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BOEK 3 
Beslissingen over vervolging 

Vervolging is een centraal begrip in het wetboek. Het komt daarom uitvoerig aan de orde in Boek 
1 waar het gaat om de bevoegdheid van de officier van justitie om vervolging in te stellen (zie de 
toelichting op Titel 3.2 van dat boek). De mogelijkheid tot het instellen van een strafvervolging 
draagt bij aan het behoud van orde, recht en veiligheid in de samenleving en betreft als zodanig 
een kernfunctie van de rechtsstaat, in het bijzonder die van het openbaar ministerie, belast met de 
rechtshandhaving. Tegelijkertijd is het van essentieel belang dat het strafprocesrecht voorziet in 
een stelsel van waarborgen en correctiemechanismen rondom de vervolgingsbeslissing. De manier 
waarop de overheid gebruik maakt van de desbetreffende bevoegdheden kan namelijk diep 
ingrijpen in het leven van personen.  

In Boek 3 zijn wijzigingen doorgevoerd ter verbetering van het huidige stelsel van waarborgen en 
correctiemechanismen, niet alleen ter bescherming van de verdachte, maar ook van het 
slachtoffer. Voorop staat dat bij het nemen van de vervolgingsbeslissing zowel de belangen van de 
verdachte als die van het slachtoffer zorgvuldig worden gewogen. Zij hebben beide belang bij een 
weloverwogen en duidelijk kenbare vervolgingsbeslissing, zij het uiteraard ieder vanuit hun eigen 
invalshoek.  

De keuze om de vervolgingsbeslissing te positioneren als een beslissing over de afdoening van een 
zaak door de officier van justitie en duidelijk te onderscheiden van het opsporingsonderzoek, is in 
dit boek nader uitgewerkt. Het opsporingsonderzoek strekt ertoe om een gefundeerde 
vervolgingsbeslissing mogelijk te maken. Deze beslissing dient dan op dat onderzoek te worden 
gebaseerd. In het voetspoor daarvan is opgenomen dat in het opsporingsonderzoek zoveel 
mogelijk wordt getracht de verdachte van een misdrijf te verhoren voordat de 
vervolgingsbeslissing wordt genomen. Het ligt in de rede dat wanneer dat niet is gebeurd, de 
verdachte daartoe in de gelegenheid wordt gesteld. 

Rekening is gehouden met de in Boek 4 opgenomen fasering van het aanbrengen van zaken ter 
berechting en de daarmee samenhangende keuze voor een nieuwe terminologie, waarbij de term 
dagvaarding vervalt. Als gevolg daarvan vangt de vervolging aan met het indienen van een 
procesinleiding die een tenlastelegging bevat en, met de mededeling van een aantal rechten, aan 
de verdachte wordt betekend. Deze wordt gevolgd door of gaat vergezeld van een oproeping voor 
de terechtzitting. In de gevallen waarin de vervolgingsbeslissing inhoudt dat een procesinleiding 
wordt ingediend, zijn de regels van Boek 4 van toepassing. Het instellen van vervolging door het 
uitvaardigen van een strafbeschikking wordt geregeld in Hoofdstuk 4 van dit boek. Ook de overige 
regelingen die betrekking hebben op de vervolgingsbeslissing en die nu nog verspreid in het 
huidige wetboek staan, zijn in dit boek bijeengebracht. 

In Hoofdstuk 1 ligt de nadruk op de gevallen waarin van vervolging wordt afgezien, wanneer 
daarvan mededeling moet worden gedaan aan de verdachte, en welke rechtsgevolgen dat heeft. 
Verder wordt bepaald wanneer het opsporingsonderzoek tegen een gewezen verdachte kan 
worden hervat nadat hij een kennisgeving van niet-vervolging heeft ontvangen en wanneer kan 
worden gesproken van een “einde” of “beëindiging” van de zaak anders dan door een rechterlijk 
eindvonnis of –arrest, of een strafbeschikking. Toegevoegd is de mogelijkheid voor de officier van 
justitie om een rechtsmiddel in te stellen tegen de beslissing van de raadkamer tot beëindiging van 
de zaak.  

Een belangrijke wijziging betreft de verplichting tot het mededelen van een beslissing tot niet-
vervolging aan de verdachte en het beschrijven van de rechtsgevolgen daarvan. Deze verplichte 
kennisgeving biedt meer rechtsbescherming dan de (informele) sepotmededeling naar geldend 
recht doet, en kan een positief effect hebben op de rechtspositie van de verdachte door de thans 
bestaande – niet te rechtvaardigen – rechtsverschillen weg te nemen. Nu kan het voorkomen dat 
de ene verdachte een kennisgeving krijgt van niet-verdere vervolging wanneer een vervolging niet 
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wordt doorgezet, terwijl de andere verdachte in een vergelijkbare situatie een (informele) 
sepotmededeling krijgt of helemaal niets meer van de zaak hoort. De nieuwe regeling, die in 
consultatie door zowel de Rvdr, de NVvR, als het OM positief is ontvangen, neemt deze 
onevenwichtigheid weg. 
 
Naast de gevallen waarin sprake is van een buitenvervolgingstelling door de rechter of van een 
verklaring van de rechter dat de zaak is geëindigd, zal ook in alle gevallen waarin een 
sepotmededeling aan de verdachte is gedaan, voor heropening van het opsporingsonderzoek tegen 
hem op grond van nieuwe bezwaren een machtiging van de rechter-commissaris worden vereist. 
Naar het bestaan van nieuwe bezwaren zal op gelijke voet als nu in beperkte mate onderzoek 
kunnen worden gedaan, maar dit onderzoek mag uitsluitend dienen om de officier van justitie in 
de gelegenheid te stellen te beslissen of hij de vordering tot heropening van het 
opsporingsonderzoek bij de rechter-commissaris zal indienen. Naar aanleiding van de adviezen 
over de consultatieversie van Boek 3 is in de toelichting verduidelijkt dat de machtiging van de 
rechter-commissaris alleen is vereist wanneer het opsporingsonderzoek na een sepotbeslissing op 
grond van nieuwe bezwaren wordt hervat. Er is dus geen machtiging vereist indien onderzoek 
wordt gedaan om nieuwe gegevens te kunnen valideren. 
 
In Hoofdstuk 2 komt de mogelijkheid aan de orde voor de rechtstreeks belanghebbende (meestal 
het slachtoffer of diens nabestaanden) om op te komen tegen het achterwege blijven van 
opsporing of vervolging van een strafbaar feit of tegen afdoening door middel van een 
strafbeschikking. De bepalingen in dit hoofdstuk zijn voornamelijk uit systematische overwegingen 
herschikt. Eerst wordt ingegaan op de kring van klachtgerechtigden, daarna op de procedure 
tijdens de zitting van het gerechtshof en tot slot op de beslissingen die het gerechtshof kan nemen 
en eventuele verdere gevolgen daarvan. In de regeling zijn daarnaast enkele verbeteringen 
aangebracht. 
 
In tegenstelling tot de huidige beklagprocedure is uitdrukkelijk bepaald dat de rechtstreeks 
belanghebbende ook kan opkomen tegen het uitblijven van opsporing. Naar aanleiding van de 
uitgebrachte consultatieadviezen is daarbij voorzien in een voorprocedure. Deze houdt in dat de 
rechtstreeks belanghebbende eerst een formele beslissing tot niet-opsporing van de officier van 
justitie moet hebben voordat beklag kan worden ingesteld bij het gerechtshof. De regeling moet 
voorkomen dat de nieuwe beklagmogelijkheid over het niet-opsporen van een strafbaar feit een 
aanzuigende werking zal hebben op het aantal beklagzaken bij het gerechtshof, een zorg die breed 
door de adviesinstanties in de consultatie naar voren is gebracht. 
 
Nieuw element is verder dat de regeling is aangevuld met een aantal termijnen. Voor het indienen 
van het beklag wordt een termijn van drie maanden gehanteerd, voor het uitbrengen van het 
verslag door de advocaat-generaal eveneens en voor de beslissing van het gerechtshof op het 
beklag geldt in beginsel een termijn van zes weken. Een en ander zal over de gehele linie van 
beklagzaken moeten bijdragen aan een verkorting van de huidige doorlooptijden. Bij deze 
verwachting plaatst de NVvR – die het stellen van termijnen als zodanig niet afwijst – wel de 
kanttekening dat het al dan niet noodzakelijk zijn van aanvullend onderzoek in zeer wezenlijke 
mate de behandelduur van een complexe beklagzaak zal blijven bepalen. 
 
De beklagprocedure is verder op twee andere niet onbelangrijke onderdelen gewijzigd. Ten eerste 
zijn de mogelijkheden voor het gerechtshof vergroot om nader onderzoek te bevelen ten behoeve 
van de voorbereiding van zijn beslissing op het beklag en ten tweede is de regeling voorzien van 
de mogelijkheid om aan een bevel tot vervolging (ontbindende) voorwaarden te verbinden. 
 
Hoofdstuk 3 regelt de mogelijkheid voor de verdachte om een bezwaarschrift in te dienen tegen de 
procesinleiding. Wanneer de verdachte van mening is dat in zijn zaak sprake is van lichtvaardige 
vervolging, kan hij proberen de behandeling van zijn zaak op de openbare terechtzitting te 
voorkomen door aan de rechtbank te verzoeken om buiten vervolging te worden gesteld. In haar 
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nieuwe opzet is deze regeling toegankelijker gemaakt door hergroepering van de bestaande 
artikelen en is deze aangepast aan de nieuwe terminologie. 
 
Het instellen van vervolging door het uitvaardigen van een strafbeschikking wordt, zoals al 
aangegeven, geregeld in Hoofdstuk 4. Uitgangspunt is dat de bestaande regels over de 
strafbeschikking, in het huidige wetboek ingevoegd door de Wet OM-afdoening, ongewijzigd in het 
nieuwe wetboek worden overgenomen. Uit de in 2018 uitgevoerde evaluatie van de Wet OM-
afdoening komt naar voren dat de strafbeschikking inmiddels een blijvende plaats heeft veroverd 
in het Nederlandse sanctiebestel. Niettemin is in de kabinetsreactie naar aanleiding van deze 
evaluatie aangekondigd dat het voornemen bestaat de regeling door wetswijziging verder te 
verbeteren (Kamerstukken II 2017/18, 29279, nr. 478). Bij deze wetswijziging zullen, naast de 
bevindingen uit de evaluatie, ook de aanbevelingen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad 
over de praktijk van de strafbeschikking worden betrokken. Bij deze stand van zaken is er 
vooralsnog voor gekozen Titel IVA van het Tweede Boek van het huidige wetboek inhoudelijk 
ongewijzigd over te nemen in het nieuwe wetboek. In de toelichting op Hoofdstuk 4 wordt nader 
ingegaan op de plaatsing van de desbetreffende bepalingen in het nieuwe wetboek. 
 
De eerdergenoemde wetswijziging zal overigens, mede gezien het belang van de te regelen 
onderwerpen afzonderlijk in procedure worden gebracht. De daaruit voortvloeiende aanpassingen 
van de huidige regeling kunnen vervolgens in een later stadium in het nieuwe wetboek worden 
verwerkt. Vermelding verdient nog dat het voorgaande eveneens betekent dat ook de 
verschillende suggesties over de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten die in de 
advisering over de consultatieversie van Boek 3 naar voren zijn gebracht, bij dit afzonderlijke 
wetgevingstraject in overweging zullen worden genomen. 

HOOFDSTUK 1 
De beslissing tot vervolging en het afzien van vervolging  
 
Algemeen 
Dit hoofdstuk gaat in het bijzonder over de beslissing tot vervolging en het afzien van vervolging 
en over de gevolgen die aan deze beslissingen zijn verbonden. Het bevat de opdracht aan de 
officier van justitie om na afronding van het opsporingsonderzoek zo spoedig mogelijk een 
vervolgingsbeslissing te nemen. Zowel van het instellen van vervolging als van het afzien daarvan 
dient in beginsel kennis te worden gegeven aan de verdachte. Ook voor het afzien van vervolging 
onder het stellen van voorwaarden is in dit hoofdstuk een regeling getroffen. Het hoofdstuk regelt 
verder de wijze waarop aan een zaak een einde kan komen door een beslissing tot niet-vervolging 
van de officier van justitie en door een verklaring dat de zaak is geëindigd door de rechter. Ten 
slotte is een regeling opgenomen voor de mogelijkheid van hervatting van het 
opsporingsonderzoek indien sprake is van nieuwe bezwaren die tot een andere 
vervolgingsbeslissing kunnen leiden. De beslissing tot vervolging en het afzien van vervolging zijn 
eveneens relevant voor het slachtoffer dat te kennen heeft gegeven op de hoogte te willen worden 
gesteld van belangrijke beslissingen in de strafzaak tegen de verdachte. In Boek 1, Hoofdstuk 5, is 
in het algemeen bepaald welke informatie met betrekking tot een strafzaak aan het slachtoffer op 
diens verzoek wordt verstrekt; tot deze informatie behoren ook de beslissing tot vervolging en het 
afzien van vervolging (artikel 1.5.4). 
 
