
  

 

 

Tilburg University

Review of the book De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving

Groenhuijsen, M.S.

Published in:
Recht en Kritiek

Publication date:
1988

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Groenhuijsen, M. S. (1988). Review of the book De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving: De
systematische grondslag van het algemeen deel van het W.v.Sr., J.F. Nijboer, 1987, 9001654606. Recht en
Kritiek, 14(4), 394-399.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/55e593e7-66ac-4167-99db-bbe797140c7e


J.F.Nijboer, De doolhof van de Nederlandse Strafwetgeving, Groningen, 1987, 356 pp., fl.
54,-

1. Dit boek vormt in feite een ode aan de academische vrijheid. Het toont aan hoe
belangrijk het is dat universitaire onderzoekers gelegenheid krijgen om minder voor de
hand liggende onderwerpen te bestuderen. Het afwijken van traditionele
probleemstellingen en het kiezen van een onorthodoxe benadering is ongeveer  even
moedig als riskant. Het maakt een studie als die van Nijboer waardevol, ook als de
resultaten van dit type dogmatische rechtsbeoefening niet direct toepasbaar zijn in een
criminele politiek die is gericht op een slagvaardige bestrijding van de misdaad. 

2. Codificatie is het systematisch ordenen van de rechtsstof in algemene wetboeken. De
vraag kan dan worden gesteld vanuit welke gezichtspunten een bepaalde ordening als
'systematisch' mag worden aangemerkt. Geen wetgever zal de verschillende artikelen in
een volstrekt willekeurige volgorde in een wetboek plaatsen. Van een zekere innerlijke
samenhang zal dus altijd wel sprake zijn. Maar welke nadere eisen mogen er op dit punt
worden gesteld? Nijboer bespreekt deze kwestie door een kritisch onderzoek naar de
afbakening van het algemeen deel van het wetboek van strafrecht enerzijds en het
wetboek van strafvordering anderzijds . Waarom zijn bepaalde onderwerpen in het ene
of juist in het andere wetboek geregeld? En hoe is het mogelijk dat sommige
voorschriften afwisselend in het materiële en in het formele recht een plaats hebben
gevonden? Volgens Nijboer is op deze en andere soortgelijke vragen een bevredigend
antwoord te geven door na te gaan naar welke beginselen en met hantering van welke
begrippen en daarmee samenhangende onderscheidingen een wetboek tot stand is
gebracht, en welke wijzigingen hierin zich in de rechtspraktijk hebben voorgedaan
(p.16).

3. De probleemstelling van het boek is tweeledig. Eerst wordt bezien of de systematische
grondslag van de strafrechtelijke codificatie kan worden verhelderd; daarna volgt een
beschouwing over mogelijke c.q. wenselijke veranderingen van die grondslag in het
licht van de rechtsontwikkeling sedert 1886 en 1926 (p.25). Wellicht vraagt de lezer
zich aanstonds af waar Nijboer zich druk over maakt. Zoals we allemaal allang weten
geeft het materiële  strafrecht aan welke handelingen verboden zijn en met welke
sancties daarop kan worden gereageerd; het formele recht bepaalt vervolgens op welke
wijze de materiële voorschriften dienen te worden toegepast. En in geval van twijfel kan
de wetgever een bepaald leerstuk op pragmatische gronden toedelen aan één van de
beide wetboeken. Maar de schrijver toont aan dat het zo eenvoudig niet is. Tegen de
achtergrond van een uitvoerige verhandeling over de samenloop en de verjaring -
voorzien van een encyclopedische opsomming van wetsvergelijkende gegevens - blijken
de traditionele en vaak herhaalde opvattingen hieromtrent in helderheid tekort te
schieten. 

