,  de mogelijkheden en waardering van verzoeken tot het
doen uitvoeren van nader onderzoek en de waardering van de bewijskracht van bewijsmiddelen
bij het uitblijven van een inhoudelijke betwisting daarvan. De proceshouding werkt dan door
bij de honorering van verzoeken tot het oproepen en horen van getuigen of de mogelijkheid
tot het voeren van verweren.

161 Vergelijk over het diffuse van de term ‘kroongetuige’ de noot van Sch onder HR 30 juni 1998,
NJ 1998, 799. De annotator geeft aan dat een verdachte/getuige als ‘kroongetuige’ zou moeten
worden aangemerkt als de tegenprestatie van het openbaar ministerie zou bestaan uit de
toezegging dat de betrokkene zelf niet wordt vervolgd. Betreft de toezegging vermindering
van straf, dan zou het ‘slechts’ gaan om een ‘deal’ met een ‘crimineel’. Dit onderscheid is
niet wezenlijk en wordt in dit deelrapport dan ook niet gemaakt. De verdachte aan wie in ruil
voor het afleggen van een getuigenverklaring een toezegging is gedaan, wordt in het vervolg
kort aangeduid als de ‘verdachte/getuige’.

162 Zie Kamerstukken II 1995-1996, 24 072, nr. 11, Eindrapport van de Enquêtecommissie
opsporingsmethoden, Inzake opsporing, p. 461-462 en Kamerstukken II 1998-1999, 26 294,
Wijziging van het Wetboek  van Strafrecht en het Wetboek  van Strafvordering met betrekking
tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn
afgelegd (toezeggingen aan getuigen in strafzaken).
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is aan toezeggingen aan de verdachte. Daar staat tegenover dat de verdediging
eenzijdig  mag terugkomen op afspraken omtrent de in te nemen proceshouding;
de verdediging is juridisch niet gehouden afspraken met het openbaar ministerie
omtrent de uitoefening van strafprocess uele bevoegdheden na te komen.160

Afspraken tot (eventuee l: een voorwaardelijke) niet vervolging kunnen in de art.
12 Sv-procedure op verzoek van  een belang hebbend e worden  getoetst. Ten aanzien
van de buitengerechtelijke afdoening vormen de vrijwillige medewerking van de
verdachte  en de mogelijkheid van beroep bij de rechter voldoende garanties voor
een juiste gang van zaken. Met betrekking tot de vervolging en de strafeis werpen
de openbaarheid van de berechting en, binnen de grenzen van het grondslagstelsel,
de zelfstandige verantwoordelijkheid van de zittingsrechter een dam op tegen even-
tuele onjuiste  of onterechte  toezeggingen van de  zijde van he t openbaar ministerie.

Nu onderhandelingen en afspraken over de vervolging binnen de aangegeven
grenzen niet ontoelaatbaar moeten worden geacht en het strafprocesrecht daarvoor
in beginsel ook ruimte biedt, moet nader worden ingegaan op een bijzondere vorm
van onderhandelen. Het betreft de situatie waarin een verdachte als ‘kroongetuige’
in een andere strafzaak een getuigenverklaring moet afleggen. Hoewel de
inhoudelijke betekenis  van het begrip ‘kroongetuige’ nogal diffuus is, gaat het
bij deze figuur formeel om een verdachte die toezegt in een strafzaak tegen een
andere verdachte  als getuige een verklaring te zullen afleggen en daarvoor op zijn
beurt met het oog op de afdoening van de tegen hem lopende zaak ee n tegenpre sta-
tie verlangt. 161 De principiële  vraag is welke toezeggingen door het openbaar
ministerie in het kader van onderhandelingen met een verdachte/getuige toelaatbaar
moeten worden geacht.  

Op basis van de aanbevelingen van de Parlementaire  Enquête commissie
opsporingsmethoden ligt thans bij het parlement een wetsvoorstel betreffende
‘toezeggingen aan getuigen in strafzaken’.162 Dit wetsvoorstel bevat diverse
voorzieningen aangaande de verdachte/getuige, zoals een regeling van het
ondervrag ingsrecht,  van maatregelen ter bescherming van de verdachte/getuige
en een opsomming van de aard van de toezeggingen die door het openbaar
ministerie  in ruil voor het afleggen van een getuigenverklaring kunnen worden
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163 Het opportuniteitsbeginsel  en de rechterlijke straftoemetingsvrijheid bieden in beginsel
voldoende ruimte voor de verdachte/getuige en het doen van toezeggingen. Vgl. HR 30 juni
1998, NJ 1998, 799, m.nt. Sch, waarin sprake was van toezeggingen aan een verdachte/getuige
zonder enige specifieke wettelijke basis; zie ook M. Otte, ‘Kanttekeningen  bij de voorgenomen
regeling van de kroongetuige’, NJB 1999, p. 113-121 en W. Wedzinga, ‘Het demasqué van
het wetsontwerp kroongetuige’, NJB 1999, p. 1719-1723.

