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     *Dit opstel verschijnt in enigszins gewijzigde versie ook in
de bundel C. Fijnaut (red.), Afschaffing of herziening van het
gerechtelijk vooronderzoek, Arnhem 1991, onder de titel: De
hervorming van het GVO als onderdeel van de taakverdeling tussen
politie, justitie en het rechter-commissariaat.

prof. mr. M.S. Groenhuijsen

De hervorming van het GVO in het bredere perspectief van het stelsel van
strafvordering

1. Inleiding*

Op 6 september jongstleden heeft de commissie-Moons haar deelrapport over de
herziening van het gerechtelijk vooronderzoek (GVO) aangeboden aan de minister
van justitie. Het is in verschillende opzichten een indrukwekkend werkstuk. De
tekst - in boekvorm uitgegeven - beslaat (inclusief de bijlagen) 316
bladzijden en is voorzien van 402 voetnoten, waarin zo ongeveer alle
belangrijke en alle zijdelings relevante literatuur over het onderwerp is
verwerkt. Deze welhaast wetenschappelijke aanpak schept hooggespannen
verwachtingen omtrent de bevindingen van de commissie. In de onderstaande
beschouwing wordt het rapport vooral vanuit een systematisch oogpunt onder de
loupe genomen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een vruchtbare discussie
over dit onderwerp vooral wordt bevorderd door het strafrechtelijk
vooronderzoek te beschouwen als een belangrijk onderdeel van het grotere
geheel dat wordt gevormd door het stelsel van strafvordering.

2. De voorstellen van de commissie-Moons

Volgens de commissie dient de opzet van het GVO ongewijzigd te blijven. De
desbetreffende wettelijke voorschriften zouden moeten worden 'gemoderniseerd'
en 'gestroomlijnd' met het oog op de veranderde eisen van de rechtspraktijk in
de huidige tijd. De belangrijkste voorgestelde wetswijzigingen zijn alsvolgt
samen te vatten. 

Ten eerste wordt de verdachte het recht verleend de rechter-
commissaris (R-C) te verzoeken bepaalde onderzoekshandelingen te verrichten
(p. 63 e.v.; zie daarover de bijdragen van De Roos en De Wit aan deze
aflevering van DD). 

Vervolgens wenst de commissie een eind te maken aan de nodeloos
ingewikkelde sluitingsprocedure van het GVO (p. 70 e.v.) en zou de regeling
van de zgn. parallelle en opgedragen opsporing moeten worden verbeterd (p. 76
e.v.; zie het hieronder afgedrukte opstel van Harteveld).

In nauwe aansluiting op haar oorspronkelijke taakstelling doet de
commissie bovendien voorstellen de koppeling te laten verdwijnen tussen
enerzijds de uitoefening van een strafvorderlijke bevoegdheid door de officier
van justitie (OvJ) resp. de hulpofficier, en anderzijds de verplichting om een
GVO te vorderen (p. 83 e.v.). Daartoe worden twee mogelijkheden aan de hand
gedaan: soms moet zo'n bevoegdheid alleen kunnen worden uitgeoefend na
voorafgaande machtiging door de R-C, in andere gevallen kan de bevoegdheid
worden 'verzelfstandigd'. In één adem voeg ik daaraan toe dat de telefoontap
volgens de opstellers van het rapport dient te worden losgekoppeld van het GVO
(zie de beschouwing in dit nummer van de hand van Van den Hout).

Voorts doet de commissie een groot aantal voorstellen tot wijziging
van de voorschriften omtrent bijzondere dwangmiddelen. De bevoegdheden ter
inbeslagneming zouden moeten worden herzien (p. 87 e.v.); de term
'huiszoeking' zou moeten worden vervangen door het woord 'doorzoeken' (p.
101); de regeling omtrent  het bevel tot uitlevering van voorwerpen die
vatbaar zijn voor inbeslagneming moet worden aangepast en voorzover het de
verdachte betreft dienen de bepalingen te worden geharmoniseerd met de
bijzondere wetten (p. 106 e.v.); de OvJ zou in bepaalde gevallen (heterdaad of
misdrijven ex art. 67 lid 1 Sv) ter aanhouding van de verdachte ook tegen de
wil van de bewoner een woning moeten kunnen doorzoeken (p. 108; zie over dit
alles de bijdrage van Mevis in deze aflevering van DD).

Van de andere voorstellen in het rapport noem ik er nog vier. Ten
eerste: indien een vordering van de OvJ tot het doen van een
onderzoekshandeling wordt afgewezen, zou het OM alleen over het rechtsmiddel



     1Zie K.E. Mollema, Doorzoeking doorgelicht, Trema 1990, p.
305-306; en P.J. van den Hout, W.E.C.A. Valkenburg, Herijking,
verrijking? Enige kanttekeningen bij het rapport van de Commissie
Moons inzake herziening van het gerechtelijk vooronderzoek, DD
1990, p. 927-935.

     2Zie ook M.S. Groenhuijsen, J. Naeyé, De herstructurering
van het voorbereidend onderzoek in strafzaken, in: C. Fijnaut, P.
Spierenburg (red.), Scherp toezicht, Arnhem 1990, p. 233-281.

van hoger beroep moeten beschikken. Ten tweede: indien er beperkingen zijn
opgelegd in het verkeer tussen de verdachte en diens raadsman, zou een
vervangende raadsman aan de verdachte moeten worden toegevoegd. Ten derde: de
algemene bevoegdheid tot het houden van een schouw dient te worden
overgedragen aan de OvJ resp. de hulpofficier. En tenslotte, maar niet het
minste voorstel: de R-C zou verplicht moeten worden een tolk te benoemen
indien een verdachte, getuige of deskundige de Nederlandse taal onvoldoende
beheerst (art. 191 lid 1 Sv).

Deze voorstellen zijn in technisch opzicht in het algemeen goed doordacht. In
aanmerking genomen dat de commissie hoofdzakelijk is samengesteld uit de top
van de strafrechtsgeleerden afkomstig uit de rechterlijke macht, het openbaar
ministerie, de universiteiten en het departement van justitie, is het ook niet
verwonderlijk dat er goed vakwerk is afgeleverd. 

Daaraan zou ik aanstonds drie opmerkingen willen toevoegen. Ten eerste
heeft de commissie op sommige punten bepaald een verstandig beleid gevoerd,
door voorstellen te doen die al herhaaldelijk in de literatuur zijn bepleit en
waarvan dus zo ongeveer op voorhand vaststaat dat daarvoor een breed draagvlak
bestaat. Een voorbeeld hiervan biedt de vereenvoudiging van de
sluitingsprocedure van het GVO. 

Voorts: vakmatige deskundigheid binnen de commissie vormt natuurlijk
nog geen waarborg voor een op alle punten onfeilbare afweging van de in
aanmerking komende belangen. Uit de eerst gepubliceerde commentaren op het
rapport blijkt al dat er ook deugdelijke argumenten zijn om op sommige
onderdelen andere oplossingen te bepleiten.1 In de andere, reeds genoemde
bijdragen aan deze bijzondere aflevering van Delikt en Delinkwent wordt dan
ook de nodige aandacht geschonken aan de onvervulde wensen die vanuit de
wetenschap en vanuit de rechtspraktijk blijven bestaan.

De laatste kanttekening betreft de uitgangspunten waarop het
onderhavige rapport berust. De commissie is van mening dat het GVO niet moet
worden afgeschaft, maar dient te worden gemoderniseerd. Daarmee nemen Moons
c.s. afstand van de tegenovergestelde, ogenschijnlijk dominante opvatting die
in de afgelopen jaren in de literatuur is verdedigd. Het is daarom primair van
belang om na te gaan met welke overwegingen de commissie haar principiële
uitgangspunt heeft gemotiveerd. Daarbij dient tevens te worden nagegaan welke
opmerkingen in het rapport worden gemaakt over de plaats van het GVO in het
geheel van het strafrechtelijk onderzoek. Aan deze onderwerpen zal het
grootste deel van mijn bijdrage zijn gewijd.