4. De verdeling van de stof is volgens Nijboer afhankelijk van een aantal begrippen, die de
"kernmomenten" in de ordening vormen (p.71 e.v.). Hij benoemt als zodanig de
woorden (strafbaar) feit,(par.4.2.), straf en sanctie (par.4.3.), en tenslotte het strafproces
of de strafvordering (par.4.4). Het begrip 'feit' blijkt in het WvSr en in het WvSv niet
steeds dezelfde betekenis te hebben. Zo is het feitsbegrip uit het algemeen deel op
voorhand niet principieel betrokken op in concreto vastgestelde feiten: het kan zelfs



gaan om omstandigheden die zich waarschijnlijk nooit zullen voordoen (p.79). Alleen al
om die reden moet o.a. worden aangenomen dat het procesrecht een normering van
onderzoeksactiviteiten inhoudt die niet eenvoudig te herleiden is op materieelrechtelijke
waarborgen tegen willekeur. Ook met betrekking tot het strafbegrip blijkt het verschil
tussen voorwaardelijke, categorische uitspraken enerzijds en diverse concrete uitspraken
over voorliggende casusposities anderzijds van belang te zijn voor het verhelderen van
de systematische grondslag, bezien vanuit het tot stand komen van de wetboeken: de
zaak dient volgens Nijboer vooral te worden beschreven vanuit de onderscheiden
normeringen van de sanctiebedreiging, de sanctiebepaling door de rechter, en de
sanctieexecutie (p.85-86). Dat tenslotte ook het begrip strafproces verklarend is voor de
destijds gekozen grondslag van de codificatie toont de schrijver aan door te
benadrukken dat het geding bij de strafrechter ter terechtzetting in de voorstelling van de
wetgever centraal stond. Het voorbereidend onderzoek en de strafexecutie vormen in die
visie het voor- en naspel in de berechting van een dader, zodat deze onderdelen
vanzelfsprekend een plaats konden krijgen in de regeling van de strafvordering. 

5. 'Wanneer wij de Nederlandse codificatie van het materieel en het formeel strafrecht
zoals deze in 1886 resp. 1926 tot stand is gekomen bezien vanuit de hierbesproken
concepten', aldus de auteur, 'kan het resultaat uit een oogpunt van ordelijke wetgeving
niet onbevredigend worden genoemd'.   'Tegelijkertijd', zo gaat Nijboer verder, 'blijkt ...1

de ordening ... t.a.v. de categorie onderwerpen waartoe de samenloop en de verjaring
c.a. behoren geenszins dwingend.' Dit is een belangrijke -maar evenzeer een heikele-
opmerking, aangezien slechts weinig rechtsvragen (of vragen óver recht) in alle
opzichten eenduidig (dus 'dwingend') kunnen worden beantwoord. Door de term
'dwingend' als maatstaf te hanteren bij de beoordeling van het systematisch gehalte van
de wetgeving, wordt de rest van het boek een erg ambitieus project: de auteur schept
hierdoor b.v. hoge verwachtingen omtrent de verderop door hem voor te stellen
veranderingen.

6. Deel II van het boek bevat hoofdstukken over de betekenis van het legaliteitsbeginsel in
het strafrecht (p.107 e.v.), over codificatie als manier van ordenen van de rechtsstof
(p.134 e.v.) en over 'de notie van de vervolgbaarheid' (p.153 e.v.). Daarin schaart
Nijboer zich onder de reeks van schrijvers die de afgelopen jaren de consequenties
hebben onderzocht van de enorme vloed strafbepalingen in bijzondere wetten.
Bovendien wijst hij op de toenemende invloed van de uitvoerende macht - ten koste van
zowel de formele wetgever als de rechter - en op nieuwe 'vormen van recht' die niet
eenduidig zijn te rubriceren onder hetzij wetgeving of wetstoepassing. Het is duidelijk
dat dergelijke ontwikkelingen, evenals de toenemende frequentie van afdoen van
strafzaken buiten geding, rechtstreeks van belang zijn voor de grondslagen van onze
codificatie. In het hoofdstuk over 'de aansluiting van het WvSr en het WvSv en de notie
van de vervolgbaarheid' stuit Nijboer op het belangrijke probleem dat de begrippen 'feit'
en 'zaak' weliswaar een kernfunctie vervullen in de beide wetboeken, maar dat het
materiële en het formele recht juist op dit punt ver uiteen gegroeid zijn (p.157). De
slotsom van deel II van het boek luidt dat er aanleiding is om de systematische
grondslag van de wetboeken aan te passen aan de veranderde omstandigheden m.b.t. de
afdoening buiten geding en (meer in het algemeen) de gewijzigde verhoudingen tussen
de traditionele machten in de staat. 