164 Zie G. Knigge & N.J.M . Kwakman, ‘Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporings-
taak’, in: G. Knigge & M.S. Groenhuijsen, Het onderzoek ter zitting. Tweede interimrapport
onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: Gouda Quint 2001, p. 323-328.

165 Andere dan de te noemen tegenprestaties  zijn voorstelbaar. Gedacht kan worden aan schorsing
of beëindiging van de voorlopige hechtenis, een geldelijke beloning, medewerking van de Staat
bij het zoeken van werk of woning of materiële ondersteuning na emigratie. Vgl. R.A. Fibbe,
‘Aspecten van wettelijke regelingen omtrent de kroongetuige’, in: P.J.P. Tak (red.),
Bespiegelingen omtrent de kroongetuige, Deventer: Gouda Quint 1994, p. 99 e.v. Dergelijke
toezeggingen blijven hier buiten beschouwing; zoals aangegeven wordt het betoog toegespitst
op tegenprestaties  die betrekking hebben op de uitoefening van het vervolgingsrecht.
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gedaan. Hoewel een strafvorderlijke regeling van de toezeggingen aan een
verdachte/getuige en het gebruik  van de verklaring voor het bewijs op de keeper
beschouwd niet strikt noodzak elijk is163, past een wettelijke regeling van deze
materie wel bij de in dit onderzoeksproject geformuleerde uitgangspunten inzake
de normering van de opsporing. Zo zijn in het tweede interimrapport diverse
argumenten aangereikt op basis waarvan een wettelijke regeling van een
opsporin gsactiviteit  wenselijk  moet worden geacht.  Met het oog op de verdach-
te/getuige kan in het bijzonder worden gewezen op het waarborgen van de
betrouwbaarheid  van de opsporing, de bewaking van de integriteit  van het
opsporingsapparaat en de bescherming van opsporingsbelangen (i.c. voorkomen
dat de zaak stukloopt).164 Daaraan kan worden toegevoegd dat een wettelijke
regeling van deze materie wenselijk  is in verband met de uitoefening van het
ondervragingsrecht in de strafzaak tegen de verdachte, waarin de verklaring van
de verdachte/getuige wordt ingebrach t. Verder is van belang dat de grondslag voor
de toezeggingen omtrent de vervolging en de straftoemeting aan de verdach-
te/getuige, namelijk  de bereidheid  om in een andere strafzaak een getuigenverkla-
ring af te leggen, bijzonder van aard is en niet, dan wel met veel moeite, onder
de uitgangspunten voor het vervolgingsbeleid of de straftoemeting kunnen worden
gebracht.  In dit licht maken het gelijkheidsb eginsel,  het vertrouwensbeginsel en
het rechtszekerheidsbeginsel een w ettelijke regeling van deze materie zeer gewenst.
In de wenselijke wettelijke regeling van de verdachte/getuige zullen voorzieningen
moeten worden opgenomen ten aanzien van de aard van de toezeggingen die door
het openbaar ministerie  aan de verdachte/getuige kunnen worden gedaan. Op dit
punt zijn in relatie tot het vervolgingsrecht diverse mogelijkheden denkbaar: 165

a. de officier van justitie zegt toe op grond van het optreden als getuige in een
andere strafzaak af te zien van vervolging van het door de verdachte/getuige
gepleegde delict;
b. de officier van justitie geeft aan dat het afleggen van een verklaring als getuige
aanleiding is de sanctie -eis, vergeleken met de eis die meer gebruikelijk is in relatie
tot de ernst van het delict, substantieel te verlagen;
c. de officier van justitie zegt toe een aan de verdachte/getuige op te leggen/reeds
opgelegde sanctie geheel of gedeeltelijk  niet te zullen executeren.
Het is de vraag of deze mogelijke toezeggingen ook in de wenselijk  geachte
wettelijke regeling van de verdachte/getuige moeten worden opgenomen. Met name
de onder a. en c. genoemde varianten stuiten op enige principieel aandoende
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166 Niet wenselijk wegens strijd met het proportionaliteitsbeginsel; niet noodzakelijk op de
praktische grond dat van een behoefte aan de mogelijkheid van toezegging van immuniteit
niet was gebleken; zie Eindrapport PEC, Inzake opsporing, p. 462.