3. Waarom moet het GVO in zijn huidige vorm blijven bestaan?

In zekere zin is het verrassend dat de commissie-Moons heeft gekozen voor
handhaving van het GVO in de traditionele vorm. In de afgelopen jaren zijn er
immers talrijke beschouwingen gepubliceerd waarin de afschaffing van het GVO
werd bepleit. Deze opstellen werden geschreven door goed geïnformeerde, vaak
gezaghebbende juristen, en bevatten zwaarwegende argumenten om een andere
koers te gaan varen. Opmerkelijk is bovendien, dat - met de belangrijke
uitzondering van de P-G Remmelink - tot op heden in feite niemand de
handschoen heeft opgepakt, door het bestaande stelsel op dit punt te
verdedigen.

In paragraaf 4.2. van het rapport worden de in de literatuur geopperde
bezwaren tegen het bestaande GVO nauwgezet samengevat. Ik herhaal, in mijn
eigen woorden, de meest in het oog springende daarvan.2

Naar mijn oordeel is het meest principiële bezwaar in dit verband door
Machielse uitgewerkt. In zijn oratie heeft deze schrijver namelijk aangetoond
dat de twee argumenten op basis waarvan het vigerende stelsel werd ontworpen



     3A.J.M. Machielse, Een requiem voor het gerechtelijk
vooronderzoek, oratie Nijmegen, Arnhem 1989.

     4Zie over deze passage in de Memorie van Toelichting op het
Wetboek van Strafvordering ook A.C. 't Hart, De positie van de
rechter-commissaris in strafzaken tussen rechtspraak en beleid,
in: Strafrecht en beleid, Leuven 1983, p. 283.

     5Terzijde merk ik op dat dit m.i. het zwakste argument is
uit de onderhavige redenering. Het gebrek aan onbevangenheid in
relatie tot een optreden als rechter ter terechtzitting staat
immers volledig los van het optreden binnen het voorbereidend
onderzoek.

     6Zo ook U. van de Pol, Schending van vormvoorschriften
tijdens het gerechtelijk vooronderzoek, in: T.M. Schalken, E.J.
Hofstee (red.), In zijn verdediging geschaad. Over vormverzuimen
en het belang van de verdachte, Arnhem 1989, p. 63-79.

     7A. Dijkstra, A.E. Harteveld, De rechter-commissaris in het
voorbereidend onderzoek: voorstel voor een nieuwe plaatsbepaling,
in: Liber Amicorum Th.W. van Veen, Arnhem 1985, p. 17-31. De
andere overwegingen die in hun opstel worden genoemd om
afschaffing van het GVO in de huidige vorm te bepleiten, o.a.
gelegen in de 'erosie' van de door de wetgever ontworpen
constructie t.a.v. de dwangmiddelen, laat ik hier onbesproken.
Zie van de laatstgenoemde auteur ook De rechter-commissaris in
strafzaken. Enkele oriënterende beschouwingen, diss. Groningen,
Arnhem 1990.

in het licht van de latere ontwikkelingen hun kracht geheel hebben verloren.3

Het eerste daarvan, het zgn. 'rechtspolitieke argument' - door de toenmalige
minister als 'hoofdargument' aangemerkt - hield in dat het door een rechter (-
commissaris) laten onderzoeken van de feiten voor de verdachte een waarborg
inhoudt van grotere onpartijdigheid en objectiviteit dan bij het OM kan worden
verwacht.4 Het andere, het zgn. 'pragmatische argument', luidde dat de inzet
van de rechter-commissaris een vlotte afwikkeling van het vooronderzoek ten
goede zou komen, omdat deze rechter toch al zou moeten worden benaderd in
verband met de toepassing van allerlei dwangmiddelen. 

Welnu, Machielse laat zien dat deze pretenties in het geheel niet zijn
waargemaakt. In de eerste plaats kan er heel wat worden afgedongen op de
veronderstelde onpartijdigheid en objectiviteit van de R-C. Art. 268 Sv
diskwalificeert hem niet voor niets als zittingsrechter, aldus Machielse.5 En
bovendien zullen diens bevelen om tegen de verdachte dwangmaatregelen toe te
passen de R-C in de ogen van de verdediging waarschijnlijk even bevooroordeeld
maken als de OvJ die de toepassing van die maatregelen vorderde. Nog los
daarvan kan het gezichtspunt van de objectiviteit geen argument opleveren voor
handhaving van een GVO: de rechterlijke inbreng zou immers ook op een andere
manier vorm gegeven kunnen worden binnen het vooronderzoek. 

Dat het 'pragmatische argument' in de praktijk evenmin opgaat, blijkt
ten eerste uit de omstandigheid dat van een centralisatie van bevoegdheden
binnen het GVO niets is terecht gekomen. Daarnaast wordt door menigeen
geconstateerd dat de inbreng van de R-C eerder een vertragend dan een
bespoedigend effect heeft op de procedure.6 

De kritische aandacht voor het GVO is m.i. aanvankelijk sterk
gekatalyseerd door de beschouwing van Dijkstra en Harteveld. Zij brachten het
systematische argument naar voren dat direct na de invoering van het wetboek
van strafvordering in 1926 het de auditu-arrest werd gewezen, waardoor de
gehele structuur van het strafrechtelijk onderzoek werd aangetast en
bijvoorbeeld de bodem is ontvallen aan de bijzondere bepalingen in de artt.
295, 216 en 187 Sv.7

Von Meyenfeldt - zelf als R-C met de dagelijkse praktijk bekend -



     8C. von Meyenfeldt, Het gerechtelijk vooronderzoek, NJB
1988, p. 1131-1134.

     9T.M. Schalken, Strafrecht als systeem van
rechtsbetrekkingen, oratie VU Amsterdam, Arnhem 1987, p. 23, met
de toevoeging: "Het gehele voorbereidende onderzoek is aan een
grondige wijziging toe". In die geest ook: C. Fijnaut, De
regeling van het opsporingsonderzoek: toe aan een grondige
herziening?, DD 1985, p. 809-811; en F. Vellinga-Schootstra,
Doelmatigheid en dwangmiddelen. Een pleidooi voor wetgeving, in:
Naar eer en geweten, Arnhem 1987, p. 649-661.

     10Rapport, p. 28. De passage over de "facta en gesta" is
ontleend aan J. Remmelink, Het ontwerp van een nieuw wetboek van
strafvordering, Justicia - Tijdschrift voor Antilliaans recht
1988, p. 5.

heeft in een prikkelende, polemische stijl op belangrijke schaduwzijden van
het geldende recht op dit terrein gewezen.8 Het GVO berust naar zijn mening op
een misconceptie en dient te worden afgeschaft. "Een rechter-commissaris is
geen super speurneus", maar veeleer "vanuit opsporingstechnisch oogpunt een
dilettant". De R-C doet volgens deze praktijkman vooral het werk van anderen
nog eens over, waardoor vertraging ontstaat. Bovendien gaat het huidige GVO
ten koste van het onmiddellijkheidsbeginsel op de terechtzitting en doet
daarom tevens afbreuk aan het openbaarheidsgehalte daarvan. Zijn slotsom
luidt: "Een GVO is ook nooit echt nodig, we zijn er alleen aan gewend geraakt.
Afschaffing van het GVO schept bovendien duidelijkheid in de rol van de OvJ en
de R-C."