7. In deel II is aangetoond dat een aanpassing nodig is, in deel III wordt vervolgens
nagegaan welke wijzigingen tot een herstel van de systematische orde zouden kunnen
leiden (p.166 e.v.).  De auteur biedt twee verschillende 'opties' aan (p.208 e.v., p.221
e.v.). De eerste daarvan berust op het doortrekken van de tendenzen die zojuist zijn
samengevat. Dit zou dan moeten leiden tot een driedelige codificatie:  a. het materiële
recht, bestaande uit de strafbaarstellingen en de strafbedreiging in het algemeen; b. het
penitentiair of sanctierecht, inhoudende de algemene regeling van het sanctiearsenaal en
de toepassing daarvan (sanctiebepaling en -executie) in concrete gevallen; en c. het
procesrecht in enge zin, waarin de rechtsbescherming wordt gewaarborgd door controle
op de gronden voor de sanctionering. In de andere 'optie' zou worden vastgehouden aan
de verdeling van de stof over twee wetboeken. Dit alternatief komt er in hoofdzaak op
neer dat de enorme hoeveelheid regelingen in bijzondere wetten wordt gesaneerd en
ingepast op systematisch verantwoorde plaatsen in de bestaande wetboeken. Daarbij
wordt o.a. gewezen op de mogelijkheid van een wetboek van strafvordering met twee
kernen: de procedure voor de rechter en de zgn. afdoening langs andere wegen (b.v.
buiten geding). Nijboer presenteert de twee 'opties' als gelijkwaardige alternatieven,
maar hij laat er geen misverstand over bestaan dat hij zelf de voorkeur geeft aan de
drieledige codificatie, waarvan een nieuw penitentiair wetboek deel uitmaakt. De studie
wordt afgerond met een toetsing van de implicaties van de mogelijke oplossingen aan de
hand van een beschouwing over de samenloop en de verjaring (p.243 e.v.).

8.  Tussen de regels door is er de pretentie te lezen dat de beschouwing voor
strafrechtjuristen en voor wetgevers een geheel nieuwe dimensie aan hun werk zou
kunnen toevoegen. Dit maakt het boek tamelijk zwaar van toon, zonder dat steeds wordt
opgehelderd hoe de gemaakte opmerkingen zich  verhouden tot de meer gangbare
problemen op dit rechtsgebied. Ik geef enkele voorbeelden. Het kan ongetwijfeld
werkelijk nuttig zijn om te zoeken naar 'eenheidsnoemers' van onze codificatie, maar
mij dunkt dat dan toch ook aandacht zou moeten worden besteed aan de reeds
beschikbare voorstellen om (delen van) het straf(proces)recht opnieuw te codificeren.
Fijnaut  heeft gepleit voor een nieuwe regeling van het opsporingsonderzoek; Vellinga-2

Schootstra  wenst een wettelijke herbezinning op de dwangmiddelen; en Dijkstra en3

Harteveld  komen op voor heroverweging van de positie van de R-C in strafzaken.4 5