167 Eindrapport van de PEC, Inzake opsporing, p. 461-462.
168 Kamerstukken II 1998-1999, 26 294, nr. 3, MvT, p. 6-7, 12-15; zie ook F.D. van Asbeck,

‘De kroongetuige vanuit de visie van de wetgever’, in: P.J.P. T ak (red.), Bespiegelingen omtrent
de kroongetuige, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 25-36.
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bedenkingen. Ten aanzien van de verschillende varianten van toezeggingen is een
afzonderlijke afweging op zijn plaats.

Ad a. Toezegging van ‘immuniteit’
Het rapport van de Parlementaire  Enquête commissie  opsporingsmethoden bevat
enige uitgangspunten betreffende de problematiek van de ‘kroongetuige’ en de
‘deals met criminelen’. Een ‘kroongetuige’ is volgens de Commiss ie een figuur
aan wie als tegenpres tatie voor het afleggen van een verklaring als getuige wordt
toegezegd dat hij in het geheel niet zal worden vervolgd wegens de door hem
gepleegde strafbare feiten. De Commissie  acht het wenselijk  noch noodzak elijk
deze figuur in het Nederlandse strafrecht te introduceren.166 De Commiss ie acht
een wettelijke regeling inzake ‘deals met criminelen’ het ‘maximum tot waar de
Nederlandse rechtsstaat moet gaan’. Vanwege de aan dergelijke ‘deals’ klevende
risico’s voor de integriteit  van de strafrechtspleging meent de Commissie dat grote
terughoudendheid  op zijn plaats is. Afspraken met een verdachte/getuige als ‘uiterst
redmiddel’ acht de Commiss ie slechts toegelaten in gevallen van ‘georganiseerde
criminaliteit  of zaken van leven en dood’. Bovendien moet de verklaring in de
betrokken strafzaak essentieel zijn voor de opsporing en het bewijs. De aard van
de toezeggingen die aan een verdachte/‘kroongetuige’ kunnen worden gedaan,
moeten volgens de Commiss ie worden beperkt tot een geldelijke beloning of een
lagere strafeis: ‘Als tegenpres tatie kan geen strafrechtelijke immuniteit  worden
toegezegd’.167 Het bij het parlement in behandeling zijnde wetsvoorstel inzake
toezeggingen aan getuigen in strafzaken sluit hierbij aan. Strafvermindering wordt
wel toegelaten geacht,  een toezegging van immuniteit  aan de verdachte/getuige
nadrukk elijk niet.168

Bedenking bij een toezegging dat de verdachte/getuige in ruil voor een getui-
genverklaring niet voor de door hem gepleegde delicten zal worden vervolgd is
dat het gaat om ernstige strafbare feiten, veelal gepleegd in het kader van het
georganiseerde verband waarvan ook de verdachte  deel uitmaakte  te wiens laste
de verdachte/getuige een verklaring moet afleggen. Een toezegging aan de
verdachte/getuige dat hij voor zijn aandeel in die delicten in het geheel niet zal
worden vervolgd, zal snel op gespannen voet komen te staan met het gelijkheids-
en proportion aliteitsbegins el. Voor dergelijke delicten is doorgaans vervolging
aangewezen en worden door de rechter aanzienlijke vrijheidsstraffen opgelegd.
Dat een verdachte/getuige z ijn vervolging en bestraffing zou kunnen ontlopen door
in een andere strafzaak een voor de opsporing en vervolging essentiële getuigenver-
klaring af te leggen, is dan op zijn minst opmerkelijk. Toch wil de onderzoeksgroep
de mogelijkheid van een dergelijke toezegging niet categorisch uitsluiten. Dit
standpunt is ingegeven door de aard van de verdachte/getuige als opsporingsmiddel
en de soort zaken waarin het gebruik  van dat middel aan de orde kan zijn. De
toelating van een verdachte/getuige ten behoeve van de opsporing en vervolging
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169 Zoals de bescherming van de verdachte/getuige of van zijn gezins- en familieleden, de
waardering van de betrouwbaarheid van de verklaring, de integriteit van de opsporing en
vervolging, de overtuigende kracht van overig bewijsmateriaal, de proportionaliteit en
subsidiariteit.

170 Zie § 2.4.4. van het Algemeen Deel van dit Eindrapport.
171 Vgl. M.A.A. van Capelle,  ‘Voor wat hoort wat’, in: M. Hildebrand e.a. ( red.), Plea bargaining

in Holland, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 25-33. Anders dan Van Capelle betoogt, lijkt het
niet aangewezen  om de feiten ter zake waarvan eventueel kan worden toegezegd dat niet tot
vervolging zal worden overgegaan, in de wet te beperken. Zeker de door Van Capelle genoemde
beperking (geen immuniteit als voor het feit voorlopige hechtenis mogelijk is en er sprake
is van een ernstige inbreuk op de rechtsorde, zie p. 30-31) maakt de verdachte/getuige als
middel voor opsporing en vervolging krachteloos.

