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1 Voor de wet Herziening onderzoek ter terechtzitting heette Titel VI ‘Behandeling door de
rechtbank ter terechtzitting’ en was het opschrift van de eerste Afdeling ‘Onderzoek  der zaak
op de terechtzitting’.
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5 Bijzondere procedures

Mr. A.E. Harteve ld

1 Inleiding

Het eerste onderzoeksrap port van het project Sv 2001 was kort en bondig  getiteld
‘Het onderzoek ter zitting’. Daarmee werd gedoeld op de hoofdprocedu re in
strafzaken. Die procedure is in het Wetboek van Strafvordering te vinden in te
vinden in Titel VI van Boek II, onder de naam ‘Behandeling van de zaak door
de rechtbank’.  De kern van die procedure komt in de Eerste Afdeling aan bod,
getiteld: ‘Onderzoek op de terechtzitting’.1 Nog meer precies kan deze procedure
worden gedefinieerd als het eindonderzoek ter terechtzitting: het door de rechtbank
gevoerde proces dat wordt ingeleid  door een dagvaarding vanwege de officier van
justitie (art. 258 lid 1 Sv) en dat eindigt door een einduitspraak van de rechtbank,
gebaseerd op de vragen van de art. 348 en 350 Sv. De redenen om primair de blik
te richten op deze procedure zijn in het eerste Deelrapport  uitvoerig belicht.  Het
eindonderzoek is de spil waarom de strafvordering (het strafproces in bredere zin)
draait. Het werpt als het ware zijn schaduwen achteruit  naar het vooronderzoek
in strafzaken en het dient tevens als basis voor een stelsel van rechtsmiddelen:
in die zin is het prospectief.

Thans, in het vierde onderzo eksjaar,  moet echter onder ogen worden gezien
dat naast deze terecht centraal gestelde hoofdprocedu re nog veel andersoortige
procedures een plaats in het wetboek hebben. Van oudsher zijn dat die procedures
die niet op de terechtzitting, maar in raadkamer worden gevoerd. Bovendien
verloopt de hoofdprocedu re niet altijd in zijn – meest simpele – grondvorm. Zo
kunnen verschillende strafvervolgingen dan wel nevenprocedures worden gevoegd,
gesplitst of gelijktijdig behandeld. Ook komen combinaties voor van de hoofdproce-
dure met een nevenprocedure (de vordering tenuitvoerlegging na een voorwaardelij-
ke veroordeling), terwijl juist in andere gevallen een verplichte afsplitsing bestaat
(de procedure ter ontneming van wederrec htelijk verkregen voordeel). Geconsta-
teerd moet worden dat de materie van de bijzondere procedures in het huidige
wetboek gaandeweg verbrokkeld is geraakt.  Weliswaar is bijvoorbee ld de raad-
kamerprocedure in zijn algemeenheid gemod erniseerd, maar een we rkelijke interne
consistentie  is op dit gebied nog niet bereikt.  Met name de verhouding van de
raadkamerprocedures tot de hoofdprocedu re is bepaald  niet helder te noemen.

In dit deelrapport wordt onderzocht hoe deze ‘bijzondere’ procedures op een
meer systematische wijze kunnen worden vormgegeven dan thans het geval is.
Als eerste komen de systeemkenmerken zoals die in de 19e-eeuwse strafvordering
zijn terug te vinden aan de orde. Daarna besteed ik aandacht aan een aantal
sindsdien opgetreden significante  ontwikkelingen, die het van oorsprong heldere
systeem gaandeweg hebben ondermijnd. Uit de analyse van die ontwikkelingen
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2 Als tegenwicht tegen de tegenwoordige welhaast ‘automatische’  veroordeling van die stand
van zaken kan vermeld worden dat de geheimhouding mede ter bescherming van de vervolgde
persoon gold, zie De Bosch Kemper, Het Nederlandsche strafproces, II, p. 83.
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vloeien vervolgens enkele  aanzetten voort voor een nieuwe plaatsbepaling van
de bijzondere procedures in het strafproces.

2 Systeemkenmerken; concent ratie in de vervolging

2.1 Het vervolgin gsbegrip  als basis

De strafvordering zoals die zich in Nederland voltrok na de invoering van de eerste
(nationale) codificatie  in de Code d’Instruction Criminelle  was gebaseerd op een
aantal volstrekt heldere uitgangspunten. Het startpunt ervan was een sluitende
regeling van de rechterlijke competentie, waarop het vervolgingsbegrip  voorbor-
duurde. Als de officier van justitie de (bevoegde) rechter adieerde ter zake van
een strafbaar feit, was de rechter daardoor ‘gegrepen’ (saisi). En, afgezien van
een tussentijds competen tieconflict,  bleef die rechter belast met de afwikkeling
van de vervolging, totdat daaraan een einde was gekomen. Dat einde was, idealiter,
een einduitspraak naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting. Bij
aantekening van hoger beroep tegen die einduitspraak verschoof de competen tie
naar een andere rechter, onder voortzetting van de eigenlijke vervolging. Tijdens
de procedure was voorzien in een aantal (geformaliseerde) tussentijdse beoorde-
lingsmomenten voor de rechter, waarop de vervolging ‘voortijdig’ beëindigd kon
worden.

Dit stelsel bevatte een sterk organisatorisch geïnspireerde concentratiegedach-
te. Voorkomen moest worden dat verschillende rechterlijke instanties zich
tegelijkertijd  met de zaak zouden bezigheden, wat niet alleen inefficiënt zou zijn
maar ook de kans op ‘ongelukken’ vergroten zou. Hierbij  moet gedacht worden
aan het geven van tegenstrijdige beslissingen in dezelfde strafzaak, ne bis in idem-
perikelen en samenloopproblemen, maar ook aan administratieve p roblemen zoals
het uiteenraken van het strafdossier, met de daaruit voortvloeiende kans op gebrek-
kige informatievoorziening of, domweg, het zoekraken van stukken.

Een ander, eveneens helder kenmerk  van de procedure, was het inquisitoire
uitgangspunt ervan. Dat behelsde in ieder geval voor het voorbereidend (rechterlijk)
onderzoek dat de verdedigingsrechten uiterst beperkt waren en dat die fase zich
‘in het geheim’ – dus buiten de openbaa rheid – afspeelde.2

Vanuit  die kenmerken is het stelsel van strafvordering in de opeenvolgende
wetboeken steeds op een systematisch wijze geoperationaliseerd. Weliswaar zijn
gaandeweg een aantal omslachtige procedurele elementen weggesaneerd. Te denken
valt aan het (te) ingewikkelde stelsel van rechtsingang en dubbele verwijzing.
Bovendien is in het Wetboek van 1926 het tegensprekelijke karakter van de
raadkamerproce dure verhoogd, doordat de interne openbaa rheid in het gehele
vooronderzoek werd geïntroduceerd  (art. 30 en verder Sv). Maar, tot en met het
(oorspronkelijke) wetboek van 1926 verloopt de rechterlijke bemoeien is met de
strafvordering als volgt.
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3 Indien mogelijk: zie bijvoorbeeld het gerechtelijk vooronder zoek tegen een onbekende verdachte
(N.N.-GVO).

4 Men zie voor een gedetailleerde historische beschrijving m.n. J.G. Postma, Behandeling door
de raadkamer; haar functie in het Nederlandse strafproces, diss. Groningen, 1999.
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2.2 Vooronderzoek: de raadkamer

Het in de regeling gekozen uitgangspunt is de bevoegd heid van de rechtbank. Deze
neemt kennis van  de meeste misdrijven. De  officier van justitie schakelt door middel
van een vervolgingsdaad  – een vordering die aan  de rechter is gericht – de rechtbank
in. Als deze zich (absoluut en relatief) competent acht neemt de vervolging een
aanvang. Omdat de officier van justitie zowel het strafbare feit als de verdachte
heeft aangewezen3 is het object van die vervolging (de grondslag) vastgelegd. De
rechtbank blijft nu belast met die vervolging, totdat zijzelf dan wel de officier van
justitie daaraan een einde maakt.

In de meest optimale  vorm is hetzelfde meervoudige college steeds bij de
zaak betrokken, zij het dat zolang de openbare terechtzitting nog niet is aangevang-
en deze rechters optreden in raadkamer – dus niet in het openbaar,  doch in het
vertrek dat normaal gesproken voor de (geheime) beraadslaging is gereserveerd.
Dit – zo men wil geografische – begrip is gaandeweg overgegaan in het meer
organisatorische begrip van ‘de raadkamer’, als functioneel onderdeel van de
rechtbank. Deze raadkamer is belast met de behandeling van allerlei incidenten
die zich voorafgaand aan de zitting afspelen. Men denke aan beslissingen over
de voorlopige hechtenis, het tot 2000 bestaande verlof tot huiszoeking, de
machtiging tot het onderzoek aan het lichaam van derden, de voortzetting van de
gijzeling van getuigen of de vraag of het gerechtelijk  vooronderzoek niet worden
beëindigd omdat de zaak in het slop is geraakt,  de behandeling van het bezwaar-
schrift tegen de dagvaarding etcetera. In 1926 is dit stelsel iets verder uitgebouwd,
zodat er zaken bijkwamen als de beslissing op een bezwaarschrift  tegen de
inbeslagneming en – al iets afwijkend, immers na het beëindigen van de vervolging
gesitueerd – de beslissing omtrent schadevergoeding wegens ten onrechte ondergane
voorlopige hechtenis. De koppeling van de raadkamerprocedure aan het vooronder-
zoek werd dus losgelaten.4

Van oudsher is in de fase voorafgaand aan het eindonderzoek steeds een
afzonder lijk lid van de rechtbank belast geweest met de instructie  van de zaak –
het eigenlijke vooronderzoek. Een gedelegeerde (enkelvoudige) rechter was belast
met de verhoren in de zaak en het verrichten van handelingen zoals huiszoeking,
de inbeslagneming of de benoeming van deskundigen. Hij bouwde in wezen het
strafdossier op, dat ervoor moest dienen om een beslissing te nemen over de verdere
vervolging – een beslissing die van oorsprong door de raadkamer genomen werd,
maar waarmee uiteindelijk  de officier van justitie werd belast. Deze rechter werd
door de raadkamer aangewezen en had de naam van rechter-commissaris, in wezen
een afgevaardigde van de raadkamer,  die overigens in de 19e-eeuwse wetboeken
de eindveran twoordelijk heid voor de instructie bleef dragen. Die instructie  is in
1926 losgeweekt van het optreden van de rechtbank in de vorm van het (nog steeds
bestaande) gerechtelijk  vooronderzoek, maar bijvoorbeeld  het huidige art. 180
Sv, dat voorziet in toezicht van de raadkamer op de gang van het gerechtelijk
vooronderzoek, getuigt echter nog van de interne ‘hiërarchische’ verhouding. Naar
hedendaagse processuele inzich ten spreekt het vanzelf da t de rechter-com missaris
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5 Onder het wetboek van 1838 was de rechter-commissaris niet per definitie uitgesloten van
de raadkamer, zie De Bosch Kemper II, p. 86.

6 Deze rechter-commissaris kreeg gaandeweg ook wat meer ‘persoonlijke’ bevoegdheden, zoals
de beslissing omtrent de eerste fase van de voorlopige hechtenis (die ooit was gekoppeld aan
de verlening van rechtsingang door de ‘voltallige’ raadkamer) en de beslissing omtrent andere
dwangmiddelen, zoals de huiszoeking indien de raadkamer  niet tijdig bijeen kon komen, en
de eerste fase van de gijzeling van onwillige getuigen.