Nijboer spreekt met geen woord over deze suggesties; evenmin wordt duidelijk gemaakt
waarom deze schrijvers niet gespiegeld  zouden kunnen worden aan zijn meer abstracte
gedachten over het perspectief van waaruit hercodificatie mogelijk is . De aandacht voor6

een nauwkeurige afbakening tussen strafrecht en strafvordering (huiselijk gezegd) lijkt
mij op zichzelf zondermeer nuttig. Maar waarom wordt ook op dit punt in het geheel
niet ingegaan op concrete en evidente systeemfouten in de vigerende wetgeving? Knigge
heeft gewezen op verschillende anomalieën in de herziene voorschriften over
voorwaardelijke veroordeling en vervroegde invrijheidstelling . Van Kalmthout7

signaleert vergelijkbare dubieuze constructies in het wetsontwerp over de
dienstverlening.  Het feit dat dergelijke simpele en evidente systeemfouten kennelijk8

zonder enige schaamte door de wetgever worden gemaakt en aanvaard, zou volgens mij
tenminste tot de vraag hebben moeten leiden welke realiteitswaarde kan worden
toegekend aan de verwachting dat enige wetgever zich ooit iets gelegen zal laten liggen
aan de eindeloos veel subtieler onderscheidingen en dogmatische constructies die
Nijboer ontwerpt. En is het nu echt zo dat het onderscheid tussen materieel en formeel
strafrecht door de meeste juristen in volle omvang als 'vanzelfsprekend' wordt
beschouwd (p.48, p.70)? Of is het eerder zo dat menigeen de exacte scheidslijn eigenlijk



tamelijk oninteressant vindt, waarbij naast duidelijke sectoren ook een enigszins diffuus
grensgebied wordt aangenomen met een marge voor opportunistische
toedelingsbeslissingen door de wetgever? Volgens mij is dit laatste het geval.  Deze9

indruk wordt in feite bevestigd door de beschouwingen van de auteur over de
samenloop en de verjaring. Hij gaat er terecht van uit dat de verdeling van deze
onderwerpen tussen het WvSv en het algemeen deel van het WvSr een nogal
wankelmoedige indruk maakt. In de wetsvergelijkende notities blijkt vervolgens dat de
situatie in het buitenland niet veel méér zekerheid verschaft omtrent de 'juiste' plaats van
de desbetreffende regelingen. Maar aan het einde van het boek - dus na de hoofdstukken
waarin de auteur zijn eigen ideëen heeft ontwikkeld omtrent een geschikte theoretische
basis voor (her-)codificatie - blijkt dat ook vanuit de aanbevolen systematische
grondslagen toch nog steeds verschillende plaatsing van de voorschriften omtrent
samenloop en verjaring kan worden verdedigd . Niemand zal van de auteur volstrekt10

dwingende maatstaven voor toedeling hebben verwacht; toch rijst bij deze stand van
zaken de vraag naar het rendement van de speurtocht naar de dogmatische afbakening
van het materiële en het formele strafrecht. Daarbij komt dat Nijboer niet erg uitvoerig
toelicht waarom hij juist de samenloop en de verjaring zo intensief onderzoekt. Van de
andere leerstukken c.q. rechtsinstituten die dezelfde problematiserende functie kunnen
vervullen (gratie, amnestie, de klacht, ne bis in idem, etc.) zou m.n. de transactie een
perfect aanknopingspunt hebben kunnen vormen voor de onderhavige probleemstelling.
Ik wijs op de aanmerkelijk grotere praktische betekenis van de transactie en op de
inmiddels vrij algemeen onderkende gelijkenis met het voorwaardelijk sepot .11

Bovendien zou een zorgvuldige bespreking hiervan precies aansluiten op het juist door
Nijboer voortdurend onderstreepte belang van de toegenomen afdoening van strafzaken
buiten geding.