172 Eventueel beperkt tot het niet vervolgen van de meer ernstige delicten.
173 Voor dit laatste is een bijzondere wettelijke regeling niet nodig, aangezien deze verantwoor-

dingsplicht reeds besloten ligt in de algemene motiveringsplicht, zoals deze in dit onderzoeks-
project wordt ingevuld; zie het deelrapport ‘Bewijsrecht en bewijsmotivering’ in: M.S.
Groenhuijsen en G. Knigge, Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport onderzoeksproject
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van een verdachte  van ernstige strafbare feiten, zal slechts aangewezen zijn in die
zaken waarin opheldering en bewijsvergaring met reguliere opsporingsmiddelen
niet mogelijk  lijken. Een verdachte/getuige is dan een uiterste redmiddel voor het
verzamelen van bewijsmate riaal. Of in een gegeven geval tot het gebruik  van dat
laatste redmiddel moet worden besloten, vergt een afweging van uiteenlopende
praktische en juridische factoren.169 Niet uit te sluiten valt dat in een zeker geval
– en dat zal beslist tot de categorie  ‘uitzonderlijkheden’ moeten worden gerekend
– het met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit  verenigbaar kan zijn
om de veroordeling van een verdachte  te rijmen met een toezegging tot niet
vervolging van de verdachte/getuige. Een dergelijke vorm van ‘maatwerk’ voor
heel bijzondere strafzaken moet niet bij voorbaat wettelijk onmoge lijk worden
gemaakt.

De noodzaak om bij deze opsporingsmethode, ten aanzien van zowel de inzet
van een verdachte/getuige  als de door  justitie te leveren  tegenprestatie, ‘maatwerk’
te leveren, moet leiden tot een terughoudende opstelling van de wetgever, in die
zin dat in de wet geen bepalingen moeten worden opgenomen die de mogelijkheid
tot het leveren van dat ‘maatwerk’ onnodig beperken, terwijl het voorspelbare effect
van dergelijke beperkingen is dat juist in uitzonderlijke gevallen het gebruik  van
een verdachte/getuige onmoge lijk wordt gemaakt. Op dit punt is van belang te
wijzen op een van de centrale uitgangspunten van dit onderzo eksprojec t, namelijk
het concept van de behoorlijke taakuitoefening.170 Dit betekent voor de wetgever
dat als een goede taakuitoefening vergt dat uiteenlopende belangen moeten worden
afgewogen, de wetgever de wetstoepasser de daarvoor benodigde beoo rdelingsvrij -
heid moet geven en mogelijkheden moet aanreiken om recht te doen aan de
bijzonderheden van het geval. Met het oog op de verdachte/getuige betekent dit
dat de wetgever een toezegging van immuniteit niet bij voorbaat moet uitsluiten.171

Randvoorwaarde is vanzelfsprekend wel dat de figuur van de verdachte/getuige
afdoende met waarborgen wordt omkleed. Hierbij  moet worden gedacht aan
richtlijnen, toezicht,  verslaglegging, rechterlijke bewilliging met de niet-
vervolging172, openbaarmaking van de toezeggingen aan de verdachte/getuige in
de strafzaak waarin de getuigenverklaring wordt afgelegd, de toetsing van deze
toezeggingen door de zittingsrechter en de plicht voor de rechter om het gebruik
van de verklaring van de verdachte/getuige voor het bewijs in zijn vonnis te
verantwoorden.173
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Strafvordering 2001, Groningen 1999, p. 397 e.v.
174 Kamerstukken II 1998-1999, 26 294, nr. 2.
175 Kamerstukken II 1998-1999, 26 294, nr. 3, MvT, p. 6.
176 De opsomming is in zoverre niet limitatief dat toezeggingen die geen betrekking hebben op

de vervolging of straftoemeting niet door het wetsvoorstel worden bestreken. Gedacht kan
worden aan de beëindiging van de voorlopige hechtenis of de plaatsing in een bepaald regiem;
Kamerstukken II 1998-1999, 26 294, nr. 3, MvT, p. 14.