In deze inleiding op het hoofdstuk verdient een aantal onderwerpen nadere aandacht. Eerst wordt 
ingegaan op de relatie tussen de vervolgingsbeslissing en het opsporingsonderzoek. Daarna wordt 
stilgestaan bij de inhoud van de vervolgingsbeslissing. En aan het slot van de inleiding gaat de 
aandacht uit naar de keuze om de huidige bepalingen over de schorsing van de vervolging niet in 
het nieuwe wetboek over te nemen.  
 
De vervolgingsbeslissing en de relatie tot het opsporingsonderzoek 
In de toelichting op Boek 1, Titel 3.2, is aangegeven dat en waarom de ontwikkeling waarin het 
gerechtelijk vooronderzoek geleidelijk verschoof naar het opsporingsonderzoek en uiteindelijk werd 
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geschrapt, het noodzakelijk maakt om in het nieuwe wetboek een ander vervolgingsbegrip te 
hanteren. In het verleden was van vervolging sprake zodra een rechter in de zaak werd betrokken. 
Het tijdstip van het begin van de vervolging was daarbij het aanknopingspunt voor de 
rechtsbescherming van de verdachte. Zoals in de toelichting op Boek 1, Titel 3.2, nader is 
uiteengezet, fungeert in het geldende recht tegenwoordig het eerste politieverhoor van de 
verdachte als het aanknopingspunt voor het bieden van rechtsbescherming aan de verdachte, welk 
verhoor in het opsporingsonderzoek plaatsvindt. Het oude vervolgingsbegrip dat aanknoopte bij 
het in de zaak betrekken van de rechter, kan die functie niet meer vervullen. Met de keuze voor 
het aanknopingspunt van het eerste verhoor door de politie is duidelijk vanaf welk moment de 
verdachte aanspraak kan maken op de hem toekomende rechten en vanaf welk tijdstip hij zich 
met onderzoekswensen tot een rechter-commissaris kan wenden. 
 
Ook onder het veranderde vervolgingsbegrip, volgens hetwelk vervolging kan worden ingesteld 
door het indienen van een procesinleiding of het uitvaardigen van een strafbeschikking, is het 
onverminderd van belang dat de vervolgingsbeslissing, die naar aanleiding van het 
opsporingsonderzoek wordt genomen, met waarborgen is omkleed. De verdachte zal zo snel 
mogelijk willen weten of het opsporingsonderzoek in vervolging zal resulteren. Datzelfde belang 
heeft het slachtoffer dat bovendien moet weten waar hij met zijn vordering tot schadevergoeding 
terecht kan. Tegen deze achtergrond is in artikel 3.1.1 vastgelegd enerzijds dat de officier van 
justitie zich bij het nemen van de vervolgingsbeslissing moet baseren op het opsporingsonderzoek, 
welke notie overigens ook in de systematiek van het huidige wetboek besloten ligt, en anderzijds 
dat een volledig opsporingsonderzoek in het algemeen zoveel mogelijk een verklaring van de 
verdachte in het kader van het politieverhoor moet omvatten. Dat is in het bijzonder van belang 
bij vervolging wegens misdrijf. Zodra de verdachte wordt aangehouden voor verhoor op het 
politiebureau of een uitnodiging ontvangt om op het politiebureau als verdachte te worden 
verhoord, is het hem duidelijk dat hij als verdachte van een bepaald strafbaar feit is aangemerkt. 
Ten behoeve van dat verhoor kan hij zich in de daarvoor in de wet aangegeven gevallen laten 
bijstaan door een raadsman en zich voorafgaand aan het verhoor op zijn procespositie beraden. 
Dit is een duidelijk punt waarop voor de verdachte het voor hem kenbare begin van het 
opsporingsonderzoek wordt gemarkeerd en waarbij hij ook opmerkzaam wordt gemaakt op de 
rechten die hem vanaf dat moment toekomen. 
 
Inhoud van de vervolgingsbeslissing  
De aanspraken van de samenleving op effectief strafrechtelijk optreden zijn de afgelopen jaren 
toegenomen. Politie en openbaar ministerie worden geconfronteerd met grote aantallen strafbare 
feiten, waarbij een aanzienlijke toename is te zien in het aantal strafbaarstellingen (onder andere 
economische en verkeerscriminaliteit) en in de complexiteit en zwaarte van de op te sporen feiten 
(onder andere bij de zogenaamde ondermijnende criminaliteit). Onmiskenbaar is dat moet worden 
opgetreden vanuit een nog steeds groeiend handhavingstekort. De in de samenleving levende 
verwachtingen van de afschrikwekkende en corrigerende werking van het strafrecht zijn 
onverminderd groot. Verder moet strafrechtelijke handhaving in toenemende mate worden 
afgestemd met de mogelijkheden tot handhaving en opvang buiten het strafrecht. Ook is met de 
opkomst en erkenning van slachtofferbelangen een grotere vraag naar strafrechtelijke handhaving 
ontstaan. 
 
Dit alles noopt tot het voeren van beleid: het maken van een verantwoorde selectie van zaken 
waarin vervolging wordt ingesteld en zaken waarin geen opsporing of vervolging plaatsvindt. De 
beleidsvrijheid van het openbaar ministerie wordt ingelezen in het huidige artikel 167: het 
opportuniteitsbeginsel, dat ook in het nieuwe wetboek een van de leidende beginselen is (zie 
artikel 1.3.4 en de daarop gegeven toelichting). Bij de invulling van deze beleidsvrijheid ziet het 
openbaar ministerie zich in de afweging tussen de verschillende soorten criminaliteit en de inzet 
van de schaarse opsporings- en vervolgingscapaciteit, tegen de achtergrond van de in de 
samenleving en bij slachtoffers levende verwachtingen, geregeld voor lastige dilemma’s gesteld. 
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Het noodzakelijke beleid komt onder andere tot uiting in de Aanwijzing voor de opsporing (Stcrt. 
2013, 35757) waarin het College van procureurs-generaal een beleidskader heeft gegeven voor 
het stellen van prioriteiten in de opsporing. Daarnaast is relevant dat in 2013 een wettelijke basis 
is geschapen voor de bevoegdheid om van opsporing af te zien in de vorm van de mogelijkheid 
voor opsporingsambtenaren om onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie af te zien 
van het opmaken en inzenden van proces-verbaal. In Boek 1, Hoofdstuk 3, heeft deze 
bevoegdheid een zelfstandige vorm gekregen door te bepalen dat opsporingsambtenaren onder 
verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie van opsporing kunnen afzien op gronden aan 
het algemeen belang ontleend (artikel 1.3.15). Voor de invulling van de huidige bevoegdheid om 
van opsporing af te zien is ook relevant de Aanwijzing opmaken proces-verbaal tegen onbekende 
daders van het College van procureurs-generaal waarin is beschreven in welk gevallen kan worden 
afgezien van het opmaken van een proces-verbaal wanneer de dader onbekend is gebleven. 
 
Tegen de hierboven geschetste achtergrond kan worden geconcludeerd dat de 
vervolgingsbeslissing nu aanzienlijk gecompliceerder is dan deze was ten tijde van de invoering 
van het huidige wetboek. Dat maakt dat van het openbaar ministerie ook meer afweging en 
verantwoording achteraf van de genomen beslissing nodig is; het is nu, meer dan vroeger, zaak 
dat kan worden verantwoord in welke zaken er vervolgd wordt en in welke niet. Met de in dit 
hoofdstuk getroffen regeling, vooral de nieuwe regeling voor de kennisgeving van een 
gemotiveerde beslissing tot niet-vervolging, wordt bij deze ontwikkeling aangesloten. 
 
De schorsing van de vervolging  
Ten slotte verdient in deze inleiding op het hoofdstuk aandacht dat de huidige bepalingen over de 
schorsing van de vervolging niet in het nieuwe wetboek zijn overgenomen. De huidige artikelen 14 
tot en met 16 beschrijven in welke gevallen de rechtbank ambtshalve – zonder vordering van de 
officier van justitie of verzoek van de verdediging – kan beslissen tot schorsing van de vervolging. 
Schorsing is nu mogelijk in drie gevallen: a) aanwezigheid van een civielrechtelijk geschil, b) 
samenloop met de indiening van een verzoek tot beëindiging van het ouderlijk gezag over de 
minderjarige verdachte of het aanhangig zijn van een verzoek tot ondertoezichtstelling van die 
verdachte, of c) de aanwezigheid van een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis 
van de geestesvermogens, dat de verdachte de strekking van de tegen hem ingestelde vervolging 
niet kan begrijpen. Indien een van de drie genoemde beletselen voor het instellen of voorzetten 
van de vervolging zich in het stadium van het opsporingsonderzoek voordoet, zal de officier van 
justitie op basis van het nieuwe vervolgingsbegrip kunnen wachten met het nemen van de 
vervolgingsbeslissing totdat het beletsel is opgeheven of beslissen dat vervolging niet mogelijk is. 
Voor bemoeienis van de rechter is in deze fase nog geen aanleiding, omdat er nog geen vervolging 
is ingesteld. Tegen deze achtergrond is de bestaande afzonderlijke formele uitspraak (schorsing 
der vervolging) niet overgenomen in Boek 4. Opmerking verdient nog dat in Boek 6, Titel 1.2, 
bijzondere bepalingen zijn opgenomen voor de verdachten die door een beperking of een ziekte 
onvoldoende in staat zijn aan het proces tegen hen deel te nemen. 
 
Artikel 3.1.1 [het instellen van vervolging] 
 
Dit artikel betreft de beslissing van de officier van justitie tot het instellen van vervolging. Het sluit 
aan op artikel 1.3.3 waarin is bepaald op welke wijze de officier van justitie vervolging kan 
instellen, te weten door het uitvaardigen van een strafbeschikking of door het indienen van een 
procesinleiding. 
 
Eerste en tweede lid 
In het eerste lid is overeenkomstig het huidige artikel 167, eerste lid, benadrukt dat de 
vervolgingsbeslissing moet worden genomen naar aanleiding van het opsporingsonderzoek.  
 
Derde lid 
Nieuw is het derde lid waarin de hoofdregel is opgenomen dat zoveel mogelijk zal worden getracht 
de verdachte van een misdrijf te verhoren zodra het belang van het onderzoek dat toelaat en in 
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ieder geval voordat vervolging wordt ingesteld. In het algemeen ligt het voor de hand dat bij de 
vervolgingsbeslissing meeweegt welke verklaring de verdachte in het opsporingsonderzoek over 
zijn betrokkenheid bij het strafbaar feit heeft afgelegd. Het derde lid dient dan ook te worden 
gezien als een uitwerking van het eerste lid: bij het nemen van de vervolgingsbeslissing dient het 
opsporingsonderzoek zoveel mogelijk te zijn afgerond. 
 
Bij een volledig opsporingsonderzoek hoort dat de verdachte is verhoord althans daartoe in de 
gelegenheid is gesteld. Bij gelegenheid van het politieverhoor wordt aan de verdachte kenbaar 
gemaakt dat hij wordt verdacht van een strafbaar feit. Hij wordt dan ondervraagd over zijn 
mogelijke betrokkenheid daarbij en hij krijgt de gelegenheid om zijn lezing van het gebeurde te 
geven. Voor de gevallen waarin de verdachte niet vindbaar is of niet heeft gereageerd op de 
uitnodiging voor verhoor en niet is aangehouden, volstaat deze vaststelling. Het ligt voor de hand 
dat van het ontbreken van het verhoor van de verdachte en de reden daarvoor in het proces-
verbaal dat aan de officier van justitie wordt toegezonden, melding wordt gemaakt. De verplichting 
om zich voor het nemen van de vervolgingsbeslissing te vergewissen van de aanwezigheid van het 
proces-verbaal van het verhoor van de verdachte en de reden van het eventueel ontbreken 
daarvan, is beperkt tot het beslissen over de vervolging voor misdrijven. Gezien de bestaande 
praktijk, waarbij veel overtredingen door de politie met een politiestrafbeschikking of door de 
officier van justitie met een strafbeschikking op basis van een beperkt proces-verbaal worden 
afgedaan, is een verplichting om de verdachte altijd te verhoren niet goed uitvoerbaar en evenmin 
proportioneel gezien de ernst van de zaak.  
 
Een bijzondere, kleine categorie wordt gevormd door degenen aan wie (nog) niet kenbaar is 
gemaakt dat zij als verdachte in een opsporingsonderzoek zijn aangemerkt. In een zaak kunnen 
tegen anderen dan de verdachte bevoegdheden zijn aangewend of kunnen heimelijke 
bevoegdheden zijn toegepast zonder dat de verdachte daarvan weet heeft. Mogelijk is dat 
verdachten in het kader van het opsporingsonderzoek wel het vermoeden hebben dat het 
onderzoek gaande is. Ook ingeval van onderzoek naar strafbare feiten die binnen de context van 
een rechtspersoon zijn begaan, kan enige tijd onduidelijk blijven of (ook) de rechtspersoon en/of 
haar leidinggevers als verdachte zullen worden vervolgd. Een persoon die in onzekerheid verkeert 
over de vraag of hij als verdachte is aangemerkt, kan verzoeken om als verdachte te worden 
verhoord. Dat verhoor zal vervolgens als regel door opsporingsambtenaren worden afgenomen. 
 