7 De Bosch Kemper II, p. 26 ad art. 84 Sv1838.
8 Thans art. 121 Gw.
9 Deze inquisitoire traditie onderscheidt ons stelsel volstrekt van het Engelse systeem, waarin

ook in het vooronderzoek in het openbaar de rechter allerhande incidenten worden voorgelegd
door partijen.
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geen deel meer uitmaakt van de raadkamer als functioneel rechterlijk  college (art.
21 lid 6 Sv)5 en evenmin  deel uitmaakt van de rechtbank die de openbare terecht-
zitting voert.6

De raadkamer behandelde de in de loop van het strafproces optredende
incidenten in een summiere procedure, buiten de openbaarheid, en in het Wetboek
van 1838 doorgaans zelfs buiten aanwezig heid van de verdachte.7 Dat hing samen
met de inquisitoire inslag van ons stelsel.  De beslissingen werden evenmin  in het
openbaar uitgesproken, maar op schrift gesteld en aan de betrokkenen toegezonden
(of betekend). Deze beslissingen hadden de naam van beschikking, waardoor tevens
elk conflict met de Grondwet – die bepaalt dat de vonnissen in het openbaar worden
uitgesproken8 – uit de weg was geruimd. Men zie uiteraard art. 138 Sv voor het
wezenlijke systematische ondersch eid tussen de beslissingen die op en buiten de
terechtzitting zijn gegeven.9 Alleen de uitspraken worden (in het openbaar)
uitgesproken.

We zien al met al in het vooronderzoek een sterke mate van concentratie.
Richtinggevend is de (nog te voeren) hoofdprocedure. De contouren daarvan zijn
al duidelijk  doordat in het vooronderzoek de grondslag van de strafzaak al is
vastgelegd. Binnen die begrensde grondslag opereert één (functionele) eenheid,
de raadkamer, die de tussentijds in dezelfde strafzaak optredende incidenten beoor-
deelt, met steeds een sterke reflectie vóóraf op de uitkomsten van de hoofdprocedu-
re. Daarnaast is er nog een voorpostspeler voor de raadkamer: de rechter-com-
missaris. Hij is echter nauw gelieerd aan de raadkamer.  In ruimtelijke termen ge-
dacht: het dossier pendelt  in hetzelfde gebouw heen en weer tussen zijn éénper-
soons-kabinet en de – iets ruimer bemeten – raadkamer.

2.3 Voeging

De concentratiegedachte in de vervolging krijgt een extra dimensie  zodra het
eindonderzoek aanvang t. Dan volgt namelijk de vraag of de – reeds gedefinieerde
– strafzaak wellicht inhoude lijk samenhangt met andere strafzaken. Dat is het
vraagstuk van de voeging. Moeten meerdere strafzaken, zoals tegen mededaders,
of meerdere zaken tegen dezelfde persoon niet op dezelfde zitting worden
aangebracht c.q. behandeld om het onderlinge verband te handhaven? Hierbij spelen
dezelfde vragen van efficiency als eerder genoemd: er is een samenhangend geheel
van processtukken, getuigen hoeven slechts een keer te worden gehoord etc;
bovendien kan met één proces-verbaal en vonnis worden volstaan. Maar, ook een
goede rechtspleging kan gebaat zijn met behandeling door hetzelfde college, ter
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10 In zekere zin is het verwonderlijk dat pas in een zo laat stadium deze vraag aan de orde komt.
Immers, ook bij de beoordeling binnen het vooronderzoek kunnen dikwijls onderscheiden
strafzaken  slechts goed worden beoordeeld indien het onderlinge verband wordt onderkend.
Slechts bij de vraag of meerdere zaken tegen één verdachte gelijktijdige behandeling behoeven
is hieromtrent een voorziening binnen het gerechtelijk vooronderzoek: de officier van justitie
kan (al dan niet op voordracht van de rechter-commissaris) de vordering gerechtelijk
vooronderzoek uitbreiden tot andere strafbare feiten. 

11 Hier kan – voetnootsgewijs – nog een kleine historische excursie worden gemaakt. De Franse
voegingsgedachte was erop gebaseerd dat bij mededaderschap (medeplegen) er sprake was
van slechts één strafbaar feit. Zo bezien was de gevoegde behandeling dus noodzakelijk. De
Nederlandse praktijk heeft daarmee altijd moeite gehad: diende werkelijk in alle gevallen
gelijktijdige (gevoegde) behandeling plaats te hebben? In lang niet alle gevallen was dat
wenselijk, en soms zelfs onmogelijk, bijvoorbeeld indien een van de mededaders aan de greep
van justitie was ontvlucht. Een andere moeilijkheid was, of de voeging in zo’n geval van
rechtswege geschiedde dan wel of daarvoor nog een afzonderlijke beslissing van de officier
van justitie dan wel de rechtbank vereist was. Aan de Franse origine van deze figuur is de
terminologie van de huidige art. 259 en 285 Sv nog te danken: daarin wordt gesproken van
de voeging van strafbare feiten die op dezelfde terechtzitting aanhangig zijn gemaakt. Blok
en Besier (II, ad art. 259) geven aan die bepalingen een eigentijdse draai: ‘Welbeschouwd
zijn deze zegswijzen oneigenlijk, want wat samengevoegd wordt zijn niet de feiten, maar de
strafvervolgingen deswege.’ Daarmee slaan zij de brug naar de huidige, functionele uitleg
van het begrip voeging: door deze herdefiniëring is de materieelrechtelijke connotatie van
de bepaling verdwenen.
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voorkoming van tegenstrijdige beslissingen en het bevorderen van eenheid  in de
straftoemeting.10

Bij het vraagstuk van de voeging valt op dat in Nederland – in navolging van de
C.d’I.C. – lang getracht is daarvoor een inhoudelijk criterium te ontwerpen. Daarbij
werd vooral gedacht aan de voeging van zaken van deelnemers aan hetzelfde
grondde lict. Dat leidde  tot verhitte debatten over de vraag naar de reikwijdte  ervan
in relatie tot de mate van accessoirite it van de deelnemers.11 Bovendien bleef de
mogelijkheid van voeging van meerdere strafzaken tegen dezelfde verdachte
omstreden.

In 1926 is uiteindelijk een neutraal criterium ontwikkeld: voeging vindt plaats
indien er samenhang bestaat tussen de op de dezelfde zitting aangebra chte
strafzaken en bovendien voeging in het belang van het onderzoek is (art. 259 c.q.
285 Sv).

Behalve de voeging van de behandeling bij het eindonderzoek voorziet ook
de daaraan voorafgaande vervolgingsfase in een verwante figuur. Art. 182 Sv maakt
het mogelijk voor de officier van justitie om, door middel van een nadere vordering,
de grondslag van het gerechtelijk  vooronderzoek uit te breiden tot andere feiten.
Een meer recentelijk  op die oude stam geënte loot is art. 67b Sv, dat het mogelijk
maakt de voorlopige hechtenis  mede ter zake van en ander strafbaar feit te laten
voortduren, of zelfs een ander – zij het verwant – feit aan het lopende bevel ten
grondslag te leggen.

Een vorm van voeging, die zich enigszins buiten het kader van de wettelijke
regeling heeft ontwikkeld, wordt bereikt door de zgn. cumulatieve telastelegging.
Hiermee bereikt de officier van justitie eveneens een geconcentreerde behandeling
van meerdere strafzaken. Om die ook ten aanzien van overtredingen mogelijk  te
maken, is getracht via art. 349 lid 2 Sv (oud) het bevoegdheidsprobleem van de
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12 Geheel terzijde kan worden opgemerkt dat de regeling van de (meerdaadse)  samenloop in art.
62 Sr ten aanzien van de strafoplegging geen recht doet aan de concentratiegedachte.
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rechtbank ten aanzien van die feiten zoveel mogelijk te omzeilen.12 Na de integratie
van de kantonzaken binnen de rechtbank, met bijbehorende appelmogelijkheden,
is van die competentieproblemen nog maar een flauwe afschaduwing overgebleven.

Ook buiten de wettelijke kaders is de figuur van de gelijktijdige behandeling
ontstaan. De meest voorkomende vorm is die waarin deelnemers aan hetzelfde
feit gelijktijdig  terechtstaan, zonder dat de zaken in formele zin worden gevoegd.
Materieel gezien worden hiermee de meeste ef ficiency-voordelen geboekt als met
de eigenlijke voeging: onnodige herhalingen worden voorkomen, getuigen behoeven
slechts eenmaal te worden gehoord en het interne verband van de zaak blijft
bewaard. In de verdere processu ele uitwerking is echter een aanmerkelijk verschil
aanwezig  ten opzichte  van de wettelijke voeging. Formeel gezien zijn er twee (of
meer) afzonder lijke strafzaken, waarvo or in elke zaak (in beginsel) een afzonderlijk
proces-verbaal en een apart vonnis wordt opgemaakt. In de praktijk lopen de zaken
meestal grotende els gelijk op, dus veel extra werk levert dit doorgaans niet op.
In ingewikkelde gevallen is het echter soms lastig om – deels achteraf bij het
vaststellen van het proces-verbaal – te bepalen wat nu in elke (formeel)  afzonder lij-
ke strafzaak is voorgevallen. Dat kan repercussies hebben, bijvoorbee ld als het
in cassatie  gaat om de vraag of een bepaald  verweer expliciet is gevoerd.
Kenmerkende perikelen zijn ook dat bepaalde essentiële  stukken slechts in het
dossier van de medeverdach te zijn aan te tre ffen. Dan  moet – officieus – leentjebuur
worden gespeeld. Deze creatieve techniek strekt zich uit tot en met het geding in
cassatie, waar de HR soms zijn ambtshalve kennis  put uit het dossier van de
eveneens in cassatie  gekomen medeverdachte.

Een niet onbelangrijk neveneffect van de gelijktijdige behandeling van zaken
tegen medeverdachten is dat daardoor het bewijsvoorschrift  van art. 341 lid 3 Sv
wordt omzeild. De tegelijk terechtstaande medeverdachten kunnen daardoor – op
dezelfde zitting – over en weer als getuige worden gehoord. In het eerste
onderzoeksrapport is bij de beschouwing van de bewijsvoorschriften reeds op deze
praktijk ingegaan. Geconcludeerd is toen, dat een dergelijke handelwijze een
wezenlijke inbreuk oplevert op de procesau tonomie  van de verdachte. Derhalve
is toen al als regel geformuleerd dat, indien de noodzaak tot het horen van een
medeverd achte (in materiële  zin) bestaat,  de behandeling niet gelijktijdig, maar
juist gesplitst – in tijd en/of plaats – zou moeten geschieden.

2.4 Tweefasenproces

Concen tratie bij de berechting van strafzaken is ook tot uiting gekomen bij het
verbod van de HR op het tweefasenproces.  Binnen het beslissingsschema van (met
name) art. 350 Sv mag geen cesuur in de tijd worden geplaatst. Een vonnis, waarbij
enkel de beslissing over de strafoplegging wordt uitgesteld totdat bepaalde prestaties
waren verricht door de verdachte vond geen genade in de ogen van de cassatierech-
ter. Uiteraard is voor die stellingname op basis van art. 358 lid 2 Sv voldoende
wettelijke basis aanwezig. Voorkomen wordt in ieder geval dat de verdachte  de
facto tot straf wordt veroordee ld zonder dat de rechter zich over de sanctie heeft
uitgelaten. Ook een bepaling als art. 277 Sv – ‘het onderzo ek wordt zoveel mogelijk
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13 Anders dan – althans in theorie – bij het verzet, zo kan worden afgeleid uit de art. 399 jo. 403
Sv.
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onafgebroken voortgezet’ – wijst op de behoefte van de wetgever om het onderzoek
ter zitting en de daaropvolgende einduitspraak, die naar aanleiding van het
onderzoek gegeven wordt, zoveel mogelijk ‘bij elkaar’ te houden. Daarnaast vormt
het in de volgende paragraaf te bepreken rechtsmiddelenstelsel een belemmering
voor het ‘uit elkaar trekken’ van de einduitspraak.