Deze kritiek op het bestaan - of de inrichting - van het GVO kan in
het ruimere verband worden geplaatst van een meer algemene onvrede omtrent de
wettelijke regeling van het vooronderzoek in strafzaken. Exemplarisch is de
kritiek van Schalken, die een breed gedeeld gevoelen verwoordt in de stelling
dat het huidige wettelijke systeem noch uit een oogpunt van effectieve
normhandhaving, noch uit een oogpunt van rechtsbescherming voldoet.9

Als gezegd: dit zijn zwaarwegende argumenten. Wat stelt de commissie-Moons
hier nu tegenover om het behoud van de structuur van het huidige GVO te
bepleiten?

Na de stortvloed van kritiek te hebben gelezen die in de literatuur is
uitgegoten over het systeem dat in 1926 werd ingevoerd, is het enigszins
pikant dat de commissie eerst doodleuk vaststelt dat de destijds ontwikkelde
dragende gronden nog steeds voldoende steun bieden voor de huidige praktijk:

"De argumenten die ten tijde van de invoering van het Wetboek van
Strafvordering in dezen naar voren zijn gebracht, blijven onverminderd
van kracht. De RC als onpartijdige onderzoeksrechter in die zin dat de
RC als rechter nu eenmaal tegenover de verdachte en de verdediging
minder dan de OvJ als partij wordt ervaren en deswege gemakkelijker in
zijn facta en gesta wordt erkend en gerespecteerd, is in ons
rechtsstelsel ingeleefd en valt niet gemakkelijk weg te denken."10

Wat een wonderlijke wending! Waar Machielse zich inspant om duidelijk te maken
dat het rechtspolitieke argument achterhaald is, werpt de commissie tegen dat
hij gewoon ongelijk heeft. De commissie poogt haar standpunt te staven door
een soort analyse van de wijzen waarop de OvJ en de R-C beide als justitiële
autoriteiten zijn belast met de handhaving van de rechtsorde. Vermeld wordt
dat de OvJ een belangrijke bijdrage levert aan verschillende vormen van
beleid; dat hij een 'decisionmaker' is (transactie, sepot, etc.); en dat hij
een (strafrechtelijke) specialist is. De R-C wordt eerst en vooral getypeerd
als een rechter; hij is procesbewaker, geschillenbeslechter en onderzoeker;
hij is generalist, hetgeen een zekere afstandelijke houding bevordert en een
te grote identificatie met de criminaliteitsbestrijding voorkomt (p.29). De
commissie zet haar standpunt voorts nog kracht bij door te wijzen op arresten
van het Europese hof voor de rechten van de mens, waarin is beslist dat de R-C
wel, maar de OvJ niet wordt erkend als een 'judicial authority'.



     11Ik verwijs ook naar het ontwerp wetboek van strafvordering
van de Nederlandse Antillen.

     12Zie wetsontwerp 21504 (Wijziging van het wetboek van
strafrecht en het wetboek van strafvordering en enkele andere
wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de
maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en
andere vermogenssancties), ingediend op 5 april 1990.

Mij lijkt dat Machielse c.s. deze elementaire gegevens ook wel kennen
en in hun beschouwing hebben verdisconteerd.  Maar raakt dit wel de kern van
de zaak? Het is immers onomstreden dat de R-C méér rechter is dan de OvJ. De
echte vraag is evenwel of de rechterlijke allure steeds moet worden ingebracht
bij het verrichten van onderzoek, of dat dit ook in een toezichthoudende
hoedanigheid zou kunnen. Wanneer het GVO zou worden afgeschaft, is de rol van
de R-C immers allerminst uitgespeeld. Hij zou dan een toetsende, controlerende
functie krijgen. Mij dunkt dat zijn rechterlijk gezag alleen maar méér tot z'n
recht zou komen in de situatie waarin hij permanent toezicht zou houden op de
belangrijke 'facta en gesta' van de officier, zonder zelf het onderzoek uit te
voeren. En waarom de R-C als zelfstandig onderzoeker "niet gemakkelijk weg te
denken" zou zijn, ontgaat me een beetje. Ik heb juist de indruk dat er al heel
wat publicisten zijn die daarin - met vrucht - de vereiste denkarbeid hebben
geïnvesteerd.11

Bovendien moet in dit verband worden opgemerkt dat een belangrijk
onderdeel van het voorbereidend onderzoek - te weten de naspeuringen naar de
illegaal verworven winsten - in de toekomst waarschijnlijk buiten het GVO zal
plaatshebben.12 In het wetsontwerp inzake de zgn. voordeelsontneming is immers
een strafrechtelijk financieel onderzoek voorzien, waarin de bevoegdheden
grotendeels zijn toebedeeld aan de politie, met een toetsende rol voor de R-C.
Ook uit deze ontwikkeling blijkt naar mijn mening dat de R-C zich als
zelfstandig onderzoeker van de feiten heel goed laat wegdenken.

Kennelijk ter introductie van een volgend argument voor behoud van het GVO
merkt de commissie op dat er thans sprake is van een evenwichtstoestand, omdat
vanuit het crime-control-belang gelegitimeerde ernstige inbreuken op de
fundamentele rechten van de burgers thans onder regie van de onafhankelijke
rechter, de R-C, plaatshebben. En de onpartijdigheid van de R-C zou volgens de
commissie niet te sterk worden ondergraven wanneer hij ambtshalve
dwangmiddelen mag toepassen, omdat hij ook bij die activiteit - als rechter -
het crime control-belang en het due process-belang tegen elkaar zou afwegen
(p. 29). Ik teken hierbij aan dat deze opmerkingen nogal flauw afsteken tegen
de bezwaren die in de literatuur naar voren zijn gebracht. De concrete
problemen worden weerlegd met abstracte geruststellingen die er op neerkomen
dat de rechter de in aanmerking komende belangen tegen elkaar afweegt!

Na een intermezzo dat ik in de volgende paragraaf nog afzonderlijk zal
bespreken, somt de commissie in een vijftal alinea's het restant van haar
argumenten op.

"De commissie vreest voorts dat de exclusieve overdracht van de
leiding van het voorbereidend onderzoek aan de OvJ ten koste zal gaan
van de rechtsbescherming van de verdachte."(p. 31)

Ook van deze overweging nam ik aanvankelijk met enige verbazing kennis, nu
bijna alle voorstellen tot veranderingen juist mede zijn ingegeven door
klachten omtrent de effectiviteit van de rechtsbescherming onder het huidige
regiem. Maar de commissie werkt dit argument vervolgens in een andere richting
uit. Zij stelt dat een andere opzet van het vooronderzoek, waarin de leiding
aan de OvJ is toevertrouwd, compenserende maatregelen ten behoeve van de
rechtsbescherming van de verdachte onvermijdelijk maken. Qua regelgeving zal
dat derhalve, aldus de commissie, in vergelijking met de huidige situatie geen
vereenvoudiging opleveren. Het bezwaar nopens de rechtsbescherming blijkt dus
oplosbaar te zijn, en wordt ingeruild voor een tegenwerping vanuit de
dereguleringsgedachte. Mijns inziens zal het criterium van het aantal
benodigde regels echter op zichzelf genomen weinig gewicht in de schaal kunnen
leggen.



     13Zie A.L.J. van Strien, De strafrechter en de bestuurlijke
mantel der liefde, DD 1987, p. 584-600, die stelt: "Naar mijn
mening is de vervolging van de Staat niet mogelijk, omdat de
vervolgende instantie en de vervolgde persoon in dat geval
identiek zijn. Verder wordt de vervolging problematischer, naar
gelang de afstand tussen de vervolgende instantie en de vervolgde
persoon geringer is. Veel organen van de Staat kunnen m.i. om
deze reden ook niet worden vervolgd."