Aandacht verdient dat het derde lid niet ertoe verplicht om aan een persoon op zijn verzoek te 
onthullen dat tegen hem een opsporingsonderzoek loopt. Het derde lid vergt alleen dat geen 
vervolging wordt ingesteld tegen de verdachte dan nadat hij op zijn verzoek voor verhoor is 
uitgenodigd. Ook wanneer de verdachte een verzoek heeft gedaan om te worden verhoord, zullen 
mededeling dat hij als verdachte is aangemerkt en verhoor pas plaatsvinden zodra het belang van 
het onderzoek dat toelaat. 
 
Vierde lid  
Het vierde lid is overgenomen uit artikel 167a. Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid voor de 
minderjarige vanaf twaalf jaar om zijn mening over het tegen hem gepleegde strafbaar feit 
kenbaar te maken. Deze hoormogelijkheid is uitsluitend van toepassing indien sprake is van de 
omschreven zedendelicten. De redactie van het vierde lid is ten opzichte van het huidige artikel 
167a bescheiden gewijzigd, in die zin dat de mening van de minderjarige zich niet tot het 
“gepleegde feit” uitstrekt, maar over de wenselijkheid van het eventueel instellen van vervolging 
voor dit feit. Deze formulering sluit beter aan bij het achter deze bepaling liggende doel om te 
waarborgen dat de officier van justitie bij het nemen van de vervolgingsbeslissing ook rekening 
houdt met de mening daarover van het slachtoffer. 
 
Vijfde lid  
Het vijfde lid is overgenomen uit artikel 165a. Het bepaalt dat in zaken waarin door de wettelijke 
vertegenwoordiger namens een minderjarige in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar een klacht is 
ingediend, deze minderjarige in beginsel dient te worden gehoord voordat de officier van justitie 
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tot vervolging van het klachtdelict kan overgaan. Dit voorschrift staat in het huidige wetboek nog 
in de afdeling over de aangifte en klacht. Aanleiding om het een plaats te geven in Boek 3 is 
gelegen in het feit dat de daarin geboden mogelijkheid nauw samenhangt met, en van invloed kan 
zijn op, het nemen van een beslissing over de vervolging. Bovendien kent de in dit artikellid 
opgenomen hoormogelijkheid gelijkenis met de mogelijkheid die voor bepaalde minderjarige 
zedenslachtoffers in het vierde lid is opgenomen. Systematisch past het dan ook goed deze 
bepalingen bijeen te brengen. Om de hoormogelijkheid te verwezenlijken, wordt degene tegen wie 
het feit is gepleegd, opgeroepen. Geeft hij daaraan geen gehoor en is de oproeping op behoorlijke 
wijze gedaan, dan kan de officier van justitie tot vervolging overgaan, ook zonder dat met het 
slachtoffer over de wenselijkheid daarvan is gesproken. 
 
Artikel 3.1.2 [voorwaardelijk sepot] 
 
De bepalingen uit het eerste en tweede lid over het voorwaardelijk sepot zijn overgenomen uit het 
de huidige artikelen 167, tweede lid, en 242, tweede en derde lid. Toegevoegd is dat het feit naar 
het oordeel van de officier van justitie bewijsbaar en strafbaar moet zijn. Het nieuwe derde lid 
impliceert dat toezicht moet worden gehouden op het voldoen aan de voorwaarden – bestaande uit 
een handeling of een nalaten (contact- of straatverbod) en dat bij overtreding van die 
voorwaarden een nieuwe vervolgingsbeslissing moet worden genomen. Dit bevestigt de bestaande 
praktijk zoals neergelegd in de Aanwijzing gebruik sepotgronden van het College van procureurs-
generaal (Stcrt. 2014, 23614). In artikel 1.3.4 is ten slotte voorzien dat van het instellen van 
vervolging mede kan worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend (het huidige 
artikel 167, tweede lid). Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op dat 
artikel. 
 
Artikel 3.1.3 [kennisgeving en motivering van de beslissing tot niet-vervolging] 
 
Eerste lid  
Er bestaat nu geen algemene wettelijke verplichting om de verdachte in kennis te stellen van de 
beslissing tot niet-vervolging. Dat is in het huidige wetboek alleen voorgeschreven bij het afzien 
van verdere vervolging (artikel 243, eerste lid). In de praktijk is niettemin in de Aanwijzing 
gebruik sepotgronden van het College van procureurs-generaal voorgeschreven dat ook van de 
beslissing om niet te vervolgen kennis moet worden gegeven aan de verdachte en de overige 
belanghebbenden. Gezien deze praktijk en op basis van de ontwikkelingen waarbij in de inleiding 
op dit hoofdstuk is stilgestaan, is de tijd rijp voor codificatie van deze beleidsregel. Het eerste lid 
bevat daartoe een algemene verplichting om de verdachte die is verhoord in kennis te stellen van 
de beslissing tot niet-vervolging. De verdachte wordt op grond van artikel 1.4.6 voorafgaand aan 
zijn eerste verhoor door de politie mededeling gedaan van de hem toekomende rechten. In 
aansluiting hierop regelt het eerste lid dat de verdachte na afloop van dat politieverhoor aanspraak 
maakt op een afloopbericht als wordt besloten om niet tot vervolging over te gaan. 
 
Uit het eerste lid, dat een kennisgeving van niet-vervolging alleen voorschrijft ten aanzien van 
verdachten die zijn verhoord, vloeit voort dat niet alle verdachten die op enig moment in een 
opsporingsonderzoek als zodanig zijn aangemerkt, recht hebben op een afloopbericht. Verdachten 
behoeven bovendien niet in alle gevallen weet te hebben van een opsporingsonderzoek waarin 
bevoegdheden zijn toegepast waarvan geen of pas in een later stadium mededeling behoeft te 
worden gedaan. Pas als zij als verdachte worden verhoord, heeft dat daadwerkelijk gevolgen voor 
hun rechtspositie. In andere gevallen waarin een verdachte bekend wordt gemaakt met het begin 
van een opsporingsonderzoek, waarin hij als verdachte is aangemerkt (bijvoorbeeld door een 
uitnodiging om als verdachte op het politiebureau te worden gehoord of na het uitvoeren van een 
doorzoeking in een woning, waarbij de bewoner wordt meegedeeld dat hij wordt verdacht van een 
strafbaar feit), ligt het voor de hand dat hij bij het ontbreken van verdere informatie zelf 
informeert naar de voortgang. Als de verdachte niet verschijnt na een eerste uitnodiging voor 
verhoor, is niet aannemelijk dat het opsporingsonderzoek daarmee ophoudt. Ook in dat geval kan 
van de verdachte worden verwacht dat hij zelf actie onderneemt indien hij informatie wil over de 
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gang van het opsporingsonderzoek. Als een persoon vermoedt dat hij als verdachte is aangemerkt, 
kan hij daarover uitsluitsel vragen aan de politie of de officier van justitie. Voorstelbaar is echter 
dat vanwege het belang van het onderzoek daarover niet meteen mededeling kan worden gedaan. 
In de aard van de tegen een persoon toe te passen bevoegdheden en de stand van het onderzoek 
ligt besloten wanneer daarvan mededeling wordt gedaan, nog los van de omstandigheid of 
toepassing van de bevoegdheid voor de betrokkene direct kenbaar is (inbeslagneming of 
onderzoek aan de kleding).  
 
In consultatie is de vraag opgeworpen of de verdachte buiten het moment van het eerste 
politieverhoor recht heeft op het ontvangen van een afloopbericht over de vervolgingsbeslissing. 
Geopperd is ook dat de verdachte die op het politiebureau voor verhoor wordt uitgenodigd en 
daaraan geen gevolg geeft en de verdachte die via de rechter-commissaris een bericht heeft 
ontvangen dat buiten zijn aanwezigheid een doorzoeking heeft plaatsgevonden in het kader van 
een onderzoek naar een strafbaar feit waarvan hij wordt verdacht, voor een afloopbericht in 
aanmerking zouden komen. Elke verdachte die van een bevoegde autoriteit een bericht ontvangt 
waaruit blijkt dat hij als verdachte is aangemerkt, zou dan een afloopbericht moeten krijgen. 
Daarvoor is niet gekozen. De verdachte die geen gehoor geeft aan een uitnodiging voor verhoor 
zal in de regel vervolgens worden aangehouden en alsnog worden verhoord. De verdachte die van 
de rechter-commissaris verneemt dat onderzoek wordt gedaan in een zaak waarin hij als 
verdachte wordt aangemerkt en daarover verder niets verneemt, kan zich tot de officier van 
justitie wenden voor nadere informatie hoe het met zijn strafzaak is gesteld. Hij kan zich na zijn 
verhoor te gelegener tijd ook tot de rechter-commissaris wenden met de vraag om de voortgang 
in het opsporingsonderzoek te beoordelen (artikel 2.10.69) of tot de rechtbank met het oog op een 
verklaring dat de zaak is geëindigd (artikel 3.1.6).  
 
De kennisgeving betreft alle beslissingen tot niet-vervolging. Dat betekent dat wanneer de 
verdachte eerder in het kader van een bevel tot voorlopige hechtenis zijn vrijheid is benomen, 
maar de officier van justitie later besluit om de verdachte niet of niet voor alle in dat bevel 
vermelde feiten te vervolgen, ook deze verdachte op grond van het eerste lid een kennisgeving 
moet worden verstrekt. 
 
Aandacht verdient dat het eerste lid betrekking heeft op de kennisgeving van niet-vervolging aan 
de verdachte. Uiteraard moet ook het slachtoffer op zijn verzoek worden ingelicht over die 
beslissing. Dit is geregeld in artikel 1.5.4, opgenomen in het algemene hoofdstuk in Boek 1 over 
het slachtoffer, waarin is bepaald dat het slachtoffer op zijn verzoek op de hoogte wordt gehouden 
van de strafzaak en van bepaalde, daarin genomen beslissingen, waaronder de beslissing tot niet-
vervolgen. Het slachtoffer wordt daarbij niet alleen ingelicht over deze beslissing, maar ook over 
de aan deze beslissing ten grondslag liggende motivering. Dit kan het slachtoffer aanleiding geven 
zich te beklagen bij het gerechtshof over het achterwege blijven van vervolging op grond van 
Hoofdstuk 2. 
 
Tweede lid  
Het tweede lid schrijft voor dat in de kennisgeving wordt vermeld op welke gronden van vervolging 
wordt afgezien. Volgens de hierboven al genoemde Aanwijzing gebruik sepotgronden moet de 
officier van justitie de verdachte en de belanghebbenden in kennis stellen van de beslissing en de 
sepotgrond(en). Het tweede lid sluit daarbij aan. 
 
Overigens is het niet alleen voor een verdachte van belang te vernemen op welke gronden van 
vervolging wordt afgezien. Ook voor het slachtoffer dat heeft verzocht om op de hoogte te worden 
gehouden van de strafzaak is het van belang inzicht te verkrijgen in de reden waarom van 
vervolging van de verdachte wordt afgezien (zie artikel 1.5.4). Zoals bij de toelichting op het 
eerste lid al is aangegeven, bepaalt artikel 1.5.4, derde lid, om deze reden dat het slachtoffer niet 
alleen wordt ingelicht over de beslissing tot niet-vervolgen maar ook over de motivering die 
daaraan ten grondslag ligt. Vooral in het kader van de berichtgeving aan het slachtoffer is 
onderkend dat mededelingen dat geen vervolging tegen de verdachte wordt ingesteld nu vaak 
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weinig verhelderend zijn voor het begrip van de beslissing en daarom soms inspireren tot het doen 
van een beklag wegens niet-vervolging dat achterwege was gebleven als de achtergrond van de 
beslissing duidelijker was geweest. Een betere uitleg van de beslissing kan bijdragen tot een beter 
begrip en acceptatie van de beslissing. Uit de onderzoeken van de Universiteit Utrecht en het 
openbaar ministerie over de praktijk van de beklagprocedure blijkt dat belanghebbenden veel 
waarde hechten aan procedurele rechtvaardigheid. Een betere uitleg van de beslissing tot niet-
vervolging kan voorkomen dat een dergelijke procedure wordt gestart die voor de klager als een 
nieuwe teleurstelling wordt ervaren (L. van Lent, M.M. Boone en K. van den Bos, Klachten tegen 
niet‐vervolging (artikel 12 Sv‐procedure), Doorlooptijden, instroom, verwachtingen van klagers en 
het belang van procedurele rechtvaardigheid, Universiteit Utrecht – Montaigne Centrum, WODC 
2016, Samenvatting p. 11). Voor de mogelijkheid van het instellen van beklag over het 
achterwege blijven van opsporing of vervolging van een strafbaar feit wordt verwezen naar de 
toelichting op Hoofdstuk 2. 
 