2.5 Rechtsmiddelen

Het verbod op het voortijdig (d.w.z. voor de einduitspraak is gegeven) aanwenden
van rechtsmiddelen tegen tussenuitspraken is lange tijd een kenmerk van het stelsel
van strafvordering geweest (zie art. 406 en 428 Sv). Uit art. 407 lid 1 Sv volgt
verder dat beperking van het hoger beroep tegen een of meer beslissingen op de
vragen van de art. 348 en 350 Sv niet mogelijk  is. Toch kan gezegd worden dat
dit concentr atiebeginsel bij de rechtsmiddelen al langere tijd niet absoluut is.
Partieel hoger beroep13 tegen een of meer gevoegde zaken is volgens art. 404 Sv
mogelijk, terwijl (althans grotende els in theorie) het cassatieberoep beperkt kan
worden tot een of meer deelbeslissingen van dezelfde einduitspraak (art. 427 Sv).

3 Verwarring

Afgezet tegen het hiervoor beschreven heldere stelsel wordt de hedendaagse
rechtsgenoot vooral door verwarring overvallen. In de laatste decennia  is op een
groot aantal punten radicaal gebroken met de oude systeemkenmerken. Op de
belangrijk ste van die ontwikkelingen wordt hieronder ingegaan.

3.1 Toename van het belang van het opsporingsonderzoek, met een
wisselende grondslag

Het vervolgingsbegrip, zoals dat in de achtereenvolgende Nederlandse wetboeken
werd geconstrueerd, volgde een simpele, ideale lijn. Nadat de verdenking van een
strafbaar feit was ontstaan, werd een (voorlopig) opsporingsonderzoek ingesteld
ter zake van dat feit, waarna, in de vorm van voorlopige hechtenis  dan wel een
vordering gerechtelijk vooronderzoe k de vervolging een aan vang nam. Die mondde
dan noodzak elijkerwijs  uit in een (definitieve) beslissing over die vervolging. In
simpele zaken startte de vervolging rauwelijks, door een dagvaarding ter
terechtzitting. De grondslag voor de vervolging ter terechtzitting werd dus
doorgaans al in een vroeg stadium gelegd, zij het dat gaandeweg een nadere
precisering van die grondslag kon plaatsvinden (bijvoorbee ld via het stelsel van
de nadere vorderingen bij het gerechtelijk vooronderzoek). Met gepaste  bewonde-
ring voor de wetgever kan men dit fraaie, perfect gesloten stelsel nog steeds
ontwaren in het Wetboek van Strafvordering.

Echter – zoals al in het in het tweede onderzoeksjaar verschenen onderzoeks-
rapport over het vooronderzoek is geconstateerd – dit ideale beeld komt tegenwoor-
dig niet meer overeen met de werkelijkheid. De verschuiving van het zwaartepunt
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14 Net zo werd in hetTweede Onderzoeksrapport al geconcludeerd dat het vervolgingsbegrip
als aanknopingspunt voor rechtsbescherming niet meer voldoet.

15 Art. 22 lid 6 Sv, zie ook art. 269 Sv en art. 6 lid 1 EVRM.
16 Met die constatering eindigt in wezen J.G. Postma, a.w.
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in strafzaken naa r het opspo ringsonderzoek heeft het eerst gesloten stelsel op losse
schroeven gezet.  Binnen het opsporingsonderzoek is geen sprake van een vaste
grondslag. Deze kan, naar bevind van zaken worden gewisseld. Dat wordt
geïllustreerd door de toename van toedeling van bevoegdheden aan de rechter-
commissar is buiten het gerechtelijk  vooronderzoek. Alhoewel van oudsher door
het adiëren van de rechter de vervolging een aanvang nam, kan daarvan bij de
inschakeling van de rechter -commis saris buiten het gerechtelijk  vooronderzoek
in wezen niet meer worden gesproken (bijvoorbee ld bij het aftappen van
telecommu nicatie of het ‘direct afluisteren’). Een definitieve breuk met het
traditionele  stelsel is ook tot stand gebracht door de introductie  van de bijzondere
opsporingsbevoegdheden (Wet BOB).  Voor de toepassing van een hele catalogus
aan bevoegdheden is geen verdenking van een gepleegd, en dus vervolgbaar
strafbaar feit vereist. Hiermee is in het vooronderzoek geen sprake meer van een
uit het wettelijk systeem van strafvordering voortvloeiende concentratie. Daarvoor
in de plaats zijn managementtechnieken gekomen: coördina tie binnen politie en
openbaar ministerie, met de vereiste reorganisaties (m.n. centralisering) om die
coördina tie te bevorderen en uiteraard de ontwikkeling van informatiesystemen
om de onderlinge afstemming in de opsporingsfase te verbeteren. Het vervolgings-
begrip, dat vroeger de gehele strafvordering domineerde, is tegenwoordig niet meer
dan het topje van de ijsberg (of, gechargeerd, een vlag op een modderschuit). 14

3.2 De introductie  van raadkamerprocedures die openbaar zijn

Bij de laatste (ingrijpende) herziening van de raadkamerprocedure is in art. 22
Sv neergelegd dat in de gevallen waarin de wet dit bepaalt,  de behandeling door
de raadkamer in het openbaar geschiedt.  De belangrijk ste ‘motor’ in deze
ontwikkeling is art. 6 EVRM. Bepaalde procedures zijn zozeer verwant met de
determination of a criminal charge dat openbaa rheid niet gemist kan worden. Men
denke bijvoorbee ld aan de behandeling van een vordering tot tenuitvoerlegging.
Ook de ‘civiele’ poot van art. 6 heeft invloed gehad, bijvoorbeeld op de  behande ling
van het beklag tegen inbeslagneming en de schadevergoeding wegens ondergane
voorlopige hechtenis. De raadkamerproced ure kan in zulke gevallen nu dus
tegemoetkomen aan de eis van het EVRM dat (behoudens de ‘traditionele’
uitzonderingen)15 de behandeling door het gerecht in het openbaar plaatsvindt.
Deze mogelijkheid kan op pragmatische gronden begrepen worden.16 Maar
tegelijkertijd  moet worden geconstateerd dat door de introductie  van de externe
openbaa rheid een wezenskenme rk van de raadkamerproce dure is weggenomen.
Die vond zijn historische bestaansrecht juist in het ‘geheime’ karakter ervan.
Hierdoor is het ondersch eid met de behandeling ter terechtzitting systematisch
onhelder geworden. Dat blijkt bij een nadere beschouwing van de regeling van
een aantal bijzondere procedures in het Wetboek: soms wordt gekozen voor een
openbare behandeling door de raadkamer (bijvoorbee ld het beklag tegen
inbeslagneming, 552a Sv), dan weer is de behandeling ter terechtzitting voorge-
schreven (verzoek verdachte ex 14f Sr tot wijziging van de bijzondere voorwaarden
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bij VV). Voor een aantal van die keuzes kunnen ter verklaring veelal slechts
historische argumenten (soms teruggaand tot 1838) worden aangevoerd.

Een mogelijke invalshoek voor de beschrijving van het stelsel van (kort na) 1926
kan zijn dat de wetgever er de voorkeur aan gaf om procedures, die in de fase van
de tenuitvoerlegging worden gevoerd, als terechtzittingsprocedures te gepositione-
ren. Een voorbeeld  daarvan is het aloude rechtsgeding tot herkenning van
veroordeelde personen (art. 579 en verder Sv). Op dit procesje  zijn, zie art. 581
Sv, de procedureregels  voor het eindonderzoek in strafzaken van toepassing.
Opmerking verdient,  zoals Blok en Besier stellen (deel III, ad art. 581) dat dit de
strekking heeft de procedure (die weliswaar niet veelvuldig aan de orde komt, maar
wel degelijk  een principieel karakter heeft) met zoveel mogelijk  waarborgen te
omgeven. Openbaarheid, tegenspre kelijkheid  en verplichte  toevoeging van een
raadsman kunnen tot dergelijke essentiële waarborgen worden gerkend. Vervolgens
kan worden opgemerkt dat bij de plaatsbepaling van dit rechtsgeding, de met name
in het vooronderzoek spelende vraag of het toekennen van deze waarborgen
verenigbaar is met de belangen van het onderzoek, geen rol (meer) speelt.

Bij de procedu reregels  voor het toekennen van schadevergoeding na ten
onrechte  ondergane voorlopige hechte nis (art. 89 en verder Sv) is de balans in het
Wetboek naar de andere zijde doorgeslagen. Dat is in alle gevallen een raadkamer-
procedure. Meeges peeld kan hebben, dat deze beslissing niet per se na een
einduitspraak in de strafzaak wordt genomen. De zaak kan immers ook in het
vooronderzoek zijn gesmoo rd, door bijvo orbeeld een kennisgeving van n iet verdere
vervolging, een beslissing dat de zaak geëindigd is (art. 36 Sv) of een buitenvervol-
gingstelling na een bezwaarschrift  tegen k.v.v.v. of de dagvaarding (art. 250 en
262 Sv). In zoverre is dus geen sprake van een vervolg op het eindonderzoek. Wel
is bepaald  dat, voorzover er een behandeling van de strafzaak ter zitting aan de
beslissing ex art. 89 Sv is voorafgegaan, de raadkamer zoveel mogelijk uit dezelfde
rechters is samengesteld, die eerder aan het onderzoek ten gronde hebben
meegedaan. Bij het in beginsel geheime karakter van de schadevergoedingsprocedu-
re dient ook onder ogen te worden gezien dat, in de ogen van de wetgever van
1926, de (gewezen) verdachte  veelal juist geen belang zal hebben bij de openbaar-
heid van de behandeling van zijn verzoek. D at spreekt wellicht het meest duidelijk
als een buitenvervolgingstelling aan de schadevergoeding sprocedure is voorafge-
gaan. De ratio van het door middel van een bezwaarschrift  ten de k.v.v.v. of
dagvaarding uitlokken van een dergelijke beslissing is vanoudsher daarin gelegen
dat hiermee een lichtvaardige vervolging, met het defamerende effect van het in
het openbaar terechtstaan, kon worden afgehouden.

Uit de tweeslag tussen vooronderzoek en executie  kan wellicht begrepen
worden dat de procedures rond de VV en de VI als behorend tot de executiefase
de vorm van een terechtzittingsprocedure hebben gekregen, waarbij de vormgeving
echter weer afwijkt van de normale  hoofdprocedure.

Een tussencon clusie zou kunnen zijn, dat – tamelijk indicatief – zekere patronen
in het Wetboek zijn aan te wijzen voor de plaatsbepaling van bijzondere procedures.
Deze historische argumenten zijn echter niet zeer sprekend, en moeten in het licht
van huidige eisen worden geplaatst om de validiteit ervan te kunnen toetsen.
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17 Tamelijk overbodig herhaald in art. 552ab lid 4 Sv.
18 In het thans bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 29 253 worden deze fouten hersteld;

het woord beschikking wordt geschrapt.
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Bij een fundame ntele herbezinning op de grondslagen van het wetboek kan aan
deze historische argumenten dus geen doorslaggevende waarde meer worden
gehecht.  