9. Nijboer wijst er herhaaldelijk op dat de wetgever van 1926 een model heeft ontworpen
waarin de berechting op een openbare zitting door een rechter centraal staat. De huidige
praktijk wijkt hier spectaculair van af, nu politie en OM een duidelijke meerderheid van
de strafzaken zonder tussenkomst van een zittende magistraat afdoen. Volgens Nijboer
mag sanctionering niet plaatshebben zonder dat er een wettelijk genormeerde procedure
is . Voorzover een verdachte daarop een aanspraak doet gelden, spreekt de auteur in dit
verband over een 'procesverplichting'  en over het beginsel nulla poena sine iudicio. Een
mooie vinding. Maar nu komt het. Teneinde een te vrijblijvende gedachte over het
legaliteitsvereiste (of -ideaal) in het procesrecht te vermijden, stelt de auteur dat "heel
voorlopig en beredeneerd vanuit de Nederlandse situatie te denken (valt) aan een
wettelijk sluitend stelsel om o.a. de volgende punten te garanderen' . Er volgt dan een12

opsomming van 9 vereisten, waarvan enkele bijzondere aandacht trekken. De
bepaaldheid van de beschuldiging (telastelegging) en van de bewezenverklaring moet
zijn gewaarborgd; hetzelfde geldt voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.
Bevoegdheden en taken  van justitiële functionarissen moeten wettelijk worden
gedetailleerd. Het ius de non evocando moet strikt worden gehandhaafd. En als laatste
drie punten:
'-rechterlijke controle op de toepassing van dwangmiddelen en andere
onderzoeksbevoegdheden door de executieve in het vooronderzoek; 
-strafoplegging door de rechter; 
-beoordeling van de zaak in zijn geheel door de rechter'.
Ik moet bekennen  dat ik aan deze passages geen touw kan vastknopen. De onderdelen
van de opsomming zijn buitengewoon willekeurig, ongelijksoortig, deels overlappend,



en leggen een sterk wisselende relatie tussen vorm en inhoud. Concretisering van het
legaliteitsideaal kan toch niet betekenen dat er een lijst wordt opgesteld van normen
waaraan een redelijke strafvordering moet voldoen? Die indruk wordt door Nijboer wel
degelijk gewekt . Hij volstaat op dit punt met het weerleggen van een hypothetische13

tegenwerping die de kern van de zaak niet raakt. Zodoende blijven twee kwesties in het
midden liggen: van welke waardevolle kenmerken van het strafprocesrecht kan een
intrinsieke relatie worden blootgelegd met de rechtsstaatgedachte achter art.1, WvSv ,14

en wat is het verband tussen dit normatieve discours en de door Nijboer centraal
gestelde vraag naar de systematische grondslag van de strafrechtelijke codificatie?

10. Daarmee kom ik op een meer algemene waardering van het boek. De schrijver weet hoe
het strafrecht in elkaar zit en hoe het historisch tot stand is gekomen. Hij geeft
voortdurend blijk van overzicht en van inzicht. Met name de betekenis van algemene
begrippen (hij noemt ze 'eenheidsnoemers' en 'schakelpunten') wordt telkenmale terecht
benadrukt. Het wonderlijke is evenwel dat de analyses vaak pas werkelijk interessant
worden waar het gaat om de inhoud van de regels (en de verbanden ertussen) en niet
over de plaats ervan in het ene of juist in het andere wetboek. Zo schrijft Nijboer nuttige
en verrassende dingen over onderwerpen waarover te vaak met clichés wordt volstaan:
als voorbeeld noem ik de beschouwing over de afnemende betekenis van het openbare
proces voor de strafrechter (p.92 e.v.). De koppeling aan de plaatsing van de
voorschriften in strafrecht of strafvordering leidt dan niet tot toegevoegde waarde, maar
doet eerder afbreuk aan het betoog. Hetzelfde doet zich voor t.a.v. de begrippen
'(straf)zaak' en '(strafbaar)feit'. De schrijver merkt niet zonder reden op dat
theorievorming hieromtrent ronduit is verwaarloosd (p.157). Volgens mij betreft dit een
werkelijk belangrijk probleem van de dogmatiek van ons vakgebied. Maar wie verwacht
had dat de auteur vervolgens de door hem zelf gesignaleerde leemte probeert op te
vullen, komt grotendeels bedrogen uit. Voor Nijboer spreekt de kwestie vooral tot de
verbeelding om betere argumenten te ontwikkelen ter beantwoording van de vraag
welke onderwerpen in het algemeen deel van het WvSr thuis horen. Ik zou het meer
hebben gewaardeerd als hij zijn aanzienlijke kennis had gebruikt om inhoudelijk
uitvoerig orde op zaken te stellen. Als laatste voorbeeld noem ik de passages in het boek
over penitentiaire aangelegenheden. Enigszins terloops merkt de schrijver op dat alle
elementen van het zgn. legaliteitsbeginsel systematisch beredeneerd ook van toepassing
zijn op de wettelijke vastlegging van in aanmerking komende sancties (p.120). Dan rijst
echter wel de vraag of in een studie als die van Nijboer volledig mag worden voorbij
gegaan aan de evidente problemen om op dit terrein het lex certa-vereiste te
concretiseren . En verderop in de gedachtengang bespreekt de auteur zijn idee over een15