Het tweede lid bepaalt verder dat in de kennisgeving van niet-vervolging de rechtsgevolgen 
worden vermeld die aan deze kennisgeving zijn verbonden, te weten dat de verdachte niet kan 
worden vervolgd voor hetzelfde feit behalve in geval dat nieuwe bezwaren bekend worden of in 
geval dat het gerechtshof op het beklag van de rechtstreeks belanghebbende vervolging beveelt. 
Daarmee wordt aangesloten bij de rechtsgevolgen die in het huidige wetboek zijn verbonden aan 
de kennisgeving van niet-verdere vervolging. Met de kennisgeving komt er dus geen definitief, 
maar een voorwaardelijk einde aan de zaak. Vervolging kan alsnog worden ingesteld als het 
beklag van de rechtstreeks belanghebbende tegen de beslissing gegrond wordt bevonden of 
nieuwe bezwaren aan het licht zijn gekomen die tot heroverweging van de sepotbeslissing 
aanleiding geven (artikel 3.1.4). Zolang deze voorwaarden niet worden vervuld, mag de verdachte 
erop vertrouwen dat aan zijn zaak een einde is gekomen en dat het onderzoek tegen hem niet 
zonder meer kan worden hervat. Niettemin is denkbaar dat bij aan het licht komen van nieuwe 
omstandigheden de officier van justitie de wens kan hebben het opsporingsonderzoek te 
hervatten. Sommige sepotbeslissingen zullen daar niet of minder vatbaar voor zijn, zoals de 
onmiskenbare gevallen waarin het feit is verjaard, de verdachte ten onrechte als zodanig is 
aangemerkt of bij geringe strafwaardigheid van het feit. Maar dit kan ook anders liggen, zoals bij 
ontoereikend bewijs. Duidelijk is dat een heropening van het opsporingsonderzoek na het doen 
van een sepotmededeling niet lichtvaardig zal moeten plaatsvinden.  
 
Artikel 3.1.4 [hervatting opsporingsonderzoek na sepot] 
 
In artikel 3.1.4 is beschreven wanneer de officier van justitie het opsporingsonderzoek dat met 
een sepotbeslissing is geëindigd, kan heropenen en opnieuw een vervolgingsbeslissing kan nemen. 
Zoals blijkt uit het eerste lid van het artikel is dat het geval wanneer nieuwe bezwaren bekend zijn 
geworden of wanneer het gerechtshof op het beklag van de rechtstreeks belanghebbende 
vervolging heeft bevolen. 
 
De mogelijkheid om na de kennisgeving van niet-verdere vervolging, een buitenvervolgingstelling 
en een verklaring dat de zaak is geëindigd alsnog tot vervolgen over te gaan omdat nieuwe 
bezwaren bekend zijn geworden, is in het geldende recht gebonden aan de voorwaarde dat eerst – 
met machtiging van de rechter-commissaris – een opsporingsonderzoek naar die bezwaren is 
ingesteld. Deze voorwaarde is in dit artikel overgenomen. Een verschil met het geldende recht is 
dat deze procedure met betrekking tot de nieuwe bezwaren gaat gelden na elke kennisgeving van 
niet-vervolging (als bedoeld in artikel 3.1.3), terwijl die nu alleen geldt na de kennisgeving van 
een sepotbeslissing die onder het huidige recht kwalificeert als een “kennisgeving van niet-verdere 
vervolging”. De reden om deze procedure in alle gevallen van een kennisgeving van niet-
vervolging toepasselijk te laten zijn, is dat niet lichtvaardig moet kunnen worden teruggekomen 
van een beslissing tot niet-vervolging die aan de verdachte is medegedeeld; er is geen goede 
rechtvaardiging om voor de toepasselijkheid van de bedoelde procedure de – soms toevallige – 
omstandigheid beslissend te laten zijn of in het opsporingsonderzoek dat tot de beslissing om geen 
vervolging in te stellen heeft geleid, een rechter betrokken is geweest. Dat dit verschil in het 

12



 Memorie van toelichting nieuwe Wetboek van Strafvordering (ambtelijke versie juli 2020) 
 

597 
 

geldende recht beslissend is, is een gevolg van de omstandigheid dat de procedure voor nieuwe 
bezwaren in het huidige wetboek alleen is voorgeschreven bij een kennisgeving van niet-verdere 
vervolging (zie artikel 255), en niet bij de kennisgeving van een gewone sepotbeslissing. 
 
Een verdachte die een kennisgeving van niet-vervolging heeft ontvangen, mag ervan uitgaan, 
evenals in de huidige situatie bij de kennisgeving van niet-verdere vervolging ook uit de wet 
voortvloeit, dat de zaak tegen hem is geëindigd. Niettemin moet er ruimte blijven voor heropening 
van het opsporingsonderzoek, indien blijkt van nieuwe gegevens op grond waarvan alsnog met 
succes een vervolging zou kunnen worden ingesteld. Denkbaar is immers dat na verloop van tijd 
nieuwe gegevens aan het licht komen, die maken dat de officier van justitie het 
opsporingsonderzoek wil heropenen met het oog op het nemen van een positieve 
vervolgingsbeslissing. 
 
Zoals gezegd, dient de heropening van het opsporingsonderzoek naar aanleiding van nieuwe 
bezwaren niet lichtvaardig te kunnen plaatsvinden. Er wordt immers teruggekomen van een 
gedane mededeling dat er geen of onvoldoende reden is voor het instellen van vervolging. Daarom 
wordt, evenals nu het geval is bij de huidige kennisgeving van niet-verdere vervolging, ook na een 
kennisgeving van niet-vervolging verlangd dat de rechter-commissaris op vordering van de officier 
van justitie het gewicht van de nieuwe bezwaren beoordeelt met het oog op verdere opsporing. 
Zoals hierboven al werd aangegeven, kan in het geldende recht in geval van een kennisgeving van 
niet-verdere vervolging (en overigens ook in gevallen waarin de rechter heeft verklaard dat de 
zaak is geëindigd of de verdachte buiten vervolging heeft gesteld), het opsporingsonderzoek niet 
worden heropend voordat de officier van justitie daartoe door de rechter-commissaris is 
gemachtigd.  
 
Tot slot een voorbeeld ter verduidelijking van de werking van het artikel. Een opsporingsonderzoek 
heeft geleid tot een verdachte. Vanwege het feit dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs 
voorhanden is om de betrokkenheid van de verdachte bij het strafbare feit aan te tonen, wordt 
afgezien van vervolging. De officier van justitie stelt de verdachte van deze beslissing in kennis. 
Het opsporingsonderzoek tegen de gewezen verdachte is daarmee geëindigd. Het 
opsporingsonderzoek naar het strafbare feit (moord) gaat door. Na verloop van tijd meldt zich een 
getuige die verklaart dat hij heeft gezien dat de gewezen verdachte het strafbare feit heeft 
gepleegd. De politie doet vervolgens onderzoek naar de betrouwbaarheid van de 
getuigenverklaring en naar aanleiding van dit beperkte onderzoek kan de officier van justitie 
besluiten dat hij de vervolging van de gewezen verdachte wil hervatten. Vanaf dat moment vordert 
de officier van justitie een machtiging van de rechter-commissaris in verband met de nieuwe 
bezwaren met het oog op de hervatting van de vervolging van de gewezen verdachte. In deze 
casus is het opsporingsonderzoek naar het strafbare feit getransformeerd naar het 
opsporingsonderzoek tegen de gewezen verdachte op het moment dat daarvoor voldoende 
aanknopingspunten zijn. Dat is het eerste moment voor de officier van justitie om een machtiging 
te vorderen van de rechter-commissaris omdat deze bezwaarlijk kan beslissen als de 
betrouwbaarheid van de nieuwe bezwaren (de nieuwe verklaring) niet voldoende is vastgesteld. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is het rechtsgevolg van de kennisgeving van niet-vervolging gelijkgetrokken met 
die van de huidige kennisgeving van niet-verdere vervolging en met, voor zover het gaat om 
gevallen waarin nieuwe bezwaren bekend worden, de buitenvervolgingstelling en de verklaring van 
de rechtbank dat de zaak is geëindigd. 
 
Tweede lid  
In het tweede lid is de omschrijving van nieuwe bezwaren overgenomen uit artikel 255, tweede lid, 
met dien verstande dat de bezwaren niet-limitatief zijn opgesomd. Gezien de huidige stand van de 
technische ontwikkelingen is de bestaande opsomming te beperkt. Ten onrechte is bijvoorbeeld 
niet genoemd dat ook een verklaring van een deskundige, onderzoek aan voorwerpen of nieuwe 
gegevens reden kunnen zijn voor hervatting van het onderzoek. Daarom is ervoor gekozen het 
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mogelijk te maken dat alle uit wettige bewijsmiddelen blijkende omstandigheden kunnen bijdragen 
aan het aannemen van nieuwe bezwaren. Het kan dan gaan om omstandigheden die later aan het 
licht zijn gekomen of nog niet zijn onderzocht. Dat geldt dus ook indien blijkt van de opheffing van 
tijdelijke vervolgingsbeletselen (zoals het ontbreken van een klacht of een dusdanige verbetering 
van de psychische of fysieke gesteldheid van een verdachte dat vervolging tegen hem kan worden 
ingesteld).  
 
Derde lid 
In het derde lid is het vereiste van de machtiging van de rechter-commissaris opgenomen voor het 
geval het opsporingsonderzoek op grond van nieuwe bezwaren wordt hervat na de kennisgeving 
van niet-vervolging. In de huidige bepaling van artikel 255, derde en vierde lid, ligt impliciet 
besloten dat opsporingsonderzoek mag worden verricht naar de nieuwe bezwaren met als doel te 
kunnen beslissen of alsnog een dagvaarding tegen de verdachte kan worden uitgebracht. Er is 
geen aanleiding deze bepalingen zo strikt op te vatten dat iedere nieuwe informatie die tot nieuwe 
bezwaren zou kunnen leiden direct aan de rechter-commissaris moet worden voorgelegd. Sterker 
nog, het ligt in de rede dat een nieuwe getuigenverklaring eerst wordt bekeken op consistentie en 
deugdelijkheid voordat aan de rechter-commissaris wordt verzocht om heropening van het 
opsporingsonderzoek op grond van nieuwe bezwaren. Ook voor de nieuwe regeling geldt dat bij 
het bekend worden van gegevens die als een nieuw bezwaar zouden kunnen gelden, enig 
onderzoek door de politie naar de validiteit daarvan mag worden gedaan. Omstandigheden die 
aanleiding kunnen geven voor hervatting van het opsporingsonderzoek zullen veelal eerst nader 
moeten worden onderzocht, alvorens deze – al dan niet in combinatie met uit dit onderzoek naar 
voren gekomen nadere informatie – kunnen worden gekwalificeerd als nieuwe bezwaren tegen een 
gewezen verdachte. Nagegaan kan worden of de afgelegde nieuwe getuigenverklaring plausibel is, 
of de verklaring afkomstig is van een verward persoon, of DNA-sporen op een aangetroffen 
voorwerp aanwezig zijn en of dit enig verband houdt met het gepleegde strafbaar feit. Dat 
onderzoek moet de officier van justitie in staat stellen een gegronde beslissing te nemen over de 
vraag of hij de hervatting van het onderzoek naar aanleiding van de nieuwe bezwaren bij de 
rechter-commissaris wil vorderen. Dat betekent in de eerste plaats dat het niet aan de politie is 
om zelfstandig met nieuwe opsporing te beginnen, maar dat daarvoor overleg met de officier van 
justitie nodig is. In de tweede plaats betekent dit dat slechts sprake mag zijn van een opdracht tot 
enig onderzoek. Zo zou bij ontdekking van een voorwerp met DNA-sporen aan dit voorwerp DNA-
onderzoek kunnen worden gedaan en het daaruit afkomstige profiel kunnen worden vergeleken 
met die uit de DNA-databank. Indien dit een overeenkomst met de gewezen verdachte oplevert, 
lijkt voldoende grond voor het vorderen van de machtiging aanwezig. Het oppakken van 
zogenaamd cold case-onderzoek kan op de huidige voet voortgaan als dit gericht is op het 
bekijken van bestaand materiaal met het oog op identificatie van nieuwe of andere verdachten; als 
daarbij gewezen verdachten in beeld komen die een sepotmededeling hebben ontvangen, dient 
overleg met de officier van justitie plaats te vinden. Bij deze zogenoemde cold cases is het immers 
niet ongebruikelijk dat het gehele onderzoek opnieuw wordt bekeken, bijvoorbeeld in verband met 
het intussen voorhanden zijn van nieuwe technische onderzoeksmogelijkheden. Bij het opnieuw 
bekijken van het onderzoek, een screening- of haalbaarheidsonderzoek, is veelal geen sprake van 
nieuwe bezwaren. Dit onderzoek zal juist inzicht moeten geven in de vraag of nieuwe bezwaren 
aanwezig zijn. Voor het in dat kader uitvoeren van een screening- of haalbaarheidsonderzoek is 
geen machtiging nodig van de rechter-commissaris. In deze context is sprake van enig onderzoek. 
Een machtiging van de rechter-commissaris komt aan de orde op het moment dat tegen de 
gewezen verdachte nieuwe bezwaren naar voren zijn gekomen uit het screenings- of 
haalbaarheidsonderzoek. Waar het om gaat is dat het onderzoek moet strekken tot het verkrijgen 
van een grondslag voor een vordering tot heropening van het opsporingsonderzoek in verband met 
nieuwe bezwaren tegen de gewezen verdachte waarvoor op vordering van de officier van justitie 
een machtiging moet worden verleend door de rechter-commissaris. Niet is beoogd dat de officier 
van justitie met gebruikmaking van zijn bestaande bevoegdheden onbeperkt onderzoek kan doen 
verrichten voordat de rechter-commissaris heeft ingestemd met de hervatting. Het opwerpen van 
deze drempel wordt gerechtvaardigd door het vertrouwen dat door de eerdere mededeling van de 
beslissing dat het onderzoek in de zaak was gestaakt, bij de verdachte is opgewekt. Voor 
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verdergaand opsporingsonderzoek dat zich dus richt op vervolging van de gewezen verdachte is op 
grond van het derde lid een machtiging vereist van de rechter-commissaris. Opsporingsonderzoek 
dat is gericht op de opheldering van het strafbaar feit (maar niet tegen de gewezen verdachte) kan 
worden voortgezet.  
 