Het blijkt namelijk ook dat een aantal van de bijzondere procedures, met name
in het vooronderzoek in het wetboek sterk zijn verzelfstandigd. Zo bezien zijn
zij niet langer de oude incidenten in een hoofdprocedure, maar vormen zij veeleer
processu ele verschijningsvormen sui generis. Een hernieuwde systematische
doordenking is op dit punt derhalve vereist.

3.3 Het in het openbaar uitspreken van beslissingen van de raadkamer

Bij de herziening van de raadkamerproced ure heeft de wetgever, voortbouwend
op de introductie  van de openbaa rheid van de behandeling door de raadkamer,
bepaald  dat in geval een openbare behandeling heeft plaatsgehad de beschikking
van de raadkamer in het openbaar wordt uitgesproken (art. 24 Sv).17 Hiermee is
het systematische ondersch eid (zie art. 138 Sv) tussen beschikkingen en uitspraken
op de helling gezet. De reden voor de beschikking als uitingsvorm van een
rechterlijke beslissing was juist dat deze niet in het openbaar behoefde te worden
uitgesproken, maar slechts aan partijen op schrift ter hand werd gesteld. Nu dit
‘bestaansr echt’ voor een eigensoortige vormgeving van een raadkamerbeslissing
wegvalt,  dient ook op het punt van het onderscheid  tussen beschikkingen en
uitspraken een hernieuwde systematiek te worden ontwikkeld.

Een punt van belang bij de uitwerking van de raadkamersystematiek is
uiteraard het verschil in het regime ten aanzien van rechtsmiddelen tegen uitspraken
en beschikk ingen. Geconstatee rd moet ech ter worden dat de wetgever zelf het zicht
op het rechtsmiddelenstelsel in relatie tot de aard van de beslissing (beschikking
of (eind)uitspraak) enigszins verloren heeft. Zo is in art. 72 Sv, bij de voorlopige
hechtenis, een wonderbaarlijke figuur geïntroduceerd. Volgens lid 6 kan de rechter,
bij zijn einduitspraak tot nietigverklaring van de dagvaarding, bij beschikking
bepalen dat de voorlopige hechtenis  nog dertig dagen van kracht blijft. Hoe het
binnen de traditionele  systematiek van art. 138 Sv überhaupt mogelijk  is dat de
rechter in de loop van het onderzoek ter terechtzitting een beschikking fabriceert
blijft geheel in het midden. Vervolgens kan de verdachte  op grond van art. 72a
Sv uiterlijk drie dagen na tenuitvoerlegging van de ‘uitspraak’ tegen de ‘beschik-
king’ in hoger beroep komen.18 Los gezien van de gebezigde volstrekt onbegr ijpelij-
ke terminolog ie kan uit deze regeling worden afgeleid  dat de wetgever hier voor
de beschikkingsvorm  heeft gekozen om aan het concentratiebeginsel van art. 406
Sv te ontsnappen. De behoefte om te bewerkstelligen dat dadelijk een rechtsmiddel
mogelijk  is tegen de beslissing over de voorlopige hechtenis  is blijkbaar sterker
dan de wens om vast te houden aan de traditionele  strafvorderlijke dogmatiek.
Bij een andere categorie  van beslissingen over de voorlopige hechtenis  – de ter
terechtzitting gegeven bevelen tot gevangenneming dan wel afwijzende beslissingen
op een verzoek tot opheffing van de gevangenhouding – wordt wel vastgehouden
aan het stelsel van art. 138 Sv, waaruit  voortvloeit  dat dit tussenuitspraken zijn.



Bijzonder deel Bijzondere procedures

19 Zie ook art. 511g Sv, over het hoger beroep tegen de uitspraak met b etrekking tot voordeelsont-
neming.

20 Zie ook art. 14h Sr.
21 Even afgezien van de mogelijke andere beslissingsmogelijkheden, zie art. 14f en 14g Sr.
22 Daarmee heeft de VV een hybride karakter  gekregen: enerzijds vindt tenuitvoerlegging plaats

omdat (enige) voorwaarde is overtreden, anderzijds mag de toewijzingvan de TUL-vordering
niet met de strafoplegging ter gelegenheid van het nieuw berechte feit uit verband raken. Zie
ook Vrijheidsbeperking onder voorwaarden, Rapport van de Commissie Vrijheidsbeperking,
Den Haag: Ministerie van Jutitie 2003. 
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Om echter toch een tussentijds rechtsmiddel open te kunnen stellen wordt voor
deze beslissingen het concentratiebeginsel opgeofferd, zie art. 406 lid 2 Sv. Hier
blijkt dat het ondersch eid tussen beschikkingen en uitspraken op het punt van
toedeling van rechtsmiddelen niet wezenlijk  is. Hoogu it kan gesproken worden
van een wetgevingstechnisch verschillend vertrek punt. Bij beschikkingen moet,
gelet op art. 445 Sv een rechtsmiddel uitdrukke lijk worden aangewezen, terwijl
bij uitspraken de regel is dat het rechtsmiddel beschikbaar is, tezamen en
tegelijkertijd met het rechtsmiddel tegen de  einduitspraak, tenzij een afzonderlijke
wettelijke voorziening is getroffen.19

4 Verschillende regimes ter terechtzitting; aspecten van voeging

4.1 Vordering tenuitvoerlegging

Hierboven is al kort aandacht besteed aan de figuren ‘voeging’ en ‘gelijktijdige
behandeling’ van procedures – dat betrof de samenloop van ‘hoofdprocedu res’.
Daarnaast zijn er verschillende verschijningsvormen van samenloop van hoofd-
procedures met bijzondere procedures. Ter illustratie van de complicaties op dit
punt is een korte blik op de procedure, die ingeleid  wordt door een door de officier
van justitie ingediende vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke
veroordeling (de zgn. TUL) op zijn plaats.

Bij overtreding van de algemene voorwaarde (het begaan hebben van een
strafbaar feit voor het einde van de proeftijd) en bij overtreding van bijzondere
(gedrags)voorwaarden stelt art. 14g Sr20 voorop dat na een daartoe strekkende
vordering van het openbaar ministerie de rechter de tenuitvoerlegging kan bevelen.21

Het onderzoek vindt plaats op de openbare terechtzitting (art. 14i Sr). Vervolgens
is in lid 3 bepaald, dat tot behandeling van die vordering bevoegd is de rechter
die de straf heeft opgelegd. Echter, indien het betreft de overtreding van de
algemene voorwaarde, is uitsluitend bevoegd de rechter die van het nieuwe feit
kennis  neemt. De vordering kan slechts ter gelegenh eid van een veroordeling ter
zake van dit feit worden toegewezen.22 Voor de TUL na overtreding van de
algemene voorwaarde is dus een verplichte  samenloop met de hoofdprocedu re
voorgeschreven. Voor de behandeling gelden dus  de gewone zittingsvoo rschriften.
Geschiedt de behandeling niet gelijktijdig met de behandeling van een feit waarvoor
de (voorwaardelijk) veroordeelde wordt vervolgd, dan zijn toch, volgens een in
lid 4 van art. 14i Sr opgenomen  catalogus, de meeste ‘no rmale’ procesvoorsch riften
van toepassing. Wetgevingstechnisch gezien is dit noodzakelijk, omdat de titel
over het onderzoek ter terechtzitting in Sv uitsluitend ziet op het eindonderzoek.
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23 Ontleend aan A.H.J. Schmidt, ‘Spaghettiwetgeving in Wetsontwerp 18 764 (vv en vi)’, DD
nr. 3, maart 1985, p. 181-188. Zie ook G. Knigge, ‘De voorwaardelijke veroordeling opnieuw
geregeld (wetsontwerp 18 764)’, DD nr. 7, september  1985, p. 626-646.

24 Een ander, door Knigge (a.w.) aangevoerd bezwaar is de ondoorzichtigheid van spreiding van
de procesrechtelijke materie over twee wetboeken.

25 Het betreft hier een inleidende vordering, te onderscheiden van de ter terechtzitting gedane
vordering ex art. 311 Sv.

26 Dat ligt anders bij een ‘losse’ uitspraak over de TUL bij overtreding van de bijzondere
voorwaarden. Dat bepaalt de wetgever uitdrukkelijk in art. 14j Sr: deze beslissingen zijn niet
aan enig rechtsmiddel onderworpen. Afgezien van de vraag naar de verdedigbaarheid van de
verschillen in toekenning van rechtsmiddelen gezegd worden dat de beperking in Sr op geen
enkele wijze aansluit bij de algemene systematiek van rechtsmiddelen tegen eind- en
tussenuitspraken.

27 HR 14 juni 1994, NJ 1994, 675. Het omgekeerde – beperking van het hoger beroep tot de
‘hoofdzaak’ – is evenmin mogelijk: HR 17 september  2002, nr. 02236/01.
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Dat leidt tot ‘spaghettiwetgeving’. 23 Dat roept de vraag op of niet een algemeen
stramien voor het onderzoek ter terechtzitting kan worden ontworpen, dat zowel
toepasselijk  is voor het eindonderzoek ter terechtzitting als voor bijzondere
procedures die ter terechtzitting worden gevoerd. Dat behoefte  bestaat aan zekere
‘veralgemenisering’ blijkt bijvoorbee ld ook uit art. 22h Sr, over de behandeling
van het bezwaarschrift  tegen de vervangende hechtenis  na een mislukte taakstraf.
Daar is o.m. art. 14i Sr, met de bijbehorende catalogus aan zittingsvoorschriften
van toepassing verklaard. Art. 15b Sr echter, over de intrekking van de V.I.,
kopieert met knippen en plakken art. 14i Sr.24

Behalve deze wetgevingstechnische punten vallen over de uitwerking van
de TUL-procedure  ook nog wel wat meer systematische problemen aan te wijzen.
Die hangen samen met de figuur van de behandeling van een vordering van de
officier van justitie ter terechtzitting. Allereerst zou men kunnen zeggen dat een
behandeling van een buiten de terechtzitting gedane vordering door de raadkamer
zou moeten geschieden.25 Dat zou, a contrario, afgeleid  kunnen worden uit de
laatste volzin van art. 21 Sv. Dit argument gaat echter niet op, aangezien de eerste
volzin van dat artikel stelt dat de wet kan voorschrijven dat de beslissing van de
rechtbank op de terechtzitting wordt genomen. Daaruit  vloeit dan voort dat ook
de behandeling ter terechtzitting geschiedt.  Hoe die behandeling zich verhoudt
tot de hoofdprocedu re is systematisch niet erg duidelijk. Een eigenlijk  gevoegde
behandeling (art. 259 c.q. 285 Sv) is niet mogelijk: de wet spreekt slechts over
de gevoegde behandeling van strafbare feiten. De vordering TUL past niet in dit
stramien. Eenzelfde, niet goed met het systeem van Strafvordering op te lossen
vraag is die naar het karakter van de beslissing. Een beschikking is deze beslissing
uiteraard niet – dat volgt uit art. 138 Sv. Dan is het dus een uitspraak. Maar het
karakter van die uitspraak is niet zonder mee r duidelijk. Daarom heeft de wetgever
in art. 361a Sv bepaald  dat de rechter tegelijk met de beraadslaging over de vragen
van art. 348 en 350 Sv moet beraadslagen over de beslissing op de vordering en
dat de uitspraak daaromtrent in het eindvonnis moet worden opgenomen. Materieel
is hiermee hetzelfde bereikt als met de voeging van strafbare feiten. Hier en daar
blijft het ontworpen sub-stelsel echter haperen. Dat blijkt bij de uitwerking ten
aanzien van rechtsmiddelen. De beslissing op de vordering is, indien deze deel
uit maakt van de einduitspraak, vatbaar voor hoger beroep (zie ook art. 14j Sr).26