"Voorts is de commissie bevreesd voor twee mogelijke gevolgen van deze
opzet. Het zwaartepunt van het onderzoek wordt òf verschoven naar de
terechtzitting, òf naar de fase van de opsporing. In het eerste geval
gaat dat ten koste van de relatief efficiënte behandeling ter
terechtzitting, terwijl in het tweede geval er de facto een
verschuiving van bevoegdheden plaatsvindt van de R-C naar de
politie."(p. 32)

Dit is een interessant punt, dat de kern van de zaak raakt. Helaas wordt niet
aangegeven waarom de kans groot zou zijn dat het zwaartepunt van het onderzoek
zou verschuiven indien de OvJ méér dan thans met de leiding van het
vooronderzoek zou worden belast. En als we al zouden aannemen dat er inderdaad
een groter accent op de opsporing zou worden gelegd, staat nog allerminst vast
dat de bevoegdheden van de R-C dan zouden worden overgenomen door de politie.
De commissie doet net alsof de R-C wegvalt en daarvoor niets in de plaats
komt. Maar in de ideeën van Harteveld, Machielse c.s. wordt uitdrukkelijk
geponeerd dat dan het OM méér dan tegenwoordig - en intensiever dan de R-C in
het geldende recht - het voorbereidende onderzoek bestiert.  Mij lijkt de in
de literatuur herhaaldelijk aanbevolen echte leiding vanuit het OM juist
meebrengen dat de OvJ - voor wat betreft de meest ingrijpende dwangmiddelen -
de teugels in handen houdt, met controle (soms ambtshalve, soms op verzoek van
de verdediging) door de R-C. Ten opzichte van de huidige praktijk zou dit
zelfs kunnen inhouden dat méér bevoegdheden zouden worden uitgeoefend of
gesuperviseerd door juridisch gegradueerde ambtenaren.

Over de kwestie van een mogelijke verschuiving van activiteiten in de
richting van de terechtzitting worden in de volgende paragraaf de nodige
opmerkingen gemaakt.

"Een bezwaar van deze opzet is ook dat de taak van de R-C om de zaak
gereed te maken voor de behandeling ter terechtzitting wordt
overgedragen aan de OvJ. Zulks zal een belangrijke verschuiving teweeg
brengen in het takenpakket van de OvJ en zal ten koste kunnen gaan van
zijn algemene rechtshandhavende en bestuurlijke taak."(p. 32)

Wat hier als 'bezwaar' wordt gepresenteerd is eerder een neutraal gevolg, een
consequentie. Het is juist de vraag of daar nadelen aan zijn verbonden. Zonder
nadere toelichting is het niet zondermeer inzichtelijk waarom dit ten koste
zou moeten gaan van de rechtshandhavende of de bestuurlijke taken. Afgezien
van een te sterke taakverzwaring, die overigens uiteraard bij elke inrichting
van de wetgeving door het inzetten van voldoende capaciteit moet worden
vermeden, lijkt mij het daadwerkelijk leiding geven aan een groter aantal
vooronderzoeken dan thans al het geval is alleen maar méér mogelijkheden
bieden tot het invullen van de rechtshandhavende en de bestuurlijke taken. Als
daarover al anders moet worden gedacht, zou de commissie tenminste hebben
kunnen aangeven welke bestuurlijke of rechtshandhavende taken in het gedrang
dreigen te komen.

"Handhaving van het gerechtelijk vooronderzoek is voorts noodzakelijk
ingeval de overheid zelf of overheidsfunctionarissen strafrechtelijk
worden vervolgd."(p. 32)

Mij dunkt dat dit soort gevallen bepaald geen schering en inslag vormen. Voor
het kleine aantal situaties waarin dergelijke vervolgingen aan de orde zijn13

- de commissie noemt terecht de mogelijkheid dat politiefunctionarissen bij de
uitoefening van hun taken de door het strafrecht gestelde grenzen
overschrijden - is instructie door een R-C wellicht 'raadzaam' (p. 32), maar
dit maakt handhaving van het GVO zeker niet 'noodzakelijk' (ibidem).



     14Zie de bronnen genoemd bij H. de Doelder, Het OM in
positie, oratie Rotterdam, Arnhem 1988.

     15De inverzekeringstellingsprocedure in het licht van art. 5
EVRM, zie o.a. NJB 1989, p. 437 e.v.

     16C.J.C.F. Fijnaut, Het justitiële politieoptreden in het
licht van het EVRM, DD 1989, p. 546.

"Het voortbestaan van het gerechtelijk vooronderzoek is ten slotte
noodzakelijk in verband met de beklagprocedure overeenkomstig de
artikelen 12 en volgende Sv."

Ook dit is volgens mij hooguit een perifeer argument. De commissie wijst op de
mogelijkheid ex art. 12k lid 3 Sv om de vrije keuze tussen rauwelijks
dagvaarden en vordering GVO aan het OM te ontnemen. Alsdan zou het ongewenst
zijn om een nieuw vooronderzoek over te laten aan de goede zorgen van de OvJ,
die immers al eerder kenbaar heeft gemaakt überhaupt niet voor strafvervolging
te voelen. Nog afgezien van de beperkte kwantitatieve betekenis van dit
argument, wordt in dit soort redeneringen het vertrouwen in de taakopvatting
van het OM wel tot onder een bar minimum teruggeschroefd. Het gerechtshof zal
de in art. 12k lid 3 Sv bedoelde last geven indien het van oordeel is dat de
uiteindelijke vervolgingsbeslissing afhankelijk dient te zijn van de
uitkomsten van aanvullend voorbereidend onderzoek. Ik kan niet inzien waarom
het OM in dergelijke gevallen niet bereid en in staat zou zijn om a. dat
aanvullende onderzoek te initiëren en te superviseren, en b. op basis van de
resultaten daarvan de eerdere vervolgingsbeslissing in heroverweging te nemen.
Er wordt vaak gezegd dat het OM deel uitmaakt van de rechterlijke macht.14

Welnu, als deze affichering voor de praktijk inhoudelijk iets vermag te
betekenen, dan zou de zojuist beschreven werkwijze toch wel aan de OvJ moeten
kunnen worden toevertrouwd.

Tot zover de belangrijkste overwegingen die de commissie tot het
oordeel hebben gebracht dat het vigerende GVO dient te worden gehandhaafd. Eén
van de kroonargumenten is evenwel nog niet genoemd. Daaraan zal in de nu
volgende paragraaf aparte aandacht worden geschonken.

4. Het GVO als onderdeel van het grotere geheel.

Naar aanleiding van de befaamde Brogan-case heeft de commissie eerder een
advies uitgebracht omtrent de inverzekeringstelling.15 Dit advies ontlokte C.
Fijnaut de kritische kanttekening dat "een iet of wat ingrijpende herziening
van de inverzekeringstellingprocedure eigenlijk alleen maar kan in het kader
van een globale evaluatie en reconstructie van het vooronderzoek. En wat de
commissie-Moons mag worden verweten, is dat zij dit kader totaal uit het oog
heeft verloren."16 Mijns inziens kan in het midden worden gelaten of dit
verwijt destijds terecht naar voren is gebracht. Uiteindelijk ging het bij de
inverzekeringstelling om een spoedadviesaanvraag van de zijde van het
departement, waarbij nog verdedigbaar is dat het positieve recht terzake van
een gesignaleerd knelpunt met enige haast moest worden aangepast aan
Straatsburgse normen, hetgeen geen tijd liet voor de door Fijnaut bedoelde
meer fundamentele bespiegelingen over de inrichting van het vooronderzoek.