Vierde lid  
Het vierde lid bepaalt dat, indien de rechter-commissaris machtiging heeft verleend tot hervatting 
van het opsporingsonderzoek naar aanleiding van nieuwe bezwaren, de officier van justitie 
daarvan mededeling doet aan de verdachte met een mogelijkheid van uitstel indien het belang van 
het onderzoek zich tegen de kennisgeving zou verzetten. 
 
Artikel 3.1.5 [strafbeschikking en bestuurlijke boete] 
 
In dit artikel zijn de bestaande bepalingen bijeengebracht die handelen over de mogelijkheden van 
hernieuwde vervolging of vervolging in respectievelijk het geval voor het feit al een 
strafbeschikking is uitgevaardigd of het geval waarin een bestuurlijke boete is opgelegd. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is artikel 255a, eerste en tweede lid, inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. 
Evenals in het geldende recht het geval is, heeft de intrekking van de strafbeschikking en de 
volledige tenuitvoerlegging van de strafbeschikking tot gevolg dat de verdachte voor hetzelfde feit 
niet opnieuw kan worden vervolgd, tenzij het gerechtshof op het beklag van de rechtstreeks 
belanghebbende alsnog de vervolging van de verdachte beveelt, wat meebrengt dat de zaak door 
het indienen van een procesinleiding ter berechting wordt aangebracht. 
 
Tweede lid 
In dit artikellid is artikel 255a, derde lid, ongewijzigd overgenomen. Het bepaalt dat de 
tenuitvoerlegging van de strafbeschikking wordt opgeschort of geschorst zodra een procesinleiding 
is ingediend voor het in de strafbeschikking vermelde feit. 
 
Derde lid 
Dit artikellid is overgenomen uit artikel 243, tweede lid, en verbindt aan een bestuurlijke boete 
dezelfde rechtsgevolgen als aan een kennisgeving van niet-vervolging. Dat betekent kort gezegd 
dat na een bestuurlijke boete alleen dan vervolging voor het desbetreffende feit mogelijk is in 
geval dat nieuwe bezwaren bekend zijn geworden of in geval het gerechtshof op het beklag van de 
rechtstreeks belanghebbende vervolging tegen de verdachte beveelt. 
 
Artikel 3.1.6 [verklaring einde van de zaak] 
 
Algemeen 
In de artikelen 3.1.6 en 3.1.7 is de procedure opgenomen voor het verkrijgen van een verklaring 
van de rechter dat de zaak is geëindigd. Ook in het huidige wetboek is deze voorziening 
opgenomen voor het geval dat de tegen de verdachte lopende strafzaak is gestagneerd en deze 
duidelijkheid wil verkrijgen over de afloop van die strafzaak (het huidige artikel 36). Met een 
verklaring dat de zaak is geëindigd kan de verdachte desgewenst ook vergoeding van schade door 
ondergane voorlopige hechtenis of van gemaakte kosten verzoeken. In de nieuwe regeling is de 
mogelijkheid behouden om een verklaring te verkrijgen dat de zaak is geëindigd, maar is de 
formulering van de regeling aangepast aan het gewijzigde vervolgingsbegrip in het nieuwe 
wetboek. 
 
Het geldend recht 
Volgens het huidige artikel 36 kan het verzoek om een verklaring dat de zaak is geëindigd worden 
gedaan indien een vervolging niet wordt voortgezet. De vervolging moet dus al wel zijn 
aangevangen. Zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis van het huidige artikel 36 is destijds gedacht 
aan de situatie waarin de verdachte zich bevindt, nadat nietigheid van de dagvaarding, 
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onbevoegdheid van de rechter of niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie is uitgesproken 
en de zaak vervolgens niet wordt voortgezet (Kamerstukken II 1919/20, 19, nr. 1, p. 1). Dan 
biedt de procedure aan de verdachte de gelegenheid zekerheid te verkrijgen over de vraag of hij 
opnieuw zal worden gedagvaard. Een vergelijkbare situatie kan ontstaan nadat een kennisgeving 
van niet-verdere vervolging wegens onbevoegdheid van de rechter of vereniging met een andere 
strafzaak is verzonden (het huidige artikel 246, tweede lid). In dat geval vervalt immers niet het 
recht tot strafvervolging, maar kan de officier van justitie de vervolging elders voortzetten (zie ook 
artikel 4.1.16, vierde lid). Naar geldend recht is artikel 36 ook toepasselijk indien uiterlijk twee 
weken na de sluiting van het onderzoek op de terechtzitting geen uitspraak is gedaan en daarna 
de officier van justitie heeft verzuimd de zaak opnieuw aanhangig te maken (zie het huidige artikel 
345, vierde lid). 
 
Wat betreft het moment waarop een verzoek op grond van artikel 36 kan worden gedaan, is in de 
feitenrechtspraak inmiddels aangenomen dat een verdachte zelfs ontvankelijk is in zijn verzoek op 
grond van artikel 36 voordat een strafrechter in de zaak wordt betrokken, namelijk indien jegens 
hem een handeling is verricht waaraan hij redelijkerwijs de verwachting heeft kunnen ontlenen dat 
hij voor een bepaald feit zal worden vervolgd, bijvoorbeeld in geval van aanhouden, ophouden 
voor verhoor en inverzekeringstelling. Daarmee wordt aangesloten bij het ruimere begrip “criminal 
charge” uit artikel 6 EVRM.  
 
Nieuwe regeling 
In de systematiek van het nieuwe wetboek begint de vervolging pas tegen het einde van het 
opsporingsonderzoek, namelijk met het indienen van de procesinleiding of het uitvaardigen van 
een strafbeschikking. De bewoordingen in de huidige artikel 36-procedure “indien de vervolging 
niet wordt voortgezet” krijgen daarom een andere betekenis. In het navolgende wordt ingegaan op 
de verschillende fasen in de procedure waarin de verdachte kan proberen een beslissing tot 
beëindiging van de zaak te verkrijgen, waarbij wordt onderscheiden tussen de gevallen waarin nog 
geen vervolgingsbeslissing is genomen en de gevallen waarin de vervolging is begonnen, maar niet 
is voortgezet.  
 
Geen vervolgingsbeslissing tijdens of naar aanleiding van het opsporingsonderzoek (artikel 3.1.6) 
De wijziging in het vervolgingsbegrip betekent niet dat aan de verdachte tijdens het 
opsporingsonderzoek geen middelen ten dienste staan om te bevorderen dat in zijn zaak tijdig een 
vervolgingsbeslissing wordt genomen. Hij heeft immers een gerechtvaardigd belang om 
duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of, en zo ja welke, strafrechtelijke afdoening zal volgen. 
Indien het opsporingsonderzoek is gestagneerd en de officier van justitie niet overgaat tot het 
nemen van een vervolgingsbeslissing, moet het mogelijk zijn op te komen tegen het voortduren 
van die voor de verdachte onzekere situatie. 
 
Voor de vormgeving van rechtsbescherming voor de verdachte voordat de vervolging is 
aangevangen wordt in het nieuwe wetboek aangesloten bij het moment waarop de verdachte voor 
het eerst wordt verhoord. Dan wordt hem mededeling gedaan van zijn rechten en heeft hij recht 
op rechtsbijstand voorafgaand aan en tijdens het verhoor. Vanaf dat moment ontstaat ook het 
recht van de verdachte op een kennisgeving van niet-vervolging indien de officier van justitie op 
basis van de uitkomsten van het opsporingsonderzoek besluit geen vervolging in te stellen (artikel 
3.1.3). Ook voor de toegang van de verdachte tot de rechter-commissaris geldt als beginpunt het 
moment waarop de verdachte voor het eerst is verhoord. Vanaf dat moment kan hij ook de 
rechter-commissaris verzoeken de voortgang van het opsporingsonderzoek te beoordelen (artikel 
2.10.69). De rechter-commissaris kan het dossier beoordelen, eventueel een regiebijeenkomst 
bijeenroepen en de officier van justitie een termijn stellen voor het nemen van een 
vervolgingsbeslissing. Hij kan de zaak ook aan de rechtbank voorleggen opdat deze zal verklaren 
dat de zaak is geëindigd. Het spreekt vanzelf dat deze gang naar de raadkamer een uiterste stap 
is indien de officier van justitie na interventie van de rechter-commissaris geen duidelijkheid kan 
bieden over de voortgang van het opsporingsonderzoek en evenmin een vervolgingsbeslissing 
neemt. In de praktijk wordt deze weg door de rechter-commissaris niet vaak, gemiddeld iets 
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minder dan tien keer per jaar, bewandeld. Een verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat in de 
zaken waarmee de rechter-commissaris bemoeienis heeft, doorgaans sprake is van een nog 
daadwerkelijk lopend opsporingsonderzoek waarin – wellicht op onderdelen – stagnatie is 
opgetreden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een rechtshulpverzoek waarvan de inwilliging op 
zich laat wachten. Een verzoek van de verdachte aan de rechter-commissaris om de voortgang 
van dat opsporingsonderzoek te beoordelen ligt vooral voor de hand indien de rechter-commissaris 
al in de zaak is betrokken door het doen van onderzoek. In veel strafzaken is evenwel geen 
bemoeienis van de rechter-commissaris, bijvoorbeeld omdat het gaat om zaken die in de 
opsporingsfase bij de politie blijven steken wegens gebrek aan opsporingsindicatie of –prioriteit. 
Blijft in dergelijke gevallen een sepotmededeling achterwege, dan kan de verdachte zonder 
tussenkomst van de rechter-commissaris zijn verzoek indienen bij de raadkamer. De officier van 
justitie krijgt binnen de daaropvolgende procedure de mogelijkheid zijn standpunt in te nemen en 
toe te lichten. Het is niet nodig in dergelijke gevallen voorafgaand aan de raadkamerprocedure 
onderzoek naar de voortgang door de rechter-commissaris voor te schrijven. De verdachte die in 
het ongewisse verkeert over de vraag of tegen hem vervolging zal worden ingesteld en zo ja, hoe, 
kan zich dus ook rechtstreeks tot de rechtbank wenden met het verzoek te verklaren dat de zaak 
is geëindigd. 
 
Geen voortgang na aanvang van de vervolging (artikel 3.1.7) 
In de nieuwe regeling behoudt de verdachte eveneens de mogelijkheid om een verklaring dat de 
zaak geëindigd is te verkrijgen vanaf het moment dat de vervolging is aangevangen maar is 
gestagneerd: dat wil zeggen nadat de procesinleiding is ingediend of een strafbeschikking is 
uitgevaardigd. Daarvan kan sprake zijn in de volgende situaties: 
 
a. een ingediende procesinleiding wordt ingetrokken, waarna de kennisgeving aan de verdachte 
dat van voortzetting van de vervolging wordt afgezien of een strafbeschikking uitblijft (artikel 
4.1.16, tweede en derde lid);  
 
b. een ingestelde vervolging eindigt met een beslissing die strekt tot de nietigheid van de 
tenlastelegging, de onbevoegdheid van de rechtbank of de niet-ontvankelijkheid van de officier 
van justitie, waarna een beslissing over de voortzetting van de vervolging uitblijft (artikel 4.3.2; 
het huidige artikel 349). 
 
De situatie onder a, waarin een uitgebrachte procesinleiding wordt ingetrokken en een 
kennisgeving van niet-vervolging of een strafbeschikking daarna uitblijft, is geregeld in artikel 
3.1.7, tweede lid, dat moet worden gelezen in samenhang met artikel 4.1.16. In Boek 4, 
Hoofdstuk 1, wordt geregeld dat het aanbrengen van de zaak ter berechting gefaseerd verloopt: 
door indiening van een procesinleiding bij de voorzitter van de rechtbank, nadien gevolgd door 
dagbepaling en oproeping voor de terechtzitting. Voorzien is tevens in de bevoegdheid van de 
officier van justitie om tot de aanvang van de terechtzitting de procesinleiding in te trekken, ook 
op gronden aan het algemeen belang ontleend (artikel 4.1.16, eerste lid). De officier van justitie 
moet dan alsnog seponeren of aankondigen dat hij een strafbeschikking zal uitvaardigen (artikel 
4.1.16, tweede en derde lid). In het eerste geval eindigt de zaak en kan de verdachte voor 
hetzelfde feit niet meer worden vervolgd, behalve indien nieuwe bezwaren bekend zijn geworden 
of het gerechtshof dit beveelt na een gedaan beklag. De verdachte wordt in de kennisgeving van 
niet-vervolging op deze rechtsgevolgen gewezen (reden waarom artikel 3.1.3, tweede lid, in artikel 
4.1.16 van overeenkomstige toepassing is verklaard). Blijft de officier van justitie in gebreke om 
na intrekking van de procesinleiding zorg te dragen voor hetzij een kennisgeving dat de verdachte 
niet verder zal worden vervolgd, hetzij voor een kennisgeving dat een strafbeschikking zal worden 
uitgevaardigd, dan kan de rechtbank waarvoor de zaak werd vervolgd op verzoek van de 
verdachte verklaren dat de zaak is geëindigd (artikel 3.1.7, tweede lid). 
 