177 Kamerstukken II 1998-1999, 26 294, nr. 3, MvT, p. 13-14.
178 Praktisch kan het openbaar ministerie overigens op vrij eenvoudige wijze deze beperkingen

van de beoogde wettelijke regeling omzeilen door potentieel voor verbeurdverklaring in
aanmerking komende voorwerpen niet in beslag te nemen (voorafgaande inbeslagneming is
weliswaar geen wettelijke, maar wel een praktische voorwaarde voor verbeurdverklaring)
of geen ontnemingsvordering in te dienen.
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Ad b. Verlaging van de sanctie-eis
In het wetsvoorstel toezeggingen aan getuigen in strafzaken is voorzien in een
regeling van de strafvermindering voor de verdachte/getuige. Het in het wetboek
van strafrecht in te voegen art. 44a174 biedt de rechter verschillende mogelijkheden
voor mindering van de straf die normalerwijze voor de door de verdachte/getuige
begane strafbare feiten zou worden opgelegd:
S vermindering van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of geldboete  met

maximaal een derde;
S de opleggin g van maximaal een derde van de opgelegde vrijheidsstraf of

geldboete  in een voorwaar delijk deel;
S de vervanging van een – niet nader in de wet beperkt – deel van de vrijheids-

straf door een onvoorwaardelijke geldboete.
In de loop van het vooronderzoek kan de officier van justitie aan de verdach-
te/getuige toezeggen dat hij bij de behandeling van de strafzaak tegen de
verdachte/getuige zal vorderen dat de rechter gebruik  maakt van de bevoegdheden
van art. 44a Sr en aangeven tot in welke mate naar zijn oordeel de straf door de
rechter zou moeten worden verminderd. De rechter is echter niet gebonden aan
de eis van het openbaar ministerie, zodat de rechter zowel naar ‘beneden’ als naar
‘boven’ van de eis kan afwijken. De toezegging van de officier van justitie verschaft
de verdachte/getuige dus geen zekerheid  dat de op te leggen straf daadwe rkelijk
zal worden verminderd.175

De met art. 44a Sr beoogde regeling van de strafvermindering is van toepas-
sing op opgelegde hoofdstraffen. De in deze bepaling opgenomen mogelijkheden
tot mindering van de straf zijn ook limitatief bedoeld.176 De consequ entie is dat
de rechter bij de oplegging van bijkomende  straffen en maatregelen geen rekening
mag houden met het gegeven dat tegen beloning een getuigenverklaring is afgelegd
en dat het openbaar ministerie  over bijkomende straffen en maatregelen geen
toezeggingen mag doen.177 De ratio van deze beperking is niet bepaald  evident
en wordt in de memorie  van toelichting ook niet uit de doeken gedaan. Niet valt
in te zien, dat verdiscontering van het afleggen van een getuigenverklaring niet
zou kunnen  plaatsvinden in relatie tot de oplegging van bijkomende straffen en
maatregelen. Gedacht kan worden aan de verbeurdverklaring en de ontneming
van voordeel. 178 De beperking van de strafverminderingsmogelijkheden in het
voorgestelde 44a Sr tot de hoofdstraffen acht de onderzoeksgroep dan ook niet
overtuigend. Hetzelfde geldt voor de beperking van de mog elijkheid tot strafvermin-
dering met maximaal een derde. Op basis van dezelfde argumenten die de
onderzoeksgroep hebben geleid tot de keuze om de mogelijkheid van een



Bijzonder deel Rondom de vervolgingsbeslissing

179 Voor de duidelijkheid moet worden opgemerkt dat de toezeggingen van het openbaar ministerie
omtrent de te eisen straf de rechter niet binden bij de straftoemeting. Wel mag worden verlangd
dat de rechter van zijn afwijkende oordeel – zowel bij oplegging van een lichtere als van een
zwaardere straf – verantwoording aflegt in zijn vonnis.

180 Vgl. Ch. J. Enschedé, ‘De grenzen van de functie van de strafrechter’, RM Themis 1974, p.
622 e.v.

181 Zie o.m. J.M. Reijntjes, in: Melai/Groenhuijsen  e.a., Het wetboek van strafvordering, artt.
7-11, aant. 24.
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toezegging dat niet tot vervolging van de verdachte/getuige zal worden overgegaan
te aanvaarden, wil de onderzoeksgroep de strafverminderingsmogelijkheden van
de rechter en de hierop betrekking hebben toezeggingen van het openba ar ministerie
niet beperken tot bepaalde straffen en maatregelen of een in de wet te fixeren
maximum van de strafvermindering. Vanwege de bijzondere categorieën delicten
waarbij  een verdachte/getuige een rol kan spelen en de verhouding wetgever –
rechter, met name ten aanzien van de wijze van normering van het doen en laten
van justitiële autorite iten, verdient een open wettelijke  regeling van  de strafvermin -
dering de voorkeur. Een dergelijke open regeling stelt openbaar ministerie  en
rechter in staat om de aard van de toezeggingen en de mate van sanctieverminde-
ring179 toe te spitsen op het concrete bijzondere geval. Ook hier geldt dat deze open
regeling met waarborgen behoort te worden omkleed ter bevordering van de
transparantie, controleer baarheid  en het afleggen van verantwoording.