Maar bij het onderhavige rapport ligt dit geheel anders. Nu de
herziening van het GVO aan de orde is in een zo grondig gedocumenteerde studie
van 300 pagina's, mag inderdaad van de commissie worden verwacht dat zij
rekenschap aflegt van haar opvatting over de plaats van het GVO binnen het
geheel van de strafvordering. De commissie lost deze verwachting op
verschillende plaatsen in (p. 25, p. 30-31, p. 40). Laten we bezien wat dit
oplevert:

"Met geïsoleerde ingrepen in de strafproceswetgeving dient voorzichtig
te worden omgesprongen. Als er goede redenen zijn de strafprocessuele
wetgeving te herzien, dan dienen de intrinsieke samenhangen binnen het
gehele stelsel te worden gerespecteerd. De opzet van het voorbereidend
onderzoek in Nederland is ten nauwste verbonden met het geldende
strafrechtelijke bewijsrecht en de specifieke betekenis van de
telastelegging in ons strafproces als grondslag voor het onderzoek ter



     17In de literatuur is de afgelopen jaren sterk aangedrongen
op correctie van het soms wat al te summiere karakter van het
openbare eindonderzoek. Zie m.n. G.P.M.F. Mols, Staande de
zitting. Een beschouwing over het onmiddellijkheidsbeginsel,
Oratie Maastricht, Arnhem 1989.

     18A. Dijkstra, A.E. Harteveld, a.w.; A.E. Harteveld, diss.,
passim.

     19In de vorige paragraaf werd al ingegaan op het alternatief
dat volgens de commissie bestaat: verschuiving van bevoegdheden
van de R-C naar de politie (opmerkingen n.a.v. citaat van p. 32).

terechtzitting en de einduitspraak door de rechter." (p. 25)

In relatie tot het GVO wordt dit uitgangspunt alsvolgt geconcretiseerd:

"De commissie is voorts van oordeel dat een fundamentele herziening
van de regeling van het gerechtelijk vooronderzoek niet los kan worden
gezien van het gehele strafrechtelijke bestel. Het voorbereidend
onderzoek in het Nederlandse recht is in veel mindere mate dan bijv.
in het Duitse recht preparatoir. De meeste onderzoekshandelingen
worden in het voorbereidend onderzoek verricht. Het onderzoek ter
terechtzitting heeft daardoor een evaluerend en toetsend karakter.
Zulks hangt in de eerste plaats samen met de in Nederland ontwikkelde
de-auditu-praktijk..." (p. 30)

Na een hernieuwde verwijzing naar de zgn. grondslagleer (de tyrannie van de
telastelegging), waaruit o.a. voortvloeit dat het OM de mogelijkheid moet
hebben om op basis van het voorbereidend onderzoek zijn taak als vervolgende
autoriteit op een verantwoorde wijze uit te oefenen, komt de commissie tot de
slotsom:

"Een afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek kan daarom niet
plaatshebben zonder een diepgaande bezinning op de structuur van ons
gehele strafproces. De commissie acht het onwaarschijnlijk dat een
dergelijke bezinning ertoe zal leiden dat het zwaartepunt in ons
strafproces voor wat betreft het feiten- en persoonsonderzoek dient te
verschuiven naar het onderzoek ter terechtzitting. De commissie zou
een dergelijke verschuiving in elk geval ongewenst  achten." (p. 31)

Bij deze passages moet volgens mij ten eerste worden aangetekend dat niet
alleen het afschaffen, maar ook het handhaven van het GVO eigenlijk alleen
maar kan plaatshebben na 'een diepgaande bezinning op de structuur van het
gehele strafproces'. In dat licht bezien is het teleurstellend om vast te
moeten stellen dat de commissie daaraan zeggen en schrijven enkele regels
tekst wijdt. Volstaan wordt met de mededeling dat het zwaartepunt in het
onderzoek niet naar het openbare eindonderzoek dient te verschuiven. Dat zou
'ongewenst' zijn. Waarom dit ongewenst is, wordt in het midden gelaten.17 Ook
elders in het dikke boekwerk treffen we nergens bespiegelingen aan over de
structuur van het strafproces en de plaats van het vooronderzoek daarin. 

Dit is merkwaardig. De commissie refereert bijvoorbeeld aan de de-
auditu-jurisprudentie. In de literatuur is evenwel op goede gronden betoogd
dat de desbetreffende arresten het door de wetgever ontworpen stelsel van
strafrechtelijk onderzoek zodanig hebben aangetast dat in het licht daarvan
het GVO juist niet langer systematisch onveranderd kan blijven.18 Het is van
belang om hier al vast te stellen dat één argument kennelijk kan worden
gebruikt om twee tegenovergestelde standpunten mee te ondersteunen. 

De achtergrond hiervan is gelegen in de omstandigheid dat de
commissie-Moons eventuele opponenten voortdurend op het verkeerde been
probeert te zetten. Bij herhaling wordt namelijk het schrikbeeld opgeroepen
dat iedere wezenlijke aantasting van het GVO zal leiden tot een soort Duitse
of Angelsaksische praktijk waarin het onderzoek ter terechtzitting heel anders
(te weten: minder efficiënt) is georganiseerd dan thans in ons land het geval
is.19 Nogmaals: ik heb in het rapport geen argumenten aangetroffen die zo'n
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verwachting zouden kunnen staven.20 En overigens lijkt het mij zo te zijn dat
de kans bestaat dat de Straatsburgse instanties ons zullen verplichten om meer
werk te maken van het openbare - accusatoire - eindonderzoek, onafhankelijk
van de preciese vormgeving van het GVO. De geciteerde verwachtingen c.q.
prognoses van de commissie-Moons mogen daarom niet de aandacht afleiden van
waar het naar mijn mening werkelijk om gaat, en dat is de vraag of er binnen
de omlijning van het gehele strafrechtelijk vooronderzoek structurele
wijzigingen zijn geïndiceerd, gelet op de discrepanties die er bestaan tussen
de visie van de wetgever van 1926 en de praktijk van het huidige
rechtsbedrijf.

Over de hier bedoelde belangrijke veranderingen in de
strafrechtsbedeling van de afgelopen decennia, die de structuur van het
strafgeding wellicht diepgaand zouden moeten beïnvloeden, wordt in alle talen
gezwegen. Ik noem de belangrijkste daarvan, die voor mij al royaal voldoende
zouden zijn om een andere inrichting van het vooronderzoek intensief te
overwegen.21

a. Aan het wetboek van 1926 ligt de veronderstelling van een
procesverplichting ten grondslag.22 Dat wil zeggen: uitgangspunt was de eis
dat in beginsel geen straf mag worden geëxecuteerd zonder voorafgaand proces
voor de rechter. Tegenwoordig is de afdoening buiten geding daarentegen meer
regel dan uitzondering geworden. Dit leidt op z'n minst tot de vraag in
hoeverre de afbakening van de positie van de verschillende procesdeelnemers
aan deze ontwikkeling dient te worden aangepast. 