De situatie onder b doet zich voor indien de berechting is geëindigd in een formele einduitspraak 
over de vragen van artikel 4.3.1 (het huidige artikel 348), namelijk nietigheid van de 
tenlastelegging, onbevoegdheid van de rechter of niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. 
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In dat geval zal de officier van justitie moeten beslissen of, en zo ja hoe, hij de vervolging voortzet 
(artikel 3.1.7, eerste lid). Sommige oorzaken die tot een dergelijke uitspraak hebben geleid, zijn 
herstelbaar en doen het vervolgingsrecht niet eindigen. Indien de officier van justitie in een 
dergelijk geval niet overgaat tot indiening van een nieuwe procesinleiding, terwijl hij evenmin 
alsnog een strafbeschikking uitvaardigt of laat weten af te zien van voortzetting van de vervolging, 
kan de verdachte een verzoek tot verklaring dat de zaak is geëindigd indienen. De raadkamer is 
daarvoor het geschikte forum omdat de zaak niet meer onder de zittingsrechter is (artikel 3.1.7, 
tweede lid). 
 
Indien en zolang de zaak ter berechting onder de rechter is, behoort een verzoek tot verklaring dat 
de zaak is geëindigd niet tot de mogelijkheden, ook al is sprake van langdurig of niet verklaarbaar 
oponthoud. Na indiening van de procesinleiding is de zittingsrechter belast met de behandeling van 
de strafzaak en het wijzen van een eindvonnis. Hij is daarom verantwoordelijk voor de dagbepaling 
en bewaakt de voortgang van de zaak, inclusief het bepalen van een dag voor nadere behandeling 
indien het onderzoek op de terechtzitting is geschorst. Indien de zaak voor onbepaalde tijd is 
aangehouden en een oproeping voor het voortzetten van de behandeling uitblijft, moet de 
verdachte desgewenst de zittingsrechter verzoeken het tijdstip van een nadere terechtzitting te 
bepalen en de behandeling van de zaak voort te zetten, opdat een eindvonnis in de zaak kan 
worden gewezen.  
 
De hiervoor besproken toepasselijkheid naar huidig recht van artikel 36 indien uiterlijk twee weken 
na de sluiting van het onderzoek op de terechtzitting geen uitspraak is gedaan (het huidige artikel 
345, vierde lid) kan vervallen om dezelfde reden, namelijk dat de zittingsrechter zelf 
verantwoordelijk is voor herstel van het verzuim. Daartoe wordt in Boek 4 als opvolger van het 
huidige artikel 345, vierde lid, voorgeschreven dat de rechtbank, indien de uitspraak niet binnen 
de voorgeschreven termijn is gedaan, het onderzoek heropent en de zaak op de bestaande 
tenlastelegging opnieuw behandelt (artikel 4.2.66, vijfde lid). 
 
Rechtsmiddelen 
De nieuwe regeling voorziet in de bestaande lacune dat het openbaar ministerie geen rechtsmiddel 
heeft tegen de beslissing van de raadkamer te verklaren dat de zaak geëindigd is. Voorstelbaar is 
dat het daarbij wel belang heeft omdat het recht tot strafvordering dan is vervallen. In het 
systeem van het nieuwe wetboek moet in de afzonderlijke raadkamerprocedures telkens worden 
bepaald dat een rechtsmiddel kan worden ingesteld. Voor de mogelijkheid van het openbaar 
ministerie om een rechtsmiddel in te stellen tegen de verklaring dat de zaak is geëindigd, wordt dit 
geregeld in artikel 3.1.9.  
 
Eerste lid  
Het eerste lid van artikel 3.1.6 vormt, samen met artikel 3.1.7, tweede lid, de opvolger van het 
huidige artikel 36 en betreft de mogelijkheid dat de rechter verklaart dat de zaak is geëindigd 
tijdens – daar heeft artikel 3.1.6 in de eerste plaats betrekking op – het opsporingsonderzoek. Hij 
doet dit op verzoek van de verdachte of op voordracht van de rechter-commissaris die na 
onderzoek van de voortgang van het opsporingsonderzoek meent dat er duidelijkheid moet komen 
over de te nemen vervolgingsbeslissing. De mogelijkheid om een verklaring dat de zaak is 
geëindigd te verkrijgen indien een al ingestelde vervolging is gestagneerd, wordt geregeld in 
artikel 3.1.7. 
 
Tweede lid 
Het voorschrift om de rechtstreeks belanghebbende, indien deze bekend is, over het verzoek of de 
voordracht te horen, of in elk geval daartoe op te roepen, is overgenomen uit het huidige artikel 
36, derde lid, en draagt eraan bij dat deze beslissing, die een einde inhoudt van het 
vervolgingsrecht, zorgvuldig wordt genomen met inachtneming van de belangen van het 
slachtoffer. 
 
Derde lid 
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De mogelijkheid van een verklaring einde zaak betreft een raadkamerprocedure. Daarvoor geldt in 
het nieuwe wetboek het uitgangspunt van openbaarheid, tenzij de wet anders bepaalt. Voor de 
huidige regeling van artikel 36 geldt beslotenheid en er is geen aanleiding daarin wijziging te 
brengen. Daarom wordt uitdrukkelijk bepaald dat de behandeling door de raadkamer plaatsvindt 
op een niet-openbare zitting. 
 
Vierde lid 
De rechtbank behoudt, evenals volgens het huidige artikel 36, tweede lid, het geval is de 
discretionaire bevoegdheid om de beslissing tot verklaring dat de zaak is geëindigd aan te houden 
voor bepaalde tijd, indien de officier van justitie aannemelijk maakt dat vervolging zal worden 
ingesteld of een lopende vervolging zal worden voortgezet. Het woord “telkens” geeft aan dat dit 
desgewenst kan worden herhaald.  
 
Vijfde lid 
Volgens de terminologie voor het nieuwe wetboek neemt de raadkamer geen beschikking, maar 
een beslissing, die direct ter kennis wordt gebracht van de verdachte, de officier van justitie en de 
rechtstreeks belanghebbende. In dit artikellid behoeft niet te worden bepaald dat de officier van 
justitie en de verdachte direct worden geïnformeerd; dit volgt al uit de algemene regeling voor de 
raadkamerprocedure (artikel 1.2.24). De verklaring van de rechtbank dat de zaak is geëindigd 
moet op grond van het huidige artikel 36, vierde lid, aan de verdachte worden betekend. Het 
vereiste van betekening wordt niet langer gesteld. Aangezien de verdachte zelf het initiatief heeft 
genomen tot het verkrijgen van de desbetreffende beslissing, zal hij er voldoende belang in stellen 
om te zorgen dat hij daarvan kennis krijgt. 
 
Artikel 3.1.7 [verklaring einde zaak na formele einduitspraak of intrekken procesinleiding] 
 
Eerste lid 
Het eerste lid betreft de situatie dat de berechting is geëindigd in een formele einduitspraak over 
de vragen van artikel 4.3.1 (het huidige artikel 348), namelijk nietigheid van de tenlastelegging, 
onbevoegdheid van de rechter of niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. In dat geval zal 
de officier van justitie moeten beslissen of, en zo ja hoe, hij de vervolging voortzet. Daartoe roept 
het eerste lid hem op. Sommige oorzaken die tot een dergelijke uitspraak hebben geleid zijn 
immers herstelbaar en doen het vervolgingsrecht niet eindigen. De officier van justitie kan in dat 
geval besluiten een nieuwe procesinleiding uit te brengen, alsnog een strafbeschikking uit te 
vaardigen of alsnog te seponeren. In dat laatste geval moet hij de verdachte van het sepot in 
kennis stellen, reden waarom is bepaald dat artikel 3.1.3 van overeenkomstige toepassing is. Blijft 
de officier van justitie in gebreke één van de hiervoor genoemde keuzes te maken, dan kan de 
verdachte op grond van het tweede lid de rechtbank verzoeken te verklaren dat de zaak is 
geëindigd.  
 
Tweede lid 
Op grond van het tweede lid kan de verdachte de rechtbank in twee situaties verzoeken te 
verklaren dat de zaak is geëindigd. In de eerste plaats indien de officier van justitie, in het geval 
zoals toegelicht bij het eerste lid, verzuimt een beslissing te nemen over het al dan niet 
voortzetten van de vervolging na een eindvonnis dat inhoudt nietigheid van de tenlastelegging, 
onbevoegdheid van de rechter of niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. In de tweede 
plaats indien de officier van justitie in gebreke blijft om na intrekking van de procesinleiding zorg 
te dragen voor een kennisgeving dat voortzetting van de vervolging achterwege blijft of dat een 
strafbeschikking zal worden uitgevaardigd (artikel 4.1.16, tweede en derde lid). 
 
Artikel 3.1.8 [gevolgen van beëindiging van de zaak] 
 
Uit dit artikel volgt dat na een rechterlijke verklaring dat de zaak is geëindigd geen vervolging of 
hernieuwde vervolging kan worden ingesteld, tenzij nieuwe bezwaren aanwezig zijn die door de 
rechter-commissaris voldoende ernstig worden geoordeeld om hervatting van het 
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opsporingsonderzoek tegen de desbetreffende verdachte te rechtvaardigen. Deze rechtsgevolgen 
zijn opgenomen in artikel 3.1.4 en het tweede, derde en vierde lid van dat artikel en worden hier 
van overeenkomstige toepassing verklaard. 
 
Artikel 3.1.9 [rechtsmiddel officier van justitie tegen verklaring dat de zaak is geëindigd] 
 
Eerste lid 
In deze bepaling wordt de mogelijkheid van het instellen van hoger beroep voor de officier van 
justitie geopend tegen de verklaring dat de zaak is geëindigd, zoals voorzien in de artikelen 3.1.6 
en 3.1.7. Het openbaar ministerie heeft volgens de huidige regeling geen recht om op grond van 
artikel 446 hoger beroep in te stellen omdat het hier om een beslissing gaat die niet op vordering 
van het openbaar ministerie is genomen. 
 
Tweede lid 
De termijn voor het instellen van hoger beroep bij de raadkamer van het gerechtshof is twee 
weken na dagtekening van de beslissing, waarna het gerechtshof zo spoedig mogelijk beslist. 
 
HOOFDSTUK 2 
Beklag over het niet opsporen of vervolgen van strafbare feiten 
 
Algemeen 
Het belangrijkste onderdeel van dit hoofdstuk betreft de verbetering van de regeling van het 
beklag over het niet (verder) vervolgen van een strafbaar feit, dat openstaat voor de rechtstreeks 
belanghebbende die in verreweg de meeste gevallen ook slachtoffer is (bekend als de artikel 12-Sv 
procedure). Het beklag is een correctiemechanisme voor slachtoffers, nabestaanden en overige 
belanghebbenden die willen opkomen tegen een beslissing van de officier van justitie om niet te 
vervolgen. De grondtrekken van deze regeling zijn evenwel in het nieuwe wetboek behouden. 
In dit hoofdstuk zijn de bepalingen afkomstig uit Vierde Afdeling van het Eerste Boek van het 
huidige wetboek overgenomen (artikel 12 e.v.) als onderdeel van de beslissingen over vervolging. 
De volgorde van deze bepalingen is herschikt opdat beter tot uitdrukking komt wat de loop van de 
procedure is. De artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.4 gaan over de kring van degenen die tot het 
indienen van een klacht zijn gerechtigd, het object van de klacht en de wijze van indiening. De 
artikelen 3.2.5 tot en met 3.2.10 betreffen de procedure bij het gerechtshof; voorafgaand, tijdens 
en na afloop van de zitting. En de artikelen 3.2.11 en 3.2.12 zien op mogelijke gevolgen van de 
uitspraak van het gerechtshof. 
 