penitentiair wetboek. Hij toont daarbij vooral aan dat een zodanig nieuw (derde)
wetboek mogelijk is, zonder systematische bezwaren, maar besteedt veel minder
aandacht aan de wenselijkheid daarvan. Nu het hier gaat om een potentieel kolossale
operatie (de ervaringen met het NBW laat ik maar even terzijde) is dat zowel vanuit
wetenschappelijk alsook vanuit praktisch oogpunt toch wel wat mager.

11. Noch voor wetgevingsjuristen, noch voor gespecialiseerde strafrechtjuristen is dit boek
een handzaam hulpmiddel om wegwijs te worden in de doolhof van de strafwetgeving.
Toch denk ik dat Nijboer de strafrechtswetenschap een dienst heeft bewezen door dit
werk te publiceren. Hij laat namelijk zien dat er verschillende nieuwe wegen kunnen
openstaan om tot begrip te komen van de structuur van het vakgebied. Een gangbare
werkwijze is om vanuit concrete voorschriften en verschijnselen  meer algemene



1. Zo p.100. Op p.126 blijkt het resultaat zelfs méér dan 'niet onbevredigend' te zijn: 'de
beide wetboeken (zijn)  grosso modo vanuit systematisch oopunt als goede producten
aan te merken'.

2. Zie. o.a. C.Fijnaut, De regeling van het opsporingsonderzoek: toe aan een grondige
herziening?, DD 1985, p.809-811.

3. F.Vellinga-Schootstra, Doelmatigheid en dwangmiddelen, in: Naar eer en geweten
(Liber Amicorum J.Remmelink), Arnhem 1987, p.649-661.

4. A.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.

5. Kort na het verschijnen van het boek van Nijboer heeft Schalken het voorstel gedaan om
grote delen van de strafvordering in een nieuw wetboek onder te brengen; zie diens
Strafrecht als systeem van rechtsbetrekkingen. Een ontwikkeling naar evenwicht? Oratie
VU Amsterdam, Arnhem 1987. 

6. Op p.31 wordt in een aan de cartografie ontleende beeldspraak wel iets gezegd  over de
'grofmazigheid' van de studie: "Voor de wandelaar is een kaart met een schaal van
1:15000 gemakkelijker dan een met een schaal van 1:i.000.000, voor de meteoroloog
die het weerbericht van Nederland moet voorbereiden is de laatste qwellicht nog te
gedetailleerd. Waar het nu om gaat, is dat van de cartograaf die een kaart op grote schaal
vervaardigt, niet dan op straffe van onbruikbaarheid van de kaart kan worden gevergd
integraal alle gebouwde objecten in te tekenen. Vanuit soortgelijke overwegingen wordt