Ad c. Het niet executeren van een rechterlijke veroordeling
In art. 553 Sv is aangegeven dat de ‘tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen
geschiedt door het openbaar ministerie’. Deze bepaling is meer dan een toedeling
van een taak aan het openbaar ministerie; de bewoordingen ‘de tenuitvoerlegging
… geschied t’ zijn imperatief van aard en brengen tot uitdrukking dat het openbaar
ministerie verplicht is rechterlijke beslissingen ten uitvoer te leggen. Vergelijk
HR 1 februari 1991, NJ 1991, 413, m.nt. ThWvV: ‘In het wettelijke stelsel ligt
besloten dat een veroordelende beslissing van de strafrechter waartegen geen
gewoon rechtsmiddel meer openstaa t, niet alleen mag maar ook moet worden ten
uitvoer gelegd’. Een strafvonnis  heeft dus niet slechts de s tatus van een  machtiging
aan het openbaar ministerie  om de daarin aangegeven sanctie ten uitvoer te
leggen180, maar moet worden aangeme rkt als een bevel,181 als een definitieve
rechtsvaststelling betreffende de straf die de veroordeelde wegens het bewezen
verklaarde delict heeft ‘verdiend’. Het is voor het openbaar ministerie  een plicht
om de veroordeelde dat ‘verdiende’ leed te doen ondergaan.

Machielse heeft enkele  gronden aangegeven voor dit bevelskarakter van het
rechterlijk  vonnis. De eerste heeft betrekking op de beperking van politieke
beïnvloeding van de strafrechtspleging. Het openbaar ministerie is verantwoordelijk
voor het opsporings- en vervolgingsbeleid en staat daarbij  onder gezag van de
minister van Justitie. Als het ook to t de beleidsvrijh eid van het openbaar ministerie
zou horen om een rechte rlijk vonnis al dan niet te executeren, zou ‘de mogelijkheid
bestaan van een directe beïnvloeding van wat dan nog rechtspraak mag heten door
een politiek gezagsdrager’;  de minister van Justitie zou dan vrij direct kunnen
ingrijpen in de straftoemeting. ‘Die mogelijkhe id moet uitgesloten zijn’, zo stelt
hij. Het tweede punt heeft betrekkin g op de individuele straftoeme ting. Deze hoort
volgens Machielse tot de verantwoo rdelijkheid  van de onafhan kelijk rechter. De
tenuitvoerlegging van een strafrechtelijke veroordeling kan op gespannen voet
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182 A.J.M. Machielse,  ‘Executie: plicht of bevoegdheid’, in: G.J.M. Corstens e.a. (red.), Straffen
in gerechtigheid , Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 155-167.

183 Zie als uitwerking van dit standpunt over de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige
hechtenis het deelrapport over ‘Voorarrest’ in het tweede interimrapport Het vooronderzoek
in strafzaken, Deventer: Gouda Quint 2001, p. 661-664.

184 Vgl. HR 1 juni 1999, NJ 1999, 567, m.nt. Sch.
185 Zie op dit punt het in te voegen art. 226k Sv in Kamerstukken II 1998-1999, 26 294, en de

opmerkingen hierover in de MvT, p. 22 e.v.
186 Jaarverslag 1997, p. 7.
187 Zie: http://www.openbaarministerie.nl/?p=pg&s=444.
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komen te staan met algemene doeleinden van strafrechtelijk  beleid. Als het openbaar
ministerie  dan beleidsma tig van tenuitvoerlegging zou mogen afzien, zou dat
meebrengen dat de verantwoo rdelijkheid  voor de individuele  straftoemeting aan
de strafrechter zou worden onttrokken.182

De beperking van de politieke invloed op de strafrechtspleging en de
verhouding en taakafbakening tussen openbaar ministerie  en rechter bieden naar
het oordeel van de onderzoeksgroep voldoende gronden om te blijven bij een
executieplicht voor het openbaar ministerie.183 Hieruit volgt dat het openbaar
ministerie  aan een verdachte/getuige niet de toezegging mag doen dat een hem
opgelegde straf niet ten uitvoer zal worden gelegd; een dergelijke toezegging
miskent dan de strafvorderlijke verhouding tussen openbaar ministerie  en rechter
en moet als onrechtm atig worden aangemerk t.184 De enige weg waarlangs het
openbaar ministerie  het achterwege laten van executie  van het vonnis kan
bewerkstelligen, is die van de gratie.185 