b. De kwestie van de onderlinge positie van de diverse deelnemers aan het
geding wordt ook in andere zin opportuun in het licht van het sterk gestegen
aanbod van strafbare feiten. Het wetboek van 1926 gaat - in beginsel - uit van
één delict dat wordt opgespoord, vervolgd en berecht. Dit beeld staat ver af
van de huidige praktijk. Wij worden bijvoorbeeld geconfronteerd met enorme
reeksen van delicten in de sfeer van de drugs-related-crime en met massale
normschendingen die vroeger voor ondenkbaar zouden zijn gehouden. Dit leidt
tot uiteenlopende, voorheen onbekende, selectieprocessen (opsporings- en
vervolgingsbeleid, voeging ad informandum, etc.). Bovendien blijkt tegen deze
achtergrond de centrale plaats van de zgn. grondslagleer (de tyrannie van de
telastelegging) in theorie wel behouden te zijn, maar in de praktijk vanuit
een oogpunt van daadwerkelijke sanctionering vergaand te zijn gerelativeerd.23

c. Uit de sub a en b genoemde ontwikkelingen blijkt dat het openbaar
ministerie in de afgelopen decennia enorm is geëmancipeerd ten opzichte van de
zittende rechterlijke macht. In de recente beleidsplannen 'Recht in beweging'
en 'Strafrecht met beleid' wordt deze tendens bevestigd en verder doorgezet.
De verhouding van het OM tot de politie is evenwel heel wat minder eenvoudig
te duiden. Enerzijds heeft het OM in algemene (beleidsmatige) zin zijn greep
op de opsporing ogenschijnlijk versterkt door het uitvaardigen van allerlei
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richtlijnen en het vaststellen van prioriteiten; anderzijds moet worden
geconstateerd dat een achterstand in kennis van de recherchetaktiek en -
techniek in de praktijk veelal leidt tot een grote operationele autonomie van
de opsporingsambtenaren. De vraag is gewettigd of het OM wel gelijke tred
heeft gehouden met de politie, die zich in de laatste 10 jaar in hoog tempo
heeft geprofessionaliseerd. 

Deze gegevens versterken de klemmendheid van de vraag of de huidige
afbakening van de procespositie van de deelnemers aan het strafgeding
ongewijzigd kan blijven. 

d. De commissie-Moons is ingesteld om het wetboek van strafvordering te
herijken. Het is voor iedereen steeds duidelijk geweest dat de in haar
taakomschrijving genoemde onderwerpen, zoals de voorlopige hechtenis en het
GVO, vooral ook zouden moeten worden doorgelicht op disfunctionele
vormvoorschriften.24 

Welnu, volgens mij kan worden vastgesteld dat de functie - en derhalve
ook de betekenis - van de vormvoorschriften sedert 1926 fundamenteel is
gewijzigd.25 De ontwerpers van het wetboek hebben dit type bepalingen
geconstrueerd teneinde een redelijk niveau van gedingvoering te waarborgen.
Vormvoorschriften zijn opgenomen als een garantie voor de kwaliteit van het
strafproces. Anno 1990 ligt dit voor een groot aantal strafzaken anders. Ten
eerste kan voor de grote groep van zaken waarin bekennende verdachten terecht
staan, niet worden volgehouden dat de stricte normering van het onderzoek naar
letter en naar geest in acht wordt genomen met het oog op de kwaliteit van het
geding. Veeleer is ieders aandacht in dergelijke gevallen van meet af aan
gericht op de laatste vraag van art. 350 Sv: welke strafrechtelijke reactie is
passend en geboden? Mijns inziens is er nog nauwelijks systematisch nagedacht
over de vraag of tegen een dergelijke werkwijze in het algemeen geen bezwaren
zijn aan te voeren, en als dat niet het geval mocht zijn, of die praktijk
wellicht dan ook in formele opzichten moet worden erkend. Daarnaast is er een
'nieuw' soort strafgeding ontstaan, bijvoorbeeld in zaken van drugshandel op
grote schaal, in milieuzaken en in ingewikkelde fraudegevallen. Verdachten van
deze 'moderne' delicten zijn financieel nogal eens draagkrachtig en worden
(daarom) veelal bijgestaan door hooggekwalificeerde raadslieden. Uiteraard is
dat hun goed recht. Een probleem kan evenwel ontstaan wanneer de verdediging
in dit type zaken er systematisch in slaagt om een strafvervolging schipbreuk
te doen leiden omdat er ergens in het onderzoek een foutje is gemaakt dat
fatale gevolgen heeft. Vormvoorschriften zouden dan van kwalitatieve
waarborgen verworden tot formele obstakels, die bepaalde categorieën
verdachten de mogelijkheid bieden zich aan effectieve berechting te
onttrekken. Bij velen is die indruk gewekt door de afloop van o.a. de
Slavenburg-zaak en de ABP-affaire, waarin na een geruchtmakende procedure de
hoofdverdachten werden vrijgesproken.26 

Hoe dit ook zij, de zojuist aangestipte verschijnselen zouden over de
hele linie aanleiding moeten geven tot herbezinning op de procedurele waarden
die in de vormvoorschriften liggen verankerd. Dat kan m.i. alleen zinvol



     27Zie hieromtrent ook G. Tangenberg, Het gerechtelijk
vooronderzoek en termijnverlenging. Een gevaar voor verlenging
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gebeuren door de verhouding tussen de verschillende fasen en onderdelen van
het geding in de beschouwing te betrekken. Vanuit dit gezichtspunt is het
bijvoorbeeld ongelukkig te noemen dat in wetsontwerp 21241 wordt voorgesteld
om allerlei wettelijke termijnen te veranderen, zonder dat deze wijzigingen
worden gerelateerd aan het - toch verwante - werk van de commissie-Moons.27

e. Zojuist heb ik al gemeld dat een overgroot deel van de verdachten in
Nederlandse rechtszalen toegeeft de telastegelegde gedragingen te hebben
gepleegd. Voorzover ik kan overzien is er tot nu toe te weinig nagedacht over
de mogelijkheden om deze gelukkige omstandigheid te benutten. Volgens mij
vereist een modern stelsel van strafprocesrecht dat er een apart regiem wordt
ontwikkeld voor bekennende verdachten. Dit zou ook aansluiten op de stand van
zaken in andere landen. Het is volstrekt duidelijk dat zo'n stap alleen kan
worden overwogen indien de verhouding tussen vooronderzoek en eindonderzoek
bevredigend is geregeld.

Mijn conclusie luidt dat het rapport van de commissie-Moons op het thema van
de verhouding tussen vooronderzoek en eindonderzoek niet overtuigend is.
Volstaan wordt met de mededeling dat een verschuiving van het accent in de
richting van het eindonderzoek 'onwaarschijnlijk' en 'ongewenst' is. Enige
redengeving voor dit standpunt blijft achterwege. Een herschikking van
verhoudingen in de fase van het voorbereidend onderzoek wijst de commissie af.
De argumenten voor deze opvatting heb ik in paragraaf 3 besproken. Mij dunkt
dat de gedachtengang van de commissie tenminste incompleet is voorzover geen
aandacht is besteed aan de zojuist onder a. t/m e. genoemde factoren.

5. Ook geen 'mini-instructies' ?

In paragraaf 6.3 van het rapport wordt de invoering van zgn. 'mini-
instructies' besproken, als (minder vergaand) alternatief voor de afschaffing
van het GVO. Onder mini-instructie verstaat de commissie het adiëren van de R-
C terzake van bepaalde onderzoekshandelingen, buiten het verband van een GVO.
In zekere zin is dit dus het model dat in wetsontwerp 21504 wordt gevolgd ten
aanzien van het strafrechtelijk financieel onderzoek.