Een beperking van het hoger beroep tot dit deelaspect van het vonnis is echter niet
mogelijk: in zoverre is dus geen sprake van ‘gevoegde zaken’ (art. 407 Sv).27
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28 Wet van 8 mei 2003, S. 2003, 202.
29 Hier ga ik niet in op alle complicaties  die daardoor worden veroorzaakt.
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4.2 De afsplitsing van de voordeelsontneming

Spiegelb eeldig aan de zojuist besproken figuur van de verplichte  gelijktijdige
behandeling van de TUL en de hoofdzaak is de procedure bij de voordeelsontne-
ming. Ook die procedure wordt ingeleid door een vordering van de officier van
justitie, maar de behandeling van die vordering geschiedt – procedureel – geheel
gescheiden van de hoofdzaak. Ondanks het feit dat regelmatig  kritiek te horen
is geweest op deze verplichte  afscheiding is bij de recent tot stand gekomen
wetswijziging tot herziening van de plukze-procedure  deze ‘waterscheiding’
gehandhaafd.28 De reden voor introd uctie van deze afgescheiden behandeling was
dat de behandeling en beoordeling van dit aspect van de sanctie-oplegging in wezen
eigensoo rtig zou zijn en door de bijbehorende complicaties beter los van de
hoofdprocedu re zou kunnen plaatsvinden. De gelijktijdige behandeling van de
ontnemingsproce dure met de hoofdzaak werd echter uitdrukkelijk als optie
opengehouden. Deze invalshoek levert deels dezelfde wetstechnische bezwaren
op die zojuist werden gesignaleerd bij de afgescheiden behandeling van een
vordering tot tenuitvoerlegging na voorwaardelijke veroordeling: ook hier moet
verwezen worden naar de toepasselijke zittingsvoorschriften, zij het dat de wetgever
in art. 511d en 511e Sv alle zittings -, beraadslagings- en beslissingsvoorschriften
generiek ‘van overeenkomstige toepassing’ verklaard.29 De voordeelsontneming
loopt uit op een afzonderlijke uitspraak, die blijkens zijn uitwerking in wezen een
zelfstandige einduitspraak is. Tegen de uitspraak is afzonder lijk hoger beroep en
vervolgens cassatie  mogelijk  (art. 511g en 511h Sv), waarbij  ook de in het kader
van de voordeelsontneming gedane tussenuitspraken aan het beroep zijn
onderworpen. Voor de afwikkeling in het kader van rechtsmiddelen heeft de
wetgever gemakshalve  Titel III van het Derde Boek van Sv van overeenkomstige
toepassing verklaard.

De vraag dringt zich (bij velen) op of deze benadering niet van al te grote
starheid getuigt.

5 Uitgangspunten voor een nieuwe regeling

5.1 Afschaffing van de raadkamer?

Hierboven werd al zichtbaar dat de traditionele  zienswijze, waarin de raadkamer
als aparte eenheid  van de rechtbank in het geheim opereert in het (voor)onderzoek
niet langer houdbaar is. In zoverre is het oude inquisitoire uitgangspunt verlaten,
en vervangen door het benadrukken van de adversaire kenmerken van deze
procedures. Een punt van belang is dat behalve de (partiële) introductie  van de
openbaa rheid van raadkamerproce dures, de wetgever ook getracht heeft enkele
andere centrale  proceswaarborgen te verwoorden in de algemene regeling van de
raadkamerprocedure, zoals de eis dat de verdachte, het openbaar ministerie  en
andere procesdeelnemers (derden-belanghebbenden) worden opgeroepen en gehoord
(art. 23 lid 3 Sv). Verder ziet art. 23 lid 4 Sv in beginsel op volledige interne



Bijzondere procedures Bijzonder deel

500

openbaarheid. Beide regels zijn slechts onderhe vig aan relativering indien het
belang van het onderzoek door strikte naleving ernstig zou worden geschaad (lid
5). Daardoor is aan het ondersch eid tussen de rechtbank en de raadkamer in wezen
de grond ontvallen. Van daaruit zouden in ieder geval een aantal raadkamerprocedu-
res op een systematisch andere wijze moeten worden gepositioneerd.

Voorgesteld wordt als uitgangspunt te kiezen dat de behandeling van alle
bijzondere procedures geschiedt door de rechtbank, op de (openbare) terechtzitting.
In zekere zin vloeit die stap uit de historische ontwikkeling voort, maar ook vanuit
een hedendaagse herwaardering van belangen is die keuze goed te verdedigen.
Een openbare, adversaire procedure ten overstaan van een onafhankelijke en
onpartijdige rechter biedt in wezen het optimum aan waarborgen. Dat geldt, zie
art. 6 EVRM, vanzelfsprekend voor de determination of a criminal charge, maar
daarbij  hoeft het niet te blijven. Ook in procedures die daarmee in een wat verder
verwijderd verband staan kunnen wat betreft de externe openbaa rheid worden
gemaximaliseerd.

Bij dit voorstel is dus het eerste in het oog springende aspect het kiezen voor
de openbare behandeling als uitgangsp unt. Dat lijkt een reuzendraai ten opzichte
van de huidige regeling, maar enige nuancering is wellicht op zijn plaats. In wezen
behelst de thans geldende regeling ‘niet openbaar,  tenzij ...’. Dat zou vervangen
kunnen worden door een ‘Ja, tenzij ...’. Er zal derhalve een mogelijkheid moeten
zijn om aan de openbaa rheid te ontsnappen, met name als dat in het belang van
het onderzoek strikt noodzak elijk is. Deze uitsluiting van de openbaa rheid zal
wellicht verder moeten gaan dan het eenvoudige sluiten van de deuren tijdens de
behandeling, omdat in die gevallen de zaak nog wel uitgeroepen wordt. D e behoefte
aan een dergelijke – vergaande – beperking van de openbaarheid lijkt mij overigens
niet zeer groot.  Te denken valt bijvoorbee ld aan de behandeling van het hoger
beroep tegen een beslissing van de rechter-com missaris met betrekking tot een
bedreigde getuige (art. 226b Sv).

Naast sprekende gevallen, waarin het belang van het onderzoek zich ernstig
verzet tegen de externe openbaarheid, dient bij deze vraag ook het belang van de
verdachte  en eventue le derden te  worden betrokken. Het bezwaar voor de verdachte
om – vooruitlopend op een vervolgingsbeslissing in zijn strafzaak – bijvoorbee ld
in het openbaar te worden betrokken bij voorlopige hechtenis-beslissingen kan
worden meegewogen. Een iets soepeler benadering van de externe openbaa rheid
is hier, in vergelijking met het eindonderzoek, wellicht te verdedigen. Doorslagge-
vend behoeft de privacy-wens van de verdachte  echter niet te zijn. 

Een keuzepunt is of dergelijke uitzonderingen door de wetgever zouden
moeten worden aangewezen, dan wel of de rechtbank over de openbaarheid  beslist.
Een mengvorm lijkt het meest aantrekkelijk: een wettelijke aanwijzing van de
gevallen waarin de rechter openbaa rheid kán uitsluiten.

De behandeling van beslissingen over de voorlopige hechtenis zou in beginsel
ook in het openbaar kunnen geschieden. In het huidige stelsel is het in ieder geval
al zo, dat door de 100-dagen grens de externe openbaa rheid in ieder geval binnen
die termijn wordt gerealiseerd. Omdat de behandeling van vorderingen tot
(verlenging van) de voorlopige hechte nis doorgaans slechts tamelijk marginaal
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aan de inhoud van de zaak is gerelateerd acht ik het niet onverantwoord  om in
ieder geval de openbaa rheid als uitgangspunt te nemen.30

Behalve de openbaarheid, die als uitgangspunt geldt voor de procedure ter
terechtzitting bevat de regeling van het onderzoek ter terechtzitting ook overigens
een optimum aan waarborgen. Een voorbeeld  daarvan is de (thans nog steeds
tamelijk gedetailleerde) regeling voor de oproeping en ondervraging van getuigen.
Een begrijpelijke tegenwerping tegen het overnemen van dit systeem voor alle
bijzondere procedures zou kunnen zijn dat zulks ‘teveel van het goede’ is. In deze
lijn valt ook de conclusie van de disserta tie van Postma te plaatsen: de rechtvaardi-
ging voor de summiere raadkamerregeling kan zijn dat juist in veel gevallen
behoefte  bestaat aan een procesvorm, zonder teveel (processuele) ‘toeters en bellen’.

Dit standpunt is in zekere mate sympathiek te noemen, maar geconstateerd
kan worden dat na de wet herziening onderzoek ter terechtzitting de ten dele
overdreven detaillering van procesvoorschriften – bijvoorbee ld over de volgorde
van ondervraging van getuigen – is teruggebr acht, waarbij  de hoofdlijn  is dat aan
de rechter wordt overgelaten hoe het onderzoek dient te worden afgewikkeld. De
regeling voor het eindonderzoek bevat derhalve de ruimte om afhankelijk  van de
vragen die in het geding zijn, een op maat gesneden procedure te volgen. 

Op het punt van het ondervragingsrecht van getuigen – een van de kernelemen-
ten van een fair hearing – dient vervolgens te worden gesignaleerd dat bij de vraag,
of een dergelijk ondervragingsrecht in meer of mindere mate absoluut moet worden
toegekend, de aard van de betrokken p rocedure bepalend . De vraag of bijvoorbeeld
een verzoek tot het horen van een getuige moet worden gehonoreerd  dient, indien
dat verzoek niet is gerelateerd aan de ‘determination of a criminal charge’, te
worden beantwoord aan de hand van het criterium of dit door de rechter
noodzak elijk wordt geoordeeld. Het basispatroon van het huidige art. 330 Sv
volstaat dus.

Het is overigens niet verwond erlijk dat dezelfde, in wezen ‘globale’ benade-
ring enigszins verscholen is terug te vinden in de algemene regeling van de
raadkamerprocedure. In art. 23 lid 1 Sv is heel algemeen gesteld dat ‘de raadkamer
bevoegd is de nodige bevelen te geven, opdat het onderzoek hetwelk  aan aan hare
beslissing moet voorafgaan, overeenk omstig de bepalingen van dit Wetboek zal
plaatsvinden.’

Daaruit valt op te maken, zie Blok en Besier ad de art. 23/24 Sv, dat de proce-
dure in zijn algemeen heid op accusatoire  basis gevoerd moet worden en dat in
dat kader ook de mogelijkheid is geschapen om getuigen, deskundigen en dergelijke
te horen. Uit het artikel blijkt, aldus Blok en Besier, dat (de wetgever, AEH) ’heeft
begrepen dat het op zijn weg lag waarborgen te scheppen voor de deugdelijk heid
van de niet ter terechtzitting genomen beslissingen, waarborgen, die niet alleen
zijn te vinden in de hierboven afgedr ukte artikelen (de art. 23 en 24, AEH) doch
ook in elders in het Wetboek geschreven voorschriften, welke met die artikelen
in nauw verband staan’.

Afgezien van de externe openbaa rheid heeft de wetgever in 1926 dus niet
wezenlijk  willen afwijken van de voor het onderzoek ter terechtzitting geldende
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waarborgen, zij het dat, gelet op de stand van het geding, de noodzaak om meer
of minder diepgaand onderzoek te doen voorafgaand aan de beslssing, naar bevind
van zaken wordt ingekleurd.

Het ligt in de lijn van dit denken – nu het scharnierpunt van de externe
openbaa rheid geen absolute  gelding meer heeft – om de raadkamerproce dure niet
meer als een afgescheiden procesvorm te zien, maar te laten integreren met de
procedure ter terechtzitting.