5.3 Handhavingsarrangementen

‘Bij de handhaving van de rechtsorde staat het OM niet alleen. Dit is een bredere
overheidstaak waarin ook anderen een rol hebben. Dat brengt met zich mee dat
de mogelijkheden en resultaten  van het handelen van het openbaar ministerie veelal
mede bepaald  worden door andere bij de rechtshandhaving betrokken organen,
zoals de rechter en het bestuur. Anders  gezegd: de effectiviteit  van het OM
veronders telt samenwerking en afstemming’. Deze bewoordingen, ontleend aan
het Jaarverslag van het openbaar ministerie over 1997186, brengen tot uitdrukking
dat de strafrechtspleging maar een onderdeel is van het gehele op rechtshandhaving
gerichte overheidsbeleid en dat het probleemoplossend vermogen van het strafrecht
maar beperkt is. Deze positie en een rationele inzet van het strafrecht maken
coördinatie en afstemming van het strafrechtelijk beleid met de rechtshandhavende
taken en bevoegdheden van ande re (overheids)instanties min of meer no odzakelijk .
Dat het openbaar ministerie  streeft naar coördinatie, afstemming en prioritering
bij opsporing en vervolging wordt niet alleen uitgesproken in menig jaarverslag,
maar blijkt ook uit veel van de onder verantwoo rdelijkheid  van het College van
procureurs-generaal gepubliceerde beleidsregels. De ‘aanwijzing fiscale fraude’187

bijvoorbee ld is tot stand gekomen in overleg met de Directeur-Generaal der
Belastingen en bakent de gevallen van belastingfraude af waarin kan worden
volstaan met fiscale beboeting of waarin de oplegging van strafrechtelijke sancties
aangewezen moet worden geacht.

Afspraken betreffende de coördinatie  van bestuurlijk  en strafrechtelijk
optreden en vormen van samenwerking tussen openbaar ministerie  en andere
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188 Neergelegd in de Richtlijn voor strafvordering en de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude.
189 Vgl. over de verschillende verschijningsvormen van deze arrangementen: M.S. Groenhuijsen,

‘Codificatie en dynamiek in het strafrecht’, in: J.B.M. Vranken & I. Giesen (red.), Codificatie
en dynamiek. Instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties, Boom Juridische
Uitgevers: Den Haag 2004, p. 167-193.

190 Vergelijk de ‘interpretaties’ van de AFM op http://www.afm.nl/m arktpartijen .
191 Veelal komen deze afspraken  tot stand in het zogenaamde driehoeksoverleg.
192 Zie over het met het plaatselijk bestuur te ontwikkelen  coffeeshopbeleid de Aanwijzing

Opiumwet  van het openbaar ministerie. Zie voor voorbeelden van plaatselijke beleidsafspraken
over deze materie
http://www.sidv.nl/cannabis/praktijkvoorbeelden/overzicht/index.htm#bookmark2.
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instanties krijgen sedert een tiental jaren de vorm van handhavingsarrangementen.
Inhoudelijk  zijn dergelijke overeenkomsten uiteenlopend van aard. Op centraal
niveau kunnen algemeen luidende afspraken zijn gemaakt over afstemming van
het gebruik  van bestuurlijke en strafrechte lijke bevoegdheden. Een voorbeeld
hiervan is het ‘Handhavingsarrangement voor het SZW domein 2004’, totstandgeko-
men als resultaat van overleg tussen het UWV, de SVB, de AI, de SIOD, het OM
en het Ministerie van SZW . Dit arrangement strekt tot coördina tie van het optreden
van verschillende instanties ter bestrijding van fraude en van de bestuursrechtelijke
en strafrechtelijke afdoening van geconstateerde wetsovertredingen.188 Het
arrangement bevat afspraken omtrent het aantal door de verschillende diensten
aan het openbaar ministerie  aan te leveren processen -verbaal,  de termijn waarop
het openbaar ministerie in de zaak een beslissing zal nemen, de wijze van afdoening
en een terugkoppeling van de uitkomst van de strafzaak naar de instantie die het
proces-verbaal heeft aangeleverd. Soortgelijke afspraken kunnen zijn neergelegd
in arrangementen met particuliere instanties, zoals banken en verzekeringsbe drij-
ven.189 

Een variant is een arrangement met afspraken of interpretaties190 inzake het
materiële bereik van strafrechtelijke normen. Met name in de financieel-economi-
sche wetgeving zijn ruime delictsomschrijvingen gangbaar, waarbij  over de
toepassing en het bereik van de strafbepaling onzekerh eid kan bestaan. Het
arrangement omlijnt dan als het ware het strafrechtelijk  relevante  onrecht dat in
aanmerking komt voor opsporing en vervolging. 