tendensen te signaleren die om een principiële respons of remedie vragen. Zelfs een
groot deel van wat bekend staat als grondslagenonderzoek wordt op een dergelijke wijze
uitgevoerd. Nijboer gaat als ik het goed zie iets anders te werk. Zonder veel omhaal
wijst hij - op een hoog abstractieniveau - op idealen, beginselen en begrippen die z.i.
bepalend zijn voor de systematiek van het straf(proces)recht. Van daaruit is dan een
concludente visie te construeren op allerlei verschijnselen in de rechtspraktijk en op de
richting waarin oplossingen voor dogmatische problemen moeten worden gezocht.
Natuurlijk overlappen de beide benaderingen elkaar grotendeels. Dit neemt niet weg dat
Nijboer thans een model heeft gepresenteerd waarin de accenten duidelijk zijn verlegd.
Dat is op zichzelf al winst voor de wetenschap, omdat het discussie uitlokt. Wanneer die
discussie vervolgens constructief wordt gevoerd, zal uiteindelijk ook de rechtspraktijk
daarvan indirect kunnen profiteren.

Marc Groenhuijsen

 



in deze studie ook niet ingegaan op details van de besproken regelingen." Dat is billijk.
Het gaat mij evenwel niet om "de details van de besproken regelingen", maar om
belangrijke andere algemene voorstellen tot hercodificatie van (delen van) het
straf(proces)recht.

7. Zie o.a. G.Knigge, De voorwaardelijkke veroordeling opieuw geregeld (wetsontwerp
18764), DD 1985, p.626-646, m.n. p.632-633 en de daar genoemde bronnen.

8. A.M. van Kalmthout, Onbetaalde arbeid ten algemene nutte. Een dienst aan de
dienstverlening ? , Arnhem 1988, paragraaf V.3.

9. Zie b.v. G.A.M. Strijards, De doolhof van de strafwetgeving, N.J.B. 1988, p. 1049: 'Ik
weet niet of het erg pragmatisch van me is, maar mij kan het niets schelen of iets nu
geregeld is in het formele recht of in het materiële. Wat mij interesseert is: is alles, wat
ik geregeld wil hebben inderdaad geregeld, is wat wèl geregeld is goed geregeld ( ) ?'
Dit lijkt mij een meerderheidsstandpunt.

10. Zie p. 42, p. 244, p. 259 e.v.

11. Iedereen ziet de grote verwantschap tussen de transacties (in het WvSr ondergebracht)
en het voorwaardelijk sepot (niet wettelijk geregeld, maar doorgaans van
strafvorderlijke aard geacht). De meningen in de literatuur lopen uiteen over de vraag
hoe de verhouding tussen deze rechtsinstituten in de toekomst zou moeten zijn. 

12. p.121. Dezelfde tekst is overigens ook te vinden in J.F.Nijboer, Uw ster op alle wegen
oftewel het geheim van de smid, DD 1987, p.1105-1118, m.n. p.1113 e.v. Deze
aflevering van DD verscheen een maand na publicatie van het onderhavige boek.

13. Vergelijk ook W.L.Borst, J.F.Nijboer, Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht,
Nijmegen 1986, par. 5.1., waarin - m.i. volstrekt ten onrechte - wordt betoogd dat het
legaliteitsbeginsel een rol zou kunnen spelen in de discussie over de vraag of een
negatief-wettelijk danwel een vrij bewijsstelsel de voorkeur verdient.

14. J.B.H.M.S.Simmelink. De rechtsstaatgedachte achter art.1 Wetboek van Strafvordering,
Arnhem 1987.

15. Het lex certa-vereiste wordt doorgaans in goed Nederlands aangeduid als het
Bestimmtheitsgebot. Op p.119 geeft Nijboer een uitstekend alternatief door de term
'specificatievereiste' te introduceren. (De terugval op p.288, waar gesproken wordt over
het 'specifiteitsvereiste', noot 343, beschouw ik als een 'slip of the pen').
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