5.2 Beschikkingen en uitspraken

Een logisch gevolg van de behandeling op de terechtzitting is dat de daaruit
voortvloeiende beslissingen de status van uitspraak krijgen. Het daadwe rkelijk
uitspreken31 van de beslissing behoort daarbij ook. Ook hier zou de in de vorige
paragraaf beschreven ‘ja, tenzij-regeling’ kunnen gelden. Opnieuw zie ik geen
grote behoefte  aan het toepassen van de uitzondering van externe openbaarheid.
Voorzien kan in ieder geval worden in de mogelijkheid van een beperkte motivering
– iets wat bij beslissingen over de voorlopige hechtenis  overigens geheel conform
de vigerende praktijk is.

Aan de consequenties van het integreren van beschikkingen en uitspraken
op het punt van de rechtsmiddelen zal hierna afzonder lijk nog aandacht worden
besteed.

5.3 Een set basisrege ls voor de behandeling op de terechtzitting

Zeker als als uitgangspunt wordt genomen dat de raadkamerproce dure wordt
vervangen door een procedure op de terechtzitting ontstaat de behoefte  aan de
ontwikkeling van een aantal basisregels die voor dit onderzoek gelden.32 Overigens
bestaat die behoefte  binnen het huidige ‘stelsel’ ook al sterk. Hierboven zagen
we dat de wetgever voor een aantal bijzondere procedures die op de terechtzitting
worden gevoerd op het punt van de toepasselijke procesregels zich steeds geroepen
voelt ‘het wiel opnieuw uit te vinden’. De regels over de mogelijk te nemen
beslissingen naar aanleiding van het onderzoek kunnen per afzonderlijke procedure
worden aangegeven. Dat betreft – om het dubbelop te zeggen – meer de inhoudelij-
ke materie.

Naast de te ontwikkelen ‘basisset’ van procesregels zouden aanvullende regels
voor het eindonderzoek ter terechtzitting geformuleerd kunnen worden. (Deze
terminolog ie is wat ongelukkig, omdat gesuggereerd wordt dat dit eindonderzoek
een op eerdere beslissingen voortbouwend onderzoek is. De herinvoering van de
benaming voor dit onderzoek uit het Wetboek van 1838, te weten ‘de teregtstelling’
roept echter weer andere verkeerde associaties op. De term ‘berechting’ kan wellicht
ter vervanging dienen). De reden voor die uitbreiding is dat – overigens geheel
in lijn met de overige procedures – geregeld  moet worden hoe de procedure wordt
ingeleid, wat het voorwerp van onderzoek is, waarover beraadslaagd en beslist
moet worden en hoe het vonnis (de uitspraak) moet worden ingericht.  Overigens
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hangt het af van de ‘regeldichtheid’ die op het punt van het strafproces wordt
nagestreefd hoever deze uitbreiding strekt.

Een mogelijke andere benadering is dat eerst de procedure voor het
eindonderzoek wordt uitgeschreven, en vervolgens daaruit  een destillaat wordt
verkregen van de voor alle andere proced ures ter terech tzitting toepasselijke rege ls.
De keuze voor de ene of de andere benadering is een kwestie  van wetgevingstech-
niek. Maar in beide gevallen geldt dat bij de opstelling van procedu reregels  het
bredere verband waarin deze moeten functioneren niet uit het oog mag worden
verloren.

5.4 Voeging van procedures

Indien behalve het eindonderzoek ook allerhande bijzondere procedures ter
terechtzitting gevoerd worden, bestaat de mogelijkheid om in nog meer gevallen
dan thans verschillende procedures gevoegd te behandelen. Dit punt behoeft nog
enige uitwerking. Duidelijk  is echter dat in bepaalde gevallen de procesec onomie
met voeging gebaat kan zijn. Op enkele  punten kan de concentra tiegedach te nog
wat verder worden doorgevoerd. Voorgesteld wordt om de TUL-procedure  (bedoeld
is die wegens overtreding van de algemene voorwaarde) en de voordeelsontneming
zoveel mogelijk  te laten opgaan in de hoofdprocedure. Bij de dagvaarding kan
de officier van justitie kenbaar maken dat hij voornemens is op dit punt een
vordering te doen. Men vergelijke op dit punt de ‘voeging’ ad informandum.
Voeging van de behandeling is ook aangewezen bij pluraliteit  van feiten of van
deelnemers. Omzeiling van art. 341 lid 3 is die gevallen derhalve uit den boze.
Indien een of meer medeverdachten als getuige moet worden gehoord zal de
behandeling gesplitst moeten worden (zie hierboven).

Bij de hier bedoelde voegingsfiguur dient van geval tot geval bepaald  te
worden wat de doorwerking daarvan is op de na afloop van de terechtzitting te
nemen beslissing(en). Zo lijkt het mij zinvol om te bepalen dat na gevoegde
behandeling van een zaak tegen meerdere verdachten ten aanzien van ieder
afzonder lijk vonnis gewezen wordt.  Dat vergemakkelijkt de administratieve
afdoening van de zaak. Ten aanzien van de beslissing over voordeelsontneming
kan bepaald  worden dat de behandeling van dat aspect zal worden voortgezet na
het wijzen van  vonnis in de  hoofdzaak. Zinvol lijkt het ook om de huidige w ettelijke
mogelijkheid om een ruimere termijn te nemen voor het wijzen van het vonnis
op dit punt te handhaven.

5.5 Tweefasenproces

Tegen het afsplitsen van een of meer deelvragen van het beslissingspatroon van
de art. 348 en 350 Sv zijn overtuigende principiële  bezwaren aan te voeren. De
vraag naar bijvoorbee ld de oplegging van een sanctie is dermate  sterk gekopp eld
aan de waardering van de ernst van het feit, dat het voeren van een afzonderlijke
procedure ter bepaling van de straf (vgl. de Engelse sentencing) een ernstige
verschraling zou opleveren. Het beantwoorden van alle vragen in samenhang door
een en dezelfde rechter verdient in beginsel dus de voorkeur. Ook een vlotte en
efficiënte  berechting is hiermee gediend. Daarnaast biedt het een-fase proces het
voordeel dat de zaak ten aanzien van rechtsmiddelen een geheel blijft vormen.
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Het loslaten van het concentratiebeginsel zou verstrekkende nadelige gevolgen
meebrengen. Het vertrekpunt van de huidige regeling dient derhalve te worden
gehandhaafd.

Niettemin  kan in een beperkt aantal gevallen verdedigd worden dat de
voordelen van het afsp litsen van een deelvraag uit het beslissingspatroon opwegen
tegen de gesignaleerde nadelen daarvan.

Vooralsnog lijkt dit in drie gevallen zo te zijn. Allereerst op het punt van
de voordeelsontneming. Hierboven is als uitgangspunt gesteld, dat voeging van
dit deelaspec t van de sanc tieoplegging met de hoofdzaak is aangewezen. Dat dient
de efficiency en bevordert tevens een afgewogen oordeelsvorming over het gehele
pakket aan straffen en maatregelen in concreto. Oo k op het punt van de afw ikkeling
van rechtsmiddelen wordt dan winst geboekt:  in appel kan de zaak één geheel
blijven vormen. W el moet onderkend worden dat in  een aantal gevallen de bepa ling
van de omvang van het wederrec htelijk genoten voordeel dermate  gecompliceerd
is dat het handhaven van die koppeling een onaanvaardbare  vertraging voor de
‘hoofd’zaak mee zou brengen. In die gevallen zou de rechter kunnen bepalen dat
deze deelvraag afgesplitst dient te worden. Uiteraard brengt dit met zich mee dat
de latere beslissing afzonder lijk vatbaar wordt voor hoger beroep.

Daarnaast zijn er twee gevallen waarin de proceshouding van de verdachte
een afgewogen oordeel over de te nemen beslissingen in de weg kan staan. Als
eerste kan genoemd worden de problematiek van de weigerende observandus. In
sommige gevallen is een afgewogen oordeel over de strafbaarheid van de verdachte
en het eventuele in zicht komen van een terbeschikkingstelling  niet goed mogelijk,
als de verdachte het telastegelegde blijft ontkennen en zich – niet geheel onbegrijpe-
lijk vanuit die proceshouding – weigert zich te onderwerpen aan psychiatrische
en andere gedragskundige rapportage. Het – afzonderlijk  – uitspreken van een
bewezenverklaring zou hem op dit punt over de streep kunnen trekken.33 Voor
dit goed te identificeren geval zou de introductie  van een twee-fasenproces uitein-
delijk voordelig  kunnen zijn. Een punt van overweging is, of dit tevens als conse-
quentie  zou moeten hebben dat het concentratiebeginsel voor het hoger beroep
wordt losgelaten. Zover zou ik niet willen gaan. Het introduceren van een partieel
appel tegen de bewezenverklaring zou ertoe bijdragen dat de verdachte  met zijn
proceshouding de voortzetting van de procedure in zijn geheel ernstig kan vertragen.
Er kan dan immers in uiteindelijk  vier feitelijk instanties worden geprocedeerd.
Het openstellen van cassatiebero ep tegen interlocutoire vonn issen heeft een ronduit
rampzalig  effect. De consequenties daarvan zouden die welke verbonden waren
aan de rechtsmiddelenregeling rond het bezwaarschrift  tegen de dagvaarding nog
overtreffen. Het tweefasenproces zou in deze gevallen  dus explic iet beperkt moeten
blijven tot één instantie.

Een vergelijkbare voorziening zou kunnen gelden voor de ontkennende
verdachte, die zich als gevolg van die opstelling niet of nauwelijks kan uitlaten
over de vordering van de benadeelde partij. Het tussentijds uitspreken van een
bewezenverklaring brengt de verdachte  in een positie waarin hij wel meer gefun-
deerd de claim van het slachtoffer kan bespreken. Het adversaire karakter van de
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procedure is dus gediend met een dergelijke mogelijkheid. Het introduceren van
een afzonderlijke schadestaatprocedure, als vervolg op een einduitspraak wordt
echter niet bepleit.  Indien de vordering (deels) niet van eenvoudige aard is, blijft
de civiele weg aangewezen.

5.6 Hoe moeten de procedures bij en de beslissingen van de rechter-com-
missaris  worden gezien?

Als uitvloeisel van het loslaten van de raadkamerprocedure  als afzonder lijk kader
binnen de rechtbank leidt ertoe dat ook de positie van de rechter-commissaris nader
bezien moet worden. Overigens is er in de constellatie  die thans in het wetboek
is weergegeven alle aanleiding die positionering nader te onderzoeken.

Zoals in het Tweede Onderzoek srapport is uiteengezet heeft de rechter-
commissaris zich ontwikkeld tot een zelfstandige rechter binnen het vooronderzoek;
voorgesteld  wordt om die rol uit te breiden tot het gehele  vooronderzoek, dus
inclusief de traditionele  opsporingsfase. Een voorbode van die versterkte  rol is
thans te vinden in de (concep t)’verbetervoorstellen’. In het kader van de vereenvou-
diging van de voorlopige hechtenis, krijgt de rechter-com missaris in het ontwerp
de rol toebedeeld die de raadkamer in art. 180 Sv traditioneel gezien had: het waken
over de voortgang van het onderzoek. In het oude art. 180 werd met ‘het onderzoek’
uiteraard gedoeld  op het gerechtelijk  vooronderzoek. Het belasten van de rechter-
commissar is met het toezien op de voortgang van het onderzoek krijgt echter een
geheel andere lading: bedoeld  wordt het voorbereidend onderzoek in zijn geheel.
Gesteld  wordt bijvoorbee ld dat de rechter-commissaris, als de zaak niet voldoende
snel handen en voeten krijgt, een voordracht zou kunnen doen tot opheffing van
de voorlopige hechtenis.