Bij de uitwerking van dit hoofdstuk is rekening gehouden met de informatie die beschikbaar is 
gekomen uit twee recente studies naar de werking van de beklagprocedure. Het eerste onderzoek 
betreft het hierboven in de toelichting bij artikel 3.1.3 al genoemde onderzoek dat is uitgevoerd 
door het Montaigne Centrum van de Universiteit Utrecht (Klachten tegen niet–vervolging (artikel 
12 Sv-procedure), doorlooptijden, instroom, verwachtingen van klagers en het belang van 
procedurele rechtvaardigheid) en het tweede is afkomstig van de Universiteit van Amsterdam (A. 
Benschop, D. Korf, M. de Meijer, J.B.H.M. Simmelink en T. Willemsen, Beklag over niet vervolgen. 
Hoe gaat het Openbaar Ministerie om met art. 12 Sv-zaken?, Den Haag 2018: Boom Juridisch). 
Deze onderzoeken bevatten voor het grootste deel aanbevelingen voor verbeteringen in de 
toepassing van de bestaande wettelijke regeling van de beklagprocedure in de praktijk en slechts 
in beperkte mate voorstellen voor aanpassing van wetgeving. In zijn algemeenheid geldt 
bijvoorbeeld dat een behoorlijk gemotiveerde sepotmededeling tot meer begrip leidt bij het 
slachtoffer en wellicht tot minder beklagzaken. Het verzenden van gedepersonaliseerde 
sepotbrieven waarin slechts wordt verwezen naar capaciteitsgebrek of andere prioriteitstelling zal 
aan dat begrip veelal niet kunnen bijdragen. Tegelijkertijd is het een realiteit dat in de praktijk een 
afweging wordt gemaakt van de beperkte werklast van een algemene verwijzing naar een 
sepotgrond die pas behoeft te worden verfijnd als een concrete klacht is ingediend en een verslag 
moet worden ingezonden. Het is de vraag of dit niet leidt tot extra en vermijdbare werklast elders 
in de strafrechtelijke keten. In de studies wordt daarnaast bevestigd dat klagers veelal niet 
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tevreden zijn over de duur van de procedure voor het nemen van een beslissing op de 
gegrondheid van de klacht. Van het stellen van termijnen aan het inbrengen van de stukken en 
het nemen van een beslissing zal naar verwachting enige normerende werking uitgaan, maar het 
zwaartepunt ligt bij de uitvoering in de praktijk om de benodigde informatie tijdig te verzamelen. 
Burgers die in het geheel geen antwoord ontvangen van de officier van justitie op een verzoek om 
informatie over de afronding van het opsporingsonderzoek dan wel de beslissing over de 
vervolging, zullen sneller geneigd zijn tot het instellen van beklag. Waar uit onderzoek blijkt dat 
het veelal schort aan tijdige informatie-uitwisseling tussen politie en openbaar ministerie, is dit een 
duidelijk verbeterpunt.  
 
Beklag over niet-opsporen 
Volgens de huidige bewoordingen van artikel 12 kan worden geklaagd over de niet-vervolging van 
een strafbaar feit. Volgens geldend recht valt onder niet-vervolging ook het niet aanvangen van de 
opsporing of het stagneren van het opsporingsonderzoek (zie aant. 8 op artikel 12, A.L. Melai, Het 
wetboek van strafvordering, voorgezet onder redactie van M.S. Groenhuijsen (hoofdredacteur), 
F.G.H. Kristen en Th.A. de Roos, Kluwer, Deventer, losbladig). Indien in het geheel geen sprake is 
geweest van opsporing of de opsporing is gestaakt, kan de belanghebbende evenzeer grond 
hebben om te klagen. In het nieuwe wetboek is daarom ervoor gekozen uitdrukkelijk te bepalen 
dat de rechtstreeks belanghebbende zich ook kan beklagen bij het gerechtshof over het 
achterwege blijven van opsporing van een strafbaar feit. Voorwaarde voor het kunnen instellen 
van dit beklag is evenwel dat de officier van justitie naar aanleiding van een bij hem ingediende 
klacht een formele beslissing tot niet-opsporing heeft genomen. Hiermee is voorzien in een 
afgebakende beklagmogelijkheid, bestaande uit een getrapte regeling.  
 
Aanwijzing voor de opsporing 
Voordat nader wordt ingegaan op de getrapte regeling verdient aandacht dat in de Aanwijzing voor 
de opsporing van het College van procureurs-generaal (Stcrt. 2013, 35757) een beleidskader is 
gegeven voor het stellen van prioriteiten in de opsporing opdat de politie de opsporingscapaciteit 
kan richten op de zaken die het openbaar ministerie belangrijk en minder belangrijk acht. In de 
Aanwijzing worden verschillende zaakstromen onderscheiden: (a) veel voorkomende criminaliteit 
(lichtere misdrijven), (b) zogenoemde “high impactcriminaliteit”, zoals zwaardere mishandeling, 
woninginbraken, overvallen en (c) ondermijnende criminaliteit (ernstige misdrijven veelal begaan 
door criminele organisaties). Bij deze zaakstromen zijn verschillende niveaus van inzet en 
intensiteit van bemoeienis van het openbaar ministerie aangegeven waarin in afstemming met en 
onder gezag van het openbaar ministerie al dan niet wordt overgegaan tot een 
opsporingsonderzoek. De politie heeft – met inachtneming van het kader van de Aanwijzing en 
gemaakte afspraken in het driehoeksoverleg – evenwel een grote beleidsvrijheid bij het bepalen 
van de zaken waarin al dan niet een opsporingsonderzoek wordt gestart. De vraag of er wel een 
vervolgingsbelang is en hoe dat belang moet worden afgewogen tegen andere belangen doet zich 
vooral in lichtere strafzaken voor. In genoemde Aanwijzing is expliciet vastgelegd dat 
opsporingsinstanties ruimte hebben bij bepaalde zaken, waarbij is vastgesteld dat er onvoldoende 
opsporingsindicatie is, zelf te besluiten dat niet of niet verder wordt opgespoord. De 
toepasselijkheid van dit beleidskader brengt mee dat beklag bij niet-opsporing niet zinvol zal zijn 
als opsporing weinig kans van slagen heeft (geen opsporingsindicatie), de benodigde 
opsporingscapaciteit niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van het strafbare feit dan wel 
dat een niet-strafrechtelijke interventie heeft plaatsgevonden. Gedacht kan worden aan een 
belanghebbende die bij diefstal van een fiets stelt dat de beelden van de gemeentelijke 
toezichtcamera’s moeten worden opgevraagd en bekeken om de dader op te sporen. Een ander 
voorbeeld is het geval waarin een slachtoffer van diefstal van een smartphone stelt dat alle 
verkeersgegevens moeten worden opgevraagd om de locatie van de smartphone en de dader te 
traceren. Alleen wanneer een beleidskeuze van de opsporingsinstantie om een zaak niet op te 
pakken – gezien de daarbij betrokken belangen – kennelijk onredelijk is, zou het gerechtshof het 
ingestelde beklag van de belanghebbende moeten behandelen. Daarvan is geen sprake bij de 
eerdergenoemde voorbeelden. Voor de hand ligt verder dat verbetering van het contact en de 
communicatie tussen politie en parket met de belanghebbende kan leiden tot een beter begrip van 
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de beslissing en het voorkomen van het indienen van beklag bij kansloze zaken. Ook burgers 
zullen in de regel begrip kunnen opbrengen voor het afzien van opsporing van minder ernstige 
strafbare feiten als vandalisme of fietsendiefstal als geen opsporingsindicatie aanwezig is. Van 
belang is echter wel op te merken dat het doen van aangifte ook in opsporingszaken met weinig 
slagingskans zeer belangrijk is en blijft met het oog op de opsporingspraktijk en de veiligheid van 
burgers. Deze aangiften maken een beter preventiebeleid mogelijk; zij laten bijvoorbeeld zien dat 
in bepaalde buurten een verhoogde activiteit van inbrekers is waar te nemen of dat op bepaalde 
drukke plaatsen zakkenrollers actief zijn. Op dat moment kan door de politie extra worden 
gesurveilleerd en het publiek worden gewaarschuwd tegen deze criminaliteit. Het voorgaande 
onderstreept het belang van het doen van aangifte, óók als dit voor het individuele geval niet zal 
leiden tot een resultaat. 
 
Getrapte regeling bij niet-opsporen  
De nieuwe regeling die voorziet in de mogelijkheid van beklag bij niet-opsporing, bestaat uit een 
aantal stappen. De eerste stap omvat de informatievoorziening vanuit de opsporingsinstantie en 
de mogelijkheid van een reactie daarop van de aangever (belanghebbende), zoals die in de 
huidige praktijk al pleegt plaats te vinden. Van de beslissing dat van een opsporingsonderzoek 
wordt afgezien of dat een opsporingsonderzoek wordt beëindigd doet de opsporingsambtenaar 
mededeling aan de aangever. Een heldere motivering en uitleg daarbij aan de belanghebbende 
(aangever) kunnen – dat wordt nogmaals benadrukt – een bijdrage leveren aan het terugdringen 
van beklagzaken. De belanghebbende kan zich bij het uitblijven van (verdere) 
opsporingshandelingen wenden tot de opsporingsinstantie om zelf te verzoeken alsnog een 
onderzoek in te stellen. Dit kan bijvoorbeeld in reactie op een afdoeningsbrief van de politie dat er 
geen verdere opsporingsindicatie is of wanneer geen aangifte wordt opgenomen. 
 
De belanghebbende die de klachtmogelijkheid bij de opsporingsinstantie heeft benut kan zich, na 
afwijzing van de klacht, wenden tot de officier van justitie om te vragen de beslissing tot niet-
opsporing te heroverwegen. Bij afwijzing van de klacht zal door de opsporingsinstantie worden 
aangegeven bij welke officier van justitie – dit is officier van justitie in het arrondissement waar de 
opsporing heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsgevonden – de belanghebbende zijn verzoek 
tot heroverweging kan indienen. Dit betreft de tweede stap in de nieuwe regeling. Pas als de 
officier van justitie zelf een beslissing heeft genomen over de bij hem ingediende klacht van de 
rechtstreeks belanghebbende over het achterwege blijven van opsporing en deze formele 
beslissing betreft een beslissing tot niet-opsporen, kan de belanghebbende beklag instellen bij het 
gerechtshof. Het gaat hierbij om een beslissing van de officier van justitie in het arrondissement 
waar opsporing had moeten plaatsvinden of heeft plaatsgevonden. Om de doorlooptijden te 
kunnen versnellen – en vanwege het uitgebreide voortraject – heeft de officier van justitie zes 
weken de tijd voor het beoordelen van de klacht en het nemen van een beslissing daarover. Het 
gevolg van niet tijdig beslissen door de officier van justitie betreft een fictieve beslissing tot niet-
opsporing waarna beklag openstaat bij het gerechtshof. 
 
In dit getrapte stelsel ligt de verantwoordelijkheid voor een eerste heroverweging ten aanzien van 
het (verdere) opsporingsonderzoek – evenals bij de beslissing tot vervolging – het dichtst bij de 
beslissingnemende instantie, namelijk de officier van justitie. Dit maakt de informatieverstrekking 
makkelijker en efficiënter dan wanneer zonder voortraject een klacht over niet-opsporing 
aanhangig wordt gemaakt. Voordeel is verder dat aan de rechtstreeks belanghebbende een betere 
uitleg kan worden verschaft en dat – naar verwachting – daardoor minder zaken waar vrijwel 
zeker geen bevel tot opsporing zal worden gegeven (direct) bij het gerechtshof terechtkomen. 
Verder kan adequater worden ingespeeld op de onvrede van de rechtstreeks belanghebbende. Dat 
kan bijvoorbeeld door deze uit te nodigen voor een gesprek – in de afloopberichten van de politie 
wordt nu ook al gewezen op de mogelijkheid om nadere informatie in te winnen bij de politie – of 
doordat de officier van justitie erkent dat een onjuiste beslissing is genomen en de klacht gegrond 
dient te worden verklaard. De extra stap in het voortraject kan ten slotte bewerkstelligen dat in 
een eerder stadium een vollediger dossier kan worden opgebouwd. Indien de rechtstreeks 
belanghebbende alsnog een beklagprocedure wil starten kan daarop vervolgens worden 
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voortgebouwd. Dit kan leiden tot een makkelijkere en efficiëntere informatieverstrekking, zowel bij 
de voorbereiding binnen het openbaar ministerie als bij het gerechtshof. Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar de toelichting op artikel 3.2.1, tweede lid. 
 
Termijnen 
In het belang van het bevorderen van verkorting van de doorlooptijden is verder nieuw aan de 
beklagregeling dat het uitbrengen van het advies door de advocaat-generaal aan een termijn 
wordt gebonden, en wel een termijn van drie maanden. Uit de hiervoor genoemde onderzoeken is 
gebleken dat de tijd voor het uitbrengen van advies door het openbaar ministerie de belangrijkste 
oorzaak is van de langere duur van de beklagprocedure. Het vergaren van de benodigde 
informatie voor het innemen van een standpunt door de advocaat-generaal wordt in het algemeen 
als tijdrovend en moeizaam ervaren. Oorzaak daarvan is veelal het aantal schijven binnen de 
politie en het openbaar ministerie (voorbereidend of gemandateerd beslisser (parketsecretaris), 
officier van justitie, hoofdofficier van justitie en advocaat-generaal) waarover de voorbereiding van 
de advisering loopt. Vooral als nog aanvullende informatie van de politie is benodigd, verstrijkt 
vaak enige tijd. Van het stellen van een termijn zal naar verwachting de werking uitgaan dat deze 
werkzaamheden de prioriteit krijgen die ze nodig hebben. De beklagregeling is eveneens 
aangevuld met een termijn waarbinnen het slachtoffer dat bericht heeft ontvangen over het afzien 
van vervolging, namelijk drie maanden na ontvangst van dat bericht, beklag moet instellen. Voor 
gevallen waarin termijnoverschrijding door de klager verontschuldigbaar zou kunnen worden 
geacht, is een hardheidsclausule opgenomen. Een belanghebbende die aannemelijk kan maken dat 
de termijnoverschrijding hem niet kan worden aangerekend, verdient niet te worden 
geconfronteerd met de enkele vaststelling van termijnoverschrijding en niet-ontvankelijkheid van 
zijn beklag. 
 