De commissie vindt dat hiertoe alleen moet worden overgegaan indien
daarvoor bijzondere redenen van rechtstheoretische of van praktische aard
kunnen worden aangevoerd (p. 35). Daarvan zou sprake zijn in drie gevallen.
Ten eerste ten aanzien van het afluisteren van telefoongesprekken (met als
theoretisch interessant argument dat "een dwangmiddel dat structureel de
verdachte als procespartij miskent, buiten een GVO dient te worden
toegepast"). Ten tweede zou een verdachte die niet in voorlopige hechtenis is
gesteld zich tijdens het vooronderzoek tot de R-C moeten kunnen wenden met het
verzoek bepaalde onderzoekshandelingen te verrichten (argument: "verbeteren
van de rechtspositie van de verdachte"). En tenslotte is een mini-instructie
aangewezen indien het OM alleen maar machtiging of verlof van de R-C vraagt,
terwijl de uitvoering van de onderzoekshandeling in handen ligt van de OvJ of
hulp-OvJ (argument: "van praktische aard").

Een verdere uitbouw van dit systeem ontraadt de commissie. De
structuur van het vooronderzoek zou anders te diffuus worden, de R-C zou
onvoldoende overzicht over de zaak hebben als hem telkens om een oordeel over
een incident zou worden gevraagd, versnippering binnen het vooronderzoek zou
een behoorlijke verdediging bemoeilijken en moet ook vanuit het oogpunt van
deregulering ongewenst worden genoemd, aldus het rapport. Als praktisch
probleem voegt de commissie hier nog aan toe dat ook de loop van het dossier
nog complexer zou worden dan tegenwoordig al het geval is, met alle
administratieve problemen en vertragende effecten van dien.

Overigens merk ik op dat in feite ook de herziening van de procedure
van inverzekeringstelling, nodig geworden na de bekende beslissing van het
Europese Hof in de Brogan-case, in dit model past. Volgens de jongste plannen
zou de inverzekeringstelling 2 maal 3 dagen kunnen omvatten.28 De R-C zou
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daarbij een 'negatieve' toetsing verrichten om te bezien of de
vrijheidsbeneming rechtmatig is. Maar hij zou niet zelf de vrijheidsbeneming
bevelen! Ook dit uiterst belangrijke onderdeel van de strafvordering wordt dus
vorm gegeven op een wijze die beter past in mijn betoog dan in de hoofdlijn
van het rapport van de commissie-Moons.

6. Herhaling van zetten.

Als ik het geheel nu overzie, krijg ik de indruk dat de discussie een
beetje dreigt vast te lopen. Er zijn twee stromingen te onderscheiden. In de
eerste plaats de groep van schrijvers die afschaffing van het GVO willen
overwegen, al dan niet als onderdeel van een meeromvattend plan om tot
herziening van de strafvordering te komen. En daarnaast de commissie-Moons,
die op hoofdlijnen wil vasthouden aan de traditionele inrichting van het
vooronderzoek in strafzaken.

Een opvallend kenmerk van deze gedachtenwisseling is vooreerst dat
beide groepen discussianten dezelfde criteria hanteren om de verdiensten van
de eigen denkbeelden te onderstrepen. Iedereen beroept zich immers op het
belang van een efficiënte rechtspleging, waarin een goede rechtsbescherming
voor de verdachte is gewaarborgd. Het intrigerende is, dat de commissie-Moons
meent dat deze desiderata alleen met behoud van het GVO kunnen worden
verwezenlijkt, terwijl de critici stellen dat het huidige GVO juist de oorzaak
is van vertraging en tekort aan rechtsbescherming.

Vormt deze impasse een bevestiging van het onwetenschappelijke
karakter van het strafrecht?29 In zekere zin wel. We zien hier immers opnieuw
dat er in onze discipline zelden harde, beslissende argumenten bestaan.
Waarheden, waarnemingen en opvattingen worden in het strafprocesrecht niet
gefalsificeerd ('weerlegd') door een ongelukkig uitvallende confrontatie met
de werkelijkheid. Er blijft daarentegen altijd ruimte voor debat. Het gaat
daarbij om de confrontatie tussen verschillende interpretaties van de eigen
ervaring in de rechtspraktijk en van normatieve inzichten daaromtrent.

Alleen al om deze reden kan het werkstuk van de commissie-Moons niet
eenvoudig worden gediskwalificeerd op de enkele grond dat de daarin verdedigde
benadering in feite berust op een herhaling van de argumenten die door de
wetgever van 1926 naar voren zijn gebracht. Het zgn. rechtspolitieke argument
en het pragmatische argument hebben in de ogen van de commissie hun waarde
behouden. Dit oordeel berust mede op de persoonlijke ondervinding die de
opstellers van het rapport tezamen in vele jaren praktijkervaring hebben
opgedaan. Daartegenover staat dan de indruk van andere auteurs, die een andere
perceptie hebben van de rechtswerkelijkheid. Zij delen met elkaar de impressie
dat het GVO vertragend werkt en dat de rechtsbeschermende functie van de R-C
niet kan worden geëffectueerd.30 Ook deze juristen weten waarover zij
schrijven; ook zij kennen de voorschriften en de toepassing daarvan in de
praktijk.

Naar mijn mening is het uitzichtloos om te verwachten dat een volgende
ronde in het beraad omtrent het bestaansrecht van het huidige GVO uitsluitsel
zou kunnen geven omtrent de vraag welke groep zich vergist. Zo simpel ligt de
kwestie niet. Ook abstracte verhalen omtrent het due process-model en het
crime control-model en de noodzaak om daartussen een goed evenwicht te vinden,
zijn naar mijn mening volstrekt ongeschikt om een zeker vergelijk te bereiken.
Om nu te voorkomen dat de gesprekspartners langs elkaar heen gaan praten -
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hetgeen tot definitieve stagnatie van de gedachtenwisseling zou leiden - is
het volgens mij noodzakelijk om het onderwerp van de discussie te verbreden.
Wellicht zou het kunnen lukken om over deze en over verwante thema's een
grotere mate van eensgezindheid te bereiken indien het gespreksdomein zou
worden uitgebreid tot het gehele onderzoek in strafzaken. De stelling die ik
in het slot van deze bijdrage zou willen uitwerken luidt dat zo'n verbreding
van het debat in elk geval een verhoging van de kwaliteit van de vakmatige
discussie zou opleveren.

7. Naar een breder perspectief.

De wenselijkheid van een verbreding van de discussie kan m.i. op geen betere
wijze uit de doeken worden gedaan dan door een bespreking van de argumenten
die doorgaans worden ingebracht tegen een meeromvattende heroverweging van het
stelsel van strafvordering. Die argumenten zijn in drie groepen te bundelen.

Ten eerste de bezwaren die worden opgeroepen door een vergelijking te
maken met de negatieve ervaringen ten aanzien van de herziening van het BW. 

Eerlijk gezegd zie ik in dit opzicht meer verschillen dan
overeenkomsten tussen het strafprocesrecht en het civiele recht. Zo is de
schaal van een herzieningsoperatie volstrekt van andere orde, hetgeen ook
blijkt uit buitenlandse projecten terzake.31 En daar komt nog bij dat de
betekenis van een eventuele heroriëntatie sterk afhankelijk is van de aard van
het betreffende rechtsgebied. Wat dat betreft wordt te vaak over het hoofd
gezien dat regels van burgerlijk recht dagelijks worden toegepast in het
verkeer tussen de burgers onderling, waardoor iedere wijziging immense
gevolgen kan hebben. Het straf(proces)recht daarentegen wordt uitsluitend en
alleen toegepast in situaties waarin de overheid het nodig vindt om een
onderzoek in te stellen terzake van bepaalde gedragingen van justitiabelen.
Dit kenmerk is m.i. van zo groot gewicht, dat de moeilijkheden bij het
ontwerpen en invoeren van het NBW niet zomaar tegengeworpen kunnen worden aan
ieder plan om de strafvordering eens systematisch door te lichten.