We kunnen deze ontwikkeling plaatsen in een trend die al langer gaande is.
Allereerst valt te wijzen op het al eerder tot stand gebrachte overhevelen van verlof-
en machtigingsprocedures naar de rechter-commissaris (vgl. het verlof huiszo eking).
In deze lijn ligt ook dat de rechter-com missaris nu zelf, ex art. 241 Sv, beslist over
de vraag of na een gerechtelijk  vooronderzoek nog extra onderzoekshandelingen
nodig zijn. Verder worden ten overstaan van de rechter-com missaris allerhande
mini-procesjes gevoerd: in het kader van DNA-onderzoek, bedreigde getuigen
en wellicht ooit nog eens (na vijf jaar noeste legislatieve arbeid) het beoordelen
van deals met criminelen. Al langer: de toetsing van de inverzekeringstelling. Ook
de mini-instructie  past enigszins in dezelfde lijn.

Dit roept de vraag op naar de positie van de rechter-commissaris in verhoud ing
tot (de raadkamer van) de rechtbank. Wat is bijvoorbee ld in de nieuwe regeling
van de voorlopige hechtenis  het versch il tussen de rechter-com missaris (eerste
fase van 14 dagen) en de raadkamer (de volgende 90 dagen gevangenhou ding)?
Is voor die taakverdeling een andere grondslag dan slechts enkelvoudig vs
meervoudig? Of is de rechter-com missaris meer een ‘voorzieningenrech ter’ met
overwegend provisorische bevoegdheden? In het tweede deelrapport is bij de
bemoeien is van de rechter met het voorbereidend onderzoek die vraag globaal
aan de orde geweest, is een nieuwe naam voor de rechter-commissaris gesuggereerd,
bijvoorbee ld onderzoeksrech ter. De vraag naar de precieze afgrenzing is nu meer
dringend aan de orde.
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Een simpele oplossing zou zijn het enkelvoudige lid van de raadkamer rechter-
commissar is te noemen, en de meervoudige kamer de rechtbank. Daartegen valt
in te brengen dat er wellicht toch nog een uitgeklede rechtbank (van 1 persoon)
wenselijk  wordt gevonden. Een andere onderscheiding in de matrix zou kunnen
zijn de as van openbaar (ter attentie van rechtbank/raadkamer) naar geheim (rechter-
commissaris).

Een volgende – en thans prangende – vraag is wat de geleidelijke ‘fusie’ tussen
raadkamer en rechter-com missaris teweegbrengt op het punt van de toepasselijke
procedure. Voor een deel van de hierboven beschreven mini-procesjes kan het
gelijkschakelen van procedu reregels  zinvol zijn. Daarnaast zijn er echter nog de
klassieke machtigingsgevallen, waarbij  een uitgeschreven procesvorm wat veel
van het goede lijkt.

Het verschaffen van systematische helderheid  op dit punt is zeer gewenst.
In de volgende paragraaf zal een aanzet worden gegeven voor een ‘taak verdeling’in
het voorodnerzoek.

Bij een herschikking van procedures tussen rechter-commissaris en rechtbank
dient ook art. 268 Sv te worden betrokken. Het huidige algemene verbod op
deelname van de rechter-com missaris die betrokken is geweest bij het vooronder-
zoek verdient nuancering gelet op de aard van de procedures. Men denke
bijvoorbeeld  aan de rechter-com missaris die uitsluitend een vordering tot
inbewaringstelling heeft behandeld, of een machtiging voor een telefoontap heeft
verleend.

6 Rechte r-commis saris en rechtba nk; bevoegdheidsverdeling in het
vooronderzoek

Ten aanzien van de bijzondere procedures behoeft één majeur punt nadere
uitwerking: daarbij gaat het om de verhouding tussen rechter-com missaris en
raadkamer c.q. rechtbank. De nadere plaatsbepaling van deze instituties is met
name ook van belang voor de (eerste fase van) de voorlopige hechtenis.

Om de gedachten wat nader te bepalen is een korte samenvatting van enig
rechtsverge lijkend onderzoek naa r de stand van zaken in Frankrijk respectieve lijk
Duitsland hopelijk  zinvol.

6.1 Frankrijk

Allereerst de actuele situatie in Frankrijk. Sinds 1 januari 2001 is het Franse
strafproces, met name in het vooronderzoek flink gemoderniseerd, als gevolg van
een wet die een vergaande implementatie van het EVRM in het nationale strafproces
beoogde. Ook art. 5 EVRM is in dat kader ‘vertaald’ in de Franse regeling. Zo
is een duidelijker omschrijving van gevallen en gronden in de wet opgenomen
(art. 143 en 144 CPP) en is een regeling getroffen voor de maximale  (redelijke)
duur van de voorlopige hechtenis, gelieerd aan de ernst van het feit (art. 144-1
en 145-1/2).

Een andere opvallende nieuwigheid  is dat de beslissing over de voorlopige
hechtenis  (détention provisoire) niet langer bij de juge d’instruction ligt, maar is
opgedragen aan een nieuwe rechter: de juge des libertés et de la détention. De juge
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d’instruction is slechts nog bevoegd bepaalde vrijheidsbeperkende maatregelen
te treffen, zoals een straatverbod, meldingsplicht en dergelijke (Appel tegen die
maatregelen is mogelijk  bij de eerder genoemde juge des libertés et de la détention,
die een dergelijke vrijheidsbeperking ook in de plaats kan stellen van een bevel
voorlopige hechtenis; waarmee meteen duidelijk  wordt waarom ook expliciet de
‘libertés’ in zijn functieaanduiding zijn opgenomen).

De juge de la détention wordt ingeschak eld door de juge d’instruction, die
een voordracht doet als hij voorlopige hechtenis  noodzak elijk acht (art. 145 lid
1). Behoudens het geval dat de juge de la détention de voorlopige hechtenis  op
voorhand niet noodzak elijk acht, is voorzien in een redelijk uitgewerkt proces,
waarbij  wordt voorzien in rechtsbijstand en de gelegenh eid voor de verdediging
om stukken in te zien en de verdediging voor te bereiden. Daarna vindt een
contradicto ir debat plaats, waarbij  het opvallend is dat, indien de verdachte  of zijn
advocaat daarom verzoeken, de zitting in het openbaar plaatsvindt. Helemaal zonder
uitzondering is die openbaa rheid niet (art. 145 lid 4): de deuren blijven gesloten
indien openbaarheid in strijd is met specifieke onderzoeksbelangen, de waardigheid
van de betrokken persoon of strijdig is met het belang van derden. Een afwijzende
beslissing op het verzoek om openbaa rheid moet door de rechter met redenen
omkleed worden gegeven. De uiteindelijke beslissing over de voorlopige hechtenis
wordt niet in ‘cours’ maar in het ‘cabinet’  van de rechter genomen.

Tegen de beslissingen van de juge de la détention is in een aantal gevallen
hoger beroep mogelijk, dat dient bij de chambre de l’instruction, die is onderge-
bracht bij het cour d’appel.  (art. 191 CPP).  De procedures bij de chambre
d’instruction worden in raadkamer gevoerd, alwaar ook de beslissing wordt
gegeven. Hier is echter ook, als de verdachte  of zijn raadsman daarom verzoekt,
het debat openbaar,  met dezelfde uitzonderingen als hiervoor zijn genoemd (art.
199).

6.2 Duitsland

Waar het Duitse recht in het algemeen over een sterke dogmatische verfijning
beschikt,  lijkt dat ten aanzien van de taakverdeling in met name het vooronderzoek
niet zozeer het geval. De dominante rechter is de Ermittlungsrichter, een unus van
het Amtsgeric ht. Weliswaar wordt de Ermittlungsrichter door het presidium als
zodanig  benoemd (par. 21e Gerichtsverfassungsgesetz (GVG))  maar in geen enkel
opzicht onderscheidt hij zich van de ‘gewone’ als unus optredende (Amts)Richter.
Behalve in geval van de berechting waar in sommige gevallen meervoudig (tezamen
met leken) wordt opgetreden is het Amtsgericht een en kelvoudige (beroep srechter).
In het wetboek van strafvordering (StPO) wordt de Ermittlungsrichter ook
simpelweg als Richter aangeduid. Er bestaat geen belemmering voor deze rechter
om aan de hoofdbehandeling deel te nemen (afgezien van de mogelijkheid tot
wraking bij subjectieve of objectieve partijdigheid).34 Welbeschouwd is het bestaan
van de Ermittlungsrichter dus meer een interne organisatorische aangeleg enheid
dan een institutioneel te plaatsen figuur.
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35 Bepaalde procesvarianten  maken de kans op strijd met het EVRM klein. Zo dient de derde
die rechten heeft op voorwerpen, die wellicht ve rbeurdverklaard of onttrokken zouden kunnen
worden, als procesdeelnemer  (Beteiligte) in de Hauptverhandlung te worden gevoegd.
Vervolgens kan, indien dat processueel b eter uitkomt, de deelbeslissing over vermogensbestand-
delen worden afgesplitst. Blijkt pas later dat er een derde rechthebbende was, dan wordt het
inmiddels afgesloten proces heropend en wordt de deelbeslissing – met de derde als Beteiligte
– overgedaan. Zie de par. 430-444 StPO.

36 De veelheid aan situaties waarin voor- dan wel achteraf een rechterlijke machtiging vereist
is doet vermoeden dat er een goed geoliede stempelmachine bestaat. De delegatiemogelijkheid
aan ‘Referendare’  zal daarbij zeker behulpzaam zijn.
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De Richter van het Amtsgeric ht is ook de voorlopige hechtenisrechter,  tot het
moment waarop de Öffentliche Klage wordt uitgebrach t, waarna de competen tie
verschuift naar het absoluut competen te gerecht.

Buiten de hoofdbehandeling treedt de rechter niet in het openbaar op.35 Wel
zijn hoorplichten voorgeschreven, m.n. bij de (meest essentiële) beslissingen over
de voorlopige hechtenis  (art. 118a StPO). De aanwezige Beteiligte  worden gehoo rd.
Verder bepaalt  de rechter ‘Art und Umfang der Beweisaufnah me.’ Beslissingen
worden dadelijk  na de mondelinge behandeling uitgesproken of anders op schrift
gesteld een aan de betrokken partijen toegezonden.

6.3 Nadere analyse

Zoals bleek kent Frankrijk een (recent nog vergrote) differentiatie  aan instituties
binnen het vooronderzoek, terwijl Duitsland uiteindelijk geen dogmatisch
ondersch eid tussen rechter in het vooronderzoek en zittingsrechter kent. Het lijkt
mij aanneme lijk dat dit samenhangt met het zwaartepunt in de procedure. 

In Duitsland is de ínhoudelijke’ rechterlijke betrokkenheid in het vooronder-
zoek nagenoeg nihil, de Ermittlungsrichter is een pure machtigingsrechter. 36

Verder krijgt de ‘Beweiserhebung’ in het eindonderzoek het volle pond, van
het ‘op de stukken’ afdoen is nauwelijks sprake.

Daarentegen is het vooronderzoek in Frankrijk nog steeds in handen van de
juge d’instruction. Die oppermacht heeft geleid tot een soort ‘counterbalancing’
in de vorm van de afzonderlijke detentierechter. De Chambre  d’Instruction blijft
daarbij  nog achter de hand als toezichts- en beroepsinstantie. De mogelijkheid
van openbaa rheid van behandeling van voorlopige hechtenisbeslissingen is een
extra, nieuwe waarborg.