Op lokaal niveau bestaan arrangementen waarin meer projectmatig  gericht
beleidsafspraken worden gemaakt omtrent plaatselijk aan de orde zijnde veiligheids-
en leefbaarheidsproblemen.191 Voorbeelden hiervan zijn afspraken in het kader
van het Grote Steden Beleid, stelselmatige dader-projecten, horeca-projecten,
ordehandhaving en strafrechtelijk optreden bij gelegenheid van voetbalwedstrijden
en het coffeeshopbeleid.192 

De strekking van de verschillende handhavingsarrangementen is dat alle
partijen, dus ook het openbaar ministerie, zich gebonden achten aan de gemaakte
afspraken. Voor het openbaa r ministerie kan  dat betekenen dat aan een overeenkom-
stig het arrangement ingezonden proces-verbaal of gemelde strafzaak in principe
een strafrechtelijk  vervolg moet worden gegeven. Gaat het om het ‘gedogen’ van
een strafbaar feit, dan betekent het arrangement dat vooralsnog van opsporing en
vervolging moet worden afgezien. Het handhavingsarrangement beperkt derhalve
de beoordelingsvrijheid van de officier van justitie om a l dan niet tot stra frechtelijke
vervolging over te gaan.
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193 Vergelijk op dit punt het ‘Handhavingsarrangement voor het SZW domein 2004’.
194 In een dergelijk geval kan de rechter bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het

openbaar ministerie in de vervolging aan de hand van beginselen van een b ehoorlijke procesorde
toetsen of de bijzondere omstandigheden voldoende zwaarwegend zijn om een op het
arrangement gebaseerd vertrouwen  dat niet tot vervolging zou worden overgegaan terzijde
te stellen.
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Deze binding en beperking van de beoordelingsvrijheid van de individuele  officier
van justitie is in het licht van het opportuniteitsbeginsel niet problematisch. De
in het handhavingsarrangement neergelegde coördinatie en prioriteitstelling brengt
tot uitdrukking dat in de aangewezen categorieën zaken strafrechtelijk  optreden
in het algemeen belang wenselijk moet worden geacht,  dan wel dat er juist gronden
aanwezig  zijn om de strafrechtspleging niet te activeren. De beoordeling van de
wenselijkh eid van strafrechtelijk  optreden is vooraf categorisch genormeerd  in
het handhav ingsarrang ement.  

Uitgangspunt hierbij is dat de van het arrangement uitgaande binding van
de vervolgingsbeslissing begrensd is. Aangezien het arrangement niet kan betekenen
dat het openbaar ministerie de bevoegdheid tot het nemen  van de vervo lgingsbes lis-
sing overdraagt aan andere autoriteiten, doen de gemaakte  afspraken niet af aan
de zelfstandige bevoegd heid van het openbaar ministerie  om te toetsen of een in
te stellen vervolging haalbaar is en of de zaak voldoet aan de in het arrangement
vastgelegde kenmerken die vervolging wenselijk  dan wel onwens elijk maken.193

Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat, hoewel de zaak voldoet aan de
vastgelegde opportuniteitscriteria, om een bijzondere reden van vervolging wordt
afgezien. Omgekeerd  kan ook niet worden uitgesloten dat – in afwijking van de
afspraken in het arrangement om een strafbaar feit te gedogen – het openbaar
ministerie  op grond van bijzondere omstandigheden een bevel tot opsporin g geeft
en aansluitend tot vervolging overgaat. 194

Arrangementen waarin ‘partijen’ (openbaar ministerie, overheidsorganen
en privaatrechtelijke rechtspersonen) afspraken maken of interpretaties vastleggen
omtrent het materiële  bereik van ruime en vage strafbepalingen kunnen worden
beschouwd als een beleidsmatige specificatie  van het onrecht ter zake waarvan
opsporend en vervolgend kan worden opgetreden. In het verband van het
opportuniteitsbeginsel heeft een dergelijke specificatie  het karakter van een
bijzondere prioriteitstelling. De gevallen die niet worden bestreken door de
afspraken en interpretaties vallen wellicht binnen het bereik van de delictsomschrij-
ving, maar de geringe ernst of de beperkte  subsocialite it van die gevallen is
aanleiding om bij voorbaat aan te geven dat aan  die gevallen  geen justitië le aandacht
zal worden besteed. Aangezien het hier gaat om beleidsmatige keuzes omtrent
de toepassing van wettelijke strafbepalingen en justitieel optreden, is transparan tie
wenselijk. Bekendmaking van deze afspraken en interpretaties maakt het mogelijk
dat over de gemaakte  keuzes verantwoording kan worden afgelegd en maakt voor
de normadressaten van de betrokken strafbepalingen strafrechtelijk  optreden
voorzienbaar.  Beginselen van behoorlijke procesorde bieden dan het kader voor
binding van het openbaar ministerie  aan de in het arrangement vastgelegde
afspraken en interpretaties.