De tweede categorie tegenwerpingen wordt ontleend aan de
internationale verhoudingen. Een integrale heroverweging van het
strafprocesrecht zou niet langer vanuit de Nederlandse situatie ter hand
kunnen worden genomen, aldus deze redenering, nu wij in toenemende mate
speelruimte verliezen en er steeds nadrukkelijker wordt gepleit voor een
Europees strafrecht. De behoefte aan harmonisatie van strafprocesrecht in
Europa zou een belangrijke contra-indicatie vormen voor nationale initiatieven
op dit punt.32

Ik kan deze betoogtrant moeilijk rijmen met andere stellingen die
doorgaans in het onderhavige debat worden verdedigd. Zo wordt in het algemeen
als een axioma aanvaard dat er verschillen tussen nationale rechtsculturen
bestaan, die over en weer respect verdienen. Ik heb bijvoorbeeld stellig de
indruk dat het uiterst summiere, bijna impliciete pleidooi van de commissie-
Moons om het karakter van het huidige eindonderzoek intact te laten, in brede
kring wordt gesteund, hoewel dat sterk afwijkt van de Duitse en de Engelse
praktijk. Kortom: het lijkt er op dat men van twee walletjes wil eten.
Enerzijds zouden gezichtsbepalende kenmerken van het Nederlandse stelsel
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behouden moeten blijven, anderzijds wordt de aanbeveling om dat eigen stelsel
eens op constructiefouten te inspecteren ontmoedigd met de verwijzing naar
harmoniserende activiteiten op internationaal niveau.

Dit brengt mij op de derde en laatste groep bezwaren, waarin wordt
gestipuleerd dat een enigszins omvangrijke herziening van de strafvordering
niet op een voldoende draagvlak zou kunnen rekenen in kringen van wetenschap
en rechtspraktijk.33 

Dit is een reëel probleem. Gegeven het gekrakeel dat telkens uitbreekt
nadat n'import welk wetsvoorstel op het terrein van het strafprocesrecht is
ingediend, staat inderdaad zo ongeveer vast dat het heel moeilijk - en
waarschijnlijk zelfs onhaalbaar - zal zijn om binnen afzienbare termijn
voldoende overeenstemming te bereiken over een grondig vernieuwd stelsel.34 

De vraag is echter of daarmee het laatste woord is gesproken. Mij
lijkt van niet. Het gebrek aan draagvlak kan immers evenzeer worden
gesignaleerd ten aanzien van funderende onderdelen van het geldende stelsel.35

Volgens mij gaat het er dan om wat de meest vruchtbare basis is om tot
hervormingen te komen. Natuurlijk heeft dan het model van de stapsgewijze
veranderingen van concrete knelpunten het voordeel dat het tempo hoog blijft:
desnoods met telkens wisselende coalities (niet in politieke maar in vakmatige
zin) kunnen op geïsoleerde punten wetswijzigingen worden aangebracht. Voor de
praktijk is dit onmisbaar. Maar daarnaast zou er een referentiekader moeten
bestaan van waaruit alle incidentele aanpassingen kunnen worden beoordeeld.
Zo'n kader kan alleen worden gevormd door een samenhangend en uitgewerkt
alternatief stelsel van strafvordering. Dat wil zeggen: er dient een coherente
visie beschikbaar te zijn waarin de diverse onderdelen van het strafrechtelijk
onderzoek nauw op elkaar zijn betrokken en waarin de procesposities van de
verschillende deelnemers consequent zijn doordacht. De discussie over
bijzondere strafvorderlijke onderwerpen kan aanzienlijk aan kwaliteit winnen
wanneer zo'n alternatief model voorhanden is. Dit wordt mijns inziens
bevestigd door de buitenlandse ervaring op dit punt. Zelfs in de gevallen
waarin een nieuw ontworpen wetboek vanwege onoverkomelijke oppositie
uiteindelijk niet is ingevoerd, heeft een dergelijke poging een belangrijke
spin-off.36 Er is dan namelijk een basis-patroon beschikbaar, waarin talloze
referentiepunten besloten liggen. Worden vervolgens in de rechtspraktijk
detailwijzigingen van het positieve recht voorbereid, dan kan de discussie
omtrent de aannemelijkheid daarvan worden gevoerd aan de hand van de ijkpunten
die in het alternatieve model te vinden zijn. 

Wellicht ten overvloede, maar ter voorkoming van misverstand, wijs ik
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er nog op dat uiteraard ook de door mij aanbevolen coherente heroriëntatie een
produkt te zien zal geven waarin een evenwicht is neergelegd tussen
onverenigbare strafvorderlijke waarden. Natuurlijk zal er ook in zo'n nieuw
model een compromis moeten worden beproefd tussen - om het kort te zeggen -
het belang van slagvaardige rechtshandhaving en het belang van serieuze
rechtsbescherming. De concurrentie tussen botsende ideeën kan noch mag worden
uitgebannen, maar het gaat er om dat de afweging hiervan in verschillende
onderdelen van het stelsel volgens vaste en herkenbare principes verloopt. Dat
is de vorm van eenheid die een hecht stelsel onderscheidt van een lappendeken.

8. Slot.

Mijn conclusie luidt dat er een patstelling dreigt in de discussie rond de
hervorming van het GVO. Alle juristen vinden dat het vooronderzoek redelijk
snel moet worden uitgevoerd en onder onpartijdig rechterlijk toezicht moet
staan. Het wonderlijke is dat sommigen (de critici) het GVO vanuit dit
gezichtspunt zien als de oorzaak van de kwaal, terwijl anderen (de commissie-
Moons) het gemoderniseerde GVO juist beschouwen als een onmisbaar onderdeel
van de oplossing. Nu beide groepen geldige argumenten naar voren brengen die
bovendien steun vinden in eigen praktijkervaringen, zie ik dit verschil van
inzicht nog niet zo snel in een volgende gespreksronde verdwijnen.

Teneinde uit deze impasse te geraken heb ik voorgesteld het
gespreksthema te verruimen. Volgens mij kan de discussie kwalitatief aan
gehalte winnen indien het GVO systematisch aan de orde wordt gesteld als een
onderdeel van het grotere geheel van de strafvordering. In paragraaf 4 heb ik
een aantal algemene ontwikkelingen opgesomd die de urgentie van een dergelijke
algemene vraagstelling onderstrepen; in paragraaf 7 is de opportuniteit van
zo'n exercitie nogmaals belicht door in te gaan op een aantal voor de hand
liggende bezwaren tegen een desbetreffend voorstel.

Op de valreep zou ik nog één aanvullend argument naar voren willen
brengen voor een meer geïntegreerde herijking van het strafrechtelijk
onderzoek. Zelfs nu de commissie-Moons een uitgesproken prominente rol vervult
bij de voorbereiding van nieuwe wetgevende activiteiten, zien we nog te vaak
dat verschillende legislatieve initiatieven op een ongewenste wijze met elkaar
interfereren. De voorstellen van de commissie sporen bijvoorbeeld op
verschillende punten niet met het thans aanhangige wetsontwerp-
Computercriminaliteit.37 Ik herinner bovendien aan het verschil in visie
tussen het rapport van de commissie enerzijds en het wetsvoorstel omtrent
ontneming van wederrechtelijk verkregen financiële voordelen anderzijds.

De gepresenteerde zienswijze houdt een aanbeveling in voor een
verruiming van het werkterrein van de commissie-Moons. Zou daartoe inderdaad
worden besloten, dan behoudt een groot deel van het thans voorliggende rapport
zijn waarde. Want hoe er ook wordt gedacht over een eventuele meer algemene
revisie van het vigerende wetboek van strafvordering, in dit rapport staan
talrijke concrete wetsvoorstellen die onafhankelijk daarvan voor implementatie
in aanmerking komen.  