Deze twee uitersten bezien neemt Nederland – met name volgens onze
voorstellen – een tussenpositie in. Behalve  een toetstende functie heeft de rechter-
commissar is ook nog ‘voorpost’taken op het gebied van getuigenverhoor en
dergelijke. Verder kan hij worden benaderd  door de verdachte  om onderzoekshande-
lingen te verrichten.

6.4 Voorstel voor Sv 2001

Ik zal trachten een structuur in hoofdlijnen te schetsen waarbinnen de vraag naar
verdeling van bevoegdheden in het vooronderzoek op een redelijk systematische
wijze kan worden beantwoord.
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Uitgangspunt blijft dat het onder scheid  tussen raadkamer en rechtbank kan
vervallen. Alle procedures die een contradicto ir karakter hebben – waarin dus de
verdachte  (of een derde) als procespa rtij kan worden beschouwd, die recht heeft
op tegenspraak – komen in beginsel voor de rechtbank en zijn ook in beginsel
openbaar, waarbij gelet op de stand van het geding soepeler uitzonderingen kunnen
gelden. De rechtbank kan in deze procedures ook in unus-vorm optreden.

De rechter-commissaris treedt op als machtigingsrechter in het vooronderzoek
– daarbij  is het contradictoire karakter minimaal en niet-openb aarheid  haast
axiomatisch. Daarnaast verricht de rechter-commissaris de bekende voorpostfunc-
ties. Daarbij  is weliswaar in doorgaans in aanwezig heid van de verdachte  en/of
raadsman voorzien, maar deze is gelet hetgeen aan de orde is geen partij in het
(sub)proces. In het verlengde daarvan voert de rechter-com missaris ook de mini-
instructie  (nieuwe stijl). De onderzoekshandeling staat daar voorop en niet zozeer
het gegeven dat de verdachte  daarbij  soms betrokken wordt.

Dan zijn er nog enkele  thans bestaande mini-procesjes, zoals die rond de
bedreigde getuige, het DNA-onderzoek en dergelijke. Uiteraard is het de vraag
in hoeverre die gehandhaafd  zouden moeten blijven; uiteindelijk  is de aandacht
voor deze verschijnselen nogal aan de mode onderhevig.

Echter, aan de hand van de vraag of de verdachte  meer of minder als partij
in het procesje wordt gezien kan bekeken worden of onderbrenging bij de rechtbank
(systematisch gezien) gewenst is. Argumenten van efficiency kunnen wat mij betreft
ook meetellen.

Dan resteren de beslissingen over de voorlopige hechtenis. Grof gezegd is
de keuze tussen of de rechter-com missaris of de rechtbank. De middenweg is het
handhaven van de huidige tweeslag, die qua structuur overeenkomt met onze
voorstellen: eerste fase door rechter-commissaris, vervolg door de rechtbank. Ik
pleit voor handhaving van dit stelsel, omdat ik meen dat daarvo or goede  argumente n
zijn. Allereerst is overheveling van alle v.h.-beslssingen naar de rechter-commissaris
vanuit een oogpunt  van waarborgen nogal mager. Weliswaar is de rech ter-commis-
sarissen onzent niet te vergelijken met de Franse onderzoeksechter, maar het leggen
van alle troeven met betrekking tot dwangmiddelen in een hand maakt de kans
op misbruik te groot. Uiteraard kunnen rechtsmiddelen een tegenwicht bieden,
maar een institutionele verd eling van bevoegdheden verschaft een hardere waarborg.
Anderzijds heeft het overhevelen van alle beslissingen naar de rechtbank – ook
al zou dat een unus kunnen zijn – nadelen. Allereerst omdat in de (vroege) fase
van de beslissing over de bewaring de onderzoeksvraag doorgaans voorop staat.
De facto is het ook zo, dat bij de bewaringsbeslissing de verdachte  gehoord wordt
over het strafbare feit waarvan hij wordt verdacht.  Dat is ook zinvol, omdat deze
ontmoeting met de rechter-com missaris veelal de eerste keer is dat een rechter
zich met de zaak bemoeit.  Verder is en blijft een argument dat de rechter-commis-
saris wellicht in een andere hoeda nigheid  (machtiging en dergelijke) bij de zaak
betrokken is geweest. Hij kan dus een – nuttige – kennisvoorsprong hebben. Verder
is het denkbaar dat de rechter-com missaris nog bij het onderzoek betrokken blijft,
bijvoorbee ld om getuigen te horen. Het is dan zinvol dat hij al enig zicht op de
zaak heeft. Tenslotte  biedt het horen door de rechter-com missaris in het kader van
de bewaring een aanknopingspunt voor het (op verzoek) instellen van een ‘mini-
instructie’.
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37 Dit artikel is ongewijzigd overgenomen in art. 72 RO (nieuw). Qua insteek is bijvoorbeeld
het nieuwe art. 60, over het gerechtshof, aantrekkelijker: het hof oordeelt in hoger beroep over
daarvoor vatbare vonnissen beschikkingen.

38 Op het gevaar af oude stokpaardjes  te berijden verwijs ik in dit verband no eens naar het in
wezen de systematiek verstorende begrip ‘handeling’ in art. 95 RO, zie daarover A.E. Harteveld,
De rechter commissaris  in strafzaken, Arnhem: 1990.
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In de fase van het verd ere verloop  van de voor lopige hechtenis begint het contradic-
toire karakter te overheersen. Men denke ook aan verzoeken tot opheffing,
schorsing enzovoo rt. Het onderbrengen van die tweede fase bij de rechtbank past
dus ook op sytematisch te verantwoorden gronden binnen het hierboven gekozen
uitgangsp unt. Daarnaast behande lt de rechtbank, net als thans, de appellen tegen
beslissingen van de rechter-commissaris.

7 Rechtsmiddelen

Op het punt van toedeling van rechtsmiddelen is in de geldende systematiek een
helder uitgangspunt aanwezig, gebaseerd op het onderscheid tussen einduitspraken,
(tussen)uitspraken en beschikkingen (gebaseerd op de klassieke defintie in art.
138 Sv; hierbij laat ik de gewijzigde categorisering die in het voorontwerp  over
de OM-sanctie word t geïntroduceerd vooralsnog buiten beschouwing ). Bij nadere
bestudering blijkt dat het echter vooral om een kwestie  van wetgevingstechniek
gaat. In de oude wet RO werd met name ten aanzien van de rechtsmiddelen een
‘open einde’ regeling gesuggereerd, vooral blijkend uit art. 95 RO (oud).37 Van
daaruit  denkend bestond de noodzaak om allereerst de rechtsmiddelen tegen
(eind)uitspraken nader te reguleren in Sv, waardoor een ja-tenzij regel ontstond.
Voor beschikkingen werd de nee-tenzij  regel neergelegd in art. 445 Sv, met weer
een tamelijk generieke uitzondering ten aanzien van afwijzende beschikkingen,
genomen op vorderingen van het openbaar ministerie, in art. 446 Sv.

In de kern genomen ontstond zo het gewenste  gevolg, namelijk  een volstrekt
gesloten stelsel van toedeling van rechtsmiddelen.38 Ook de Hoge Raad heeft in
dit strafvorderlijke beginsel een en andermaal beklemtoond: het behoort niet tot
zijn rechtsvormende taak om uitbreiding te geven aan de door de wetgever tot stand
gebrachte  toedeling van rechtsmidelen.
Bij handhaving van dit primaat van de wetgever is het voorname lijk een kwestie
van (wetgevings)techniek die speelt bij de uiteindelijke toedeling van rechtsmidde-
len.

Een denkbaar systeem (dat gestoeld is op het bestaande stelsel) is het volgende:
Ten aanzien van eindbeslissingen, gegeven na de berechting, geldt dat een
rechtsmiddel openstaat, zij het dat uitzonderingen worden aangegeven gerelateerd
aan de uitkomst van de zaak (het belang). Eindbeslissingen zijn ook die beslissing-
en, waarbij  in het kader van rechtsmiddelen tegen einduitspraken wordt beslist
dat de voortzetting van de berechting niet meer kan plaatsvinden (n iet-ontvanke lijk-
heden).

Rechterlijke beslissingen gegeven tijdens de berechting (tussenbeslissingen)
zijn aantastbaar in verzet, hoger beroep of cassatie, als dat tegen de einduitspraak
is ingesteld. Andere rechterlijke beslissingen zijn uitsluitend aan een rechtsmiddel
onderworpen als dat in de wet specifiek is aangewezen.
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Ten aanzien van de laatste categorie  geldt dat een afweging vereist is, waarbij
meerdere parameters in het geding zijn. Een greep uit mogelijke factoren levert
op: het belang  van de bes lissing voor de betrokken partij, het nadeel voor een  tijdige
afwikkeling dat ontstaat door het toekennen van rechtsmiddelen, de behoefte  aan
handhaving van de rechtseen heid en de doelmatige aanwending van rechterlijke
zittingscapaciteit.

Bij een dergelijke afweging is een quasi-generieke voorziening zoals die thans
in art. 446 Sv voorkomt in wezen een wetgevende noodgreep. Te signaleren valt
dat de wetgever op steeds meer punten de prangende behoefte  voelt de uit art. 446
voortvloeiende al te ruime toedeling van rechtsmiddelen te beperken. Het meest
spreekt dat uit art. 241c Sv, waar een generieke uitzondering op het toedelen van
cassatie  tegen beslissingen genomen tijdens het gvo wordt geschapen. Een eerste
bezwaar tegen art. 446 Sv is dus dat het op systematische gronden tekort schiet:
aan de hiervoor geschetste noodzaak tot belangenafweging komt deze voorziening
in onvoldoende mate tegemoet. Daarnaast geldt nog het bezwaar dat een moeilijk
te accepteren algemene unequa lity of arms wordt geschapen. Dit bezwaar dient
echter vooral in het licht van het generieke karakter van de ongelijke behandeling
te worden bezien – welk karakter hie rvoor al op andere gronden ter discussie  werd
gesteld. Het lijkt immers niet uitgesloten dat, in het kader van een belangenafwe-
ging, het toekennen van een rechtsmiddel bij afwijzing van een vordering
gerechtvaardigd lijkt, terwijl een rechtsmiddel bij toewijzing van de vordering
te veel van het goede lijkt. Met andere woorden: assymetrie  bij het toekennen van
rechtsmiddelen is niet per se uit den boze. Zo kan ook het stelseltje van art. 252
Sv worden begrepen: h et belang van het openbaar ministerie  om op te komen tegen
een buitenvervo lgingstelling in eerste aanleg domineert boven dat van de  verdachte ,
gelet op de tamelijk definitieve rechtsgevolgen van een buitenvervolgingstelling,
gerelateerd aan het summiere karakter van het onderzoek dat aan die beslissing
voorafgaat. De spiegelbeeldige ongegrondverklaring van het bezwaarschrift  is
uiteraard onplezierig  voor de verdachte, maar het enige dat hij er bij die beslissing
‘inschiet’  is dat hij nu verplicht is in het openbaar terecht te staan. Alle verdedi-
gingsmogelijkheden, met de bijbehorende kans op een voor hem voordelige
einduitspraak staan echter nog open. Het belang bij het afwenden van het nadeel
dat dit debat nu in het openbaar plaatsvindt is echter niet zo groot dat hem na de
eerste rechterlijke toets op de haalbaarheid van de vervolging ook nog een
(tussentijds) rechtsmiddel tegen die beslissing ter beschikking hoeft te worden
gesteld. Na een voor hem eerst in appel opduikende negatieve beslissing op zijn
bezwaarschrift  is, althans in de visie van de hu idige wetgever, de belangenafweging
een andere.

In dit licht van deze argumenten kan de huidige algemene voorziening van
art. 446 Sv niet als zodanig  gehandhaafd  blijven.