In de regeling is ook het – uitvoerbaar gebleken – voorstel uit de contourennota verwerkt om ook 
een termijn op te nemen waarbinnen het gerechtshof na sluiting van het onderzoek een beslissing 
moet nemen. Dit is automatisch geregeld door de toepasselijkheid van de algemene regels voor de 
raadkamer. Het gerechtshof dient te beslissen uiterlijk zes weken na sluiting van het onderzoek.  
 
Het voorstel van de politie in haar advies over de consultatieversie van Boek 3 om te voorzien in 
een vaste (totale) termijn van zes maanden waarbinnen het beklag moet zijn behandeld en 
daarover moet zijn beslist, is niet overgenomen. De zaken die bij het gerechtshof aanhangig 
worden gemaakt, verschillen in omvang en complexiteit. Dat betekent ook dat de tijd die voor het 
gerechtshof nodig is om het beklag te behandelen en daarover te beslissen aanzienlijk kan 
verschillen. Tegen die achtergrond heeft een vaste (totale) termijnstelling bij complexe zaken als 
nadeel dat zij voor betrokkenen onterechte verwachtingen zou kunnen wekken, terwijl eveneens 
het risico bestaat dat de zorgvuldigheid van het onderzoek onder druk komt te staan. Beide 
consequenties zijn onwenselijk. 
 
Toetsing gerechtshof 
In de bestaande wettelijke regeling is nu niet bepaald op welke wijze de vervolgingsbeslissing 
wordt getoetst. Op wetshistorische gronden gaat de Hoge Raad uit van een toetsing in volle 
omvang, dat wil zeggen een beslissing van het gerechtshof over de vervolgingsbeslissing die naar 
zijn oordeel aanvankelijk door de officier van justitie had moeten worden genomen. Dat impliceert 
ook een oordeel over de verhouding tot het vervolgingsbeleid voor zover dat kenbaar en openbaar 
is gemaakt als de klager zich daarop beroept. Niettemin is gebleken dat de praktijk bij de 
gerechtshoven uiteenloopt. Het is de vraag of met een wijziging van de wet kan worden bereikt 
dat de gerechtshoven de wijze van toetsing meer op elkaar afstemmen. In het algemeen geldt dat 
voor een groot deel van de zaken (burenruzies, vechtscheidingen, mishandeling over en weer, 
oplichting van goedgelovigen) marginale toetsing volstaat, maar dat niet is uitgesloten dat in een 
minderheid van ernstige zaken de vervolgingsbeslissing volledig moet worden getoetst. Er is 
vooralsnog onvoldoende aanleiding om hierover in de wet iets nader te bepalen, anders dan het 
handhaven van het bepaalde in artikel 12i, tweede lid, in artikel 3.2.10, vijfde lid: Het gerechtshof 
kan het beklag ook afwijzen op gronden aan het algemeen belang ontleend.  
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Bevel tot opsporing of vervolging door het gerechtshof 
Zodra de officier van justitie aannemelijk kan maken dat een opsporingsonderzoek nog gaande is 
en binnen afzienbare termijn zal worden afgesloten met een vervolgingsbeslissing, zal het beklag 
niet gegrond kunnen worden verklaard omdat het ontijdig is. Uit het advies van het openbaar 
ministerie dat aan het gerechtshof moet worden uitgebracht, moet blijken of en wanneer een 
vervolgingsbeslissing is of kan worden genomen. In de praktijk zal de advocaat-generaal bij het 
voorbereiden van het advies ook al aandringen op het nemen van een vervolgingsbeslissing als uit 
het klaagschrift blijkt dat de opsporing nog niet is geëindigd dan wel nog niet is begonnen. Ook 
dient aan de politie en het openbaar ministerie een redelijke termijn te worden gegund om het 
onderzoek naar het strafbaar feit dat ter kennis is gekomen, af te ronden. Zoals hiervoor al is 
aangegeven, is in de nieuwe regeling eveneens tot uitdrukking gebracht dat het gerechtshof ook 
kan besluiten tot het geven van een bevel tot opsporing, indien duidelijk is dat in de zaak 
waarover de belanghebbende klaagt geen of ontoereikende pogingen tot opsporing hebben 
plaatsgevonden, terwijl de mogelijkheid van een kansrijke vervolging niet op voorhand behoeft te 
worden uitgesloten. Dat betekent niet dat in zaken waarin geen opsporingsindicatie aanwezig is, 
alsnog tot opsporing zal moeten worden overgegaan, maar wel dat zal kunnen worden bezien of 
ten aanzien van opgehelderde strafbare feiten die bewijsbaar en strafbaar zijn terecht opsporing 
achterwege is gebleven. Het opportuniteitsbeginsel blijft in deze zaken onverkort gelden en 
verantwoorde toepassing van deze beleidsruimte zal in de regel leiden tot het afwijzen van het 
beklag. 
 
In haar advies over de consultatieversie van Boek 3 heeft de politie enkele voorstellen gedaan met 
betrekking tot de regeling van beklag over het niet opsporen en vervolgen. Deze voorstellen zijn in 
het bijzonder toegespitst op de situatie waarin de politieambtenaar degene is op wie het beklag 
betrekking heeft. De in dit hoofdstuk geregelde beklagprocedure kenmerkt zich echter als een 
algemene regeling. Daarbij past het niet om bepaalde categorieën van personen, zoals de 
politieambtenaar, een bijzondere positie toe te kennen. In de regeling hebben de voorstellen over 
het direct informeren van de politieambtenaar na ontvangst van de klacht, het “recht” op een 
afschrift van het dossier en de mogelijkheid van een schriftelijke reactie dan ook geen plaats 
gekregen. Ten aanzien van het voorstel om te voorzien in betere mogelijkheden voor het 
afschermen van informatie wordt verwezen naar artikel 3.2.8, derde lid; die voorziening biedt 
toereikende mogelijkheden om gevoelige informatie van kennisneming te onthouden indien 
daartoe gewichtige belangen aanleiding geven (o.a. privacy-bescherming, de opsporing en 
vervolging van strafbare feiten).  
 
De beklagregeling van artikel 13 
In de contourennota is aangekondigd dat de regeling van artikel 13 naar de desbetreffende 
bijzondere regeling (vervolging van rechterlijke ambtenaren) van Boek 6 zou worden 
overgebracht. Bij nadere beschouwing blijkt dat daaraan geen behoefte bestaat. Het huidige 
artikel 13 maakt het mogelijk dat de belanghebbende zich verzet tegen het achterwege blijven van 
een verzoek van het openbaar ministerie tot verwijzing door de Hoge Raad naar een andere 
rechtbank als een strafbaar feit is begaan door een rechterlijk ambtenaar. Deze beklagregeling 
werd destijds noodzakelijk geacht, omdat de accreditatie van de officier van justitie die belast was 
met opsporingsonderzoek ook meteen leidde tot de bevoegdheid van de rechtbank die de zaak zou 
berechten. Doel van een dergelijk beklag is te bereiken dat een rechterlijk ambtenaar niet voor 
zijn eigen rechtbank wordt vervolgd en berecht. Met de wijziging van het vervolgingsbegrip komt 
die rol van de rechtbank echter pas later aan de orde. De kern van de bijzondere regeling voor de 
vervolging en berechting van rechterlijke ambtenaren (Boek 6, Hoofdstuk 1, Titel 1.4) is dan ook 
te verzekeren dat een officier van justitie die werkzaam is bij een parket in een ander ressort dan 
waar de rechterlijk ambtenaar werkzaam is, wordt belast met de opsporing en vervolging en dat 
een rechtbank in een ander ressort wordt aangewezen voor de berechting. 
 
Bij het beklag van het huidige artikel 13 is van belang dat dit zich nu uitsluitend kan richten tegen 
het achterwege blijven van een verzoek tot verwijzing aan de Hoge Raad zonder dat sprake 
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behoeft te zijn van een vervolgingsbeslissing. Het is echter aannemelijk dat de belanghebbende 
zich veeleer wenst te beklagen over het achterwege blijven van opsporing of vervolging van de 
rechterlijk ambtenaar. Hij zal evenwel in het algemeen onbekend zijn met de regeling die inhoudt 
dat de officier van justitie een verzoek moet indienen voor de aanwijzing van een andere 
rechtbank door de Hoge Raad. Zijn belang is primair dat er daadwerkelijk een vervolging wordt 
ingesteld en secundair uiteraard dat bij de berechting de mogelijkheid van twijfel aan een 
onpartijdige behandeling van een zaak wordt voorkomen. Vanuit deze invalshoek is het gewenst 
dat hij met zijn klacht op dezelfde voet terecht kan bij het gerechtshof als andere 
belanghebbenden die willen dat vervolging wordt ingesteld. Het gerechtshof kan bij een gegronde 
klacht het bevel geven dat vervolging wordt ingesteld. Voor zover aan de Hoge Raad nog niet op 
grond van de bijzondere regeling in Boek 6 om verwijzing naar een andere rechtbank is verzocht, 
kan het gerechtshof het openbaar ministerie in overweging geven verwijzing te verzoeken. In het 
geval dat mocht blijken dat bij de rechters die over het beklag moeten oordelen onvoldoende 
distantie bestaat tot de rechterlijk ambtenaar wiens vervolging wordt verlangd, kunnen de 
bestaande regelingen voor verwijzing, verschoning en wraking voldoende uitkomst bieden. 
 
De beklagregeling van artikel 13a 
Artikel 13a betreft het beklag over het achterwege blijven van vervolging voor strafbare feiten die 
de Hoge Raad in eerste aanleg berecht. Dat betreft ambtsmisdrijven die zijn begaan door 
Kamerleden, ministers en staatssecretarissen. Er is van afgezien deze bepaling nu in de 
beklagregeling te verwerken, omdat het voor de hand ligt die te betrekken bij het afzonderlijke 
traject voor de modernisering van de wetgeving inzake vervolging van personen als bedoeld in 
artikel 76 Wet RO. 
 
Artikel 3.2.1 [instellen van beklag, getrapte regeling klacht over niet-opsporen] 
 
In dit artikel is artikel 12, eerste lid, overgenomen, aangevuld met de mogelijkheid van beklag 
over het achterwege blijven van opsporing, welke mogelijkheid is voorzien van een voorprocedure. 
Artikel 12, tweede lid, is overgenomen in het volgende artikel. Artikel 12, derde en vierde lid, is 
niet overgenomen. Het derde lid bepaalt dat geen beklag mogelijk is wanneer er sprake is van een 
onherroepelijke einduitspraak die vatbaar is voor herziening ten nadele. Dat artikellid is strikt 
genomen overbodig omdat dit voor zich spreekt; uit de wettelijke regeling van herziening ten 
nadele volgt al dat de Hoge Raad de instantie is die over voortzetting van de vervolging na een 
onherroepelijke vrijspraak beslist. Het vierde lid bepaalt dat het klaagschrift langs elektronische 
weg kan worden overgedragen. De wijze van overdracht wordt in het nieuwe wetboek algemeen 
geregeld in Boek 1, Hoofdstuk 9, reden waarom het artikellid hier niet is overgenomen. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is opgenomen waarover de belanghebbende bij het gerechtshof kan klagen. 
Beklag kan worden gedaan tegen het achterwege blijven van opsporing, vervolging of voortzetting 
van de vervolging alsmede tegen vervolging door een strafbeschikking. 
 
De mogelijkheid van beklag tegen het achterwege blijven van opsporing is in de inleiding op dit 
hoofdstuk toegelicht. Zie daarover verder ook de toelichting op het tweede lid. 
 
De mogelijkheid van beklag tegen het achterwege blijven van voortzetting van de vervolging is 
behouden, omdat zich de situatie kan voordoen dat de officier van justitie voor de aanvang van de 
terechtzitting de procesinleiding intrekt op gronden aan het algemeen belang ontleend (artikel 
4.1.16, eerste en tweede lid). In dat geval wordt aan een met de procesinleiding aangevangen 
vervolging geen verder vervolg gegeven. Het spreekt voor zich dat de rechtstreeks 
belanghebbende zich daarover, evenals onder het geldende recht het geval is, kan (blijven) 
beklagen. 
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Onder de mogelijkheid van beklag tegen vervolging door een strafbeschikking is begrepen het 
geval van beklag tegen een strafbeschikking die door de officier van justitie wordt uitgevaardigd 
nadat hij de procesinleiding heeft ingetrokken (artikel 4.1.16, derde lid). 
 
In artikel 3.2.11 is geregeld dat als het gerechtshof een bevel tot vervolging geeft, de officier van 
justitie niet bevoegd is nadien nog van vervolging af te zien, tenzij het gerechtshof daarmee op 
vordering van de officier van justitie alsnog instemt. Wanneer het gerechtshof die toestemming 
geeft is het, zo volgt uit de wetssystematiek, niet mogelijk om opnieuw beklag te doen. 
 
In de contourennota is voorgesteld te schrappen dat de rechtstreeks belanghebbende ook kan 
klagen over het uitblijven van een vervolgingsbeslissing. Aan dit voornemen is uitvoering gegeven 
door uitdrukkelijk op te nemen dat ook kan worden geklaagd over het uitblijven van opsporing. 
Indien de klacht door het gerechtshof gegrond wordt bevonden, beveelt het de opsporing. Na 
voltooiing van het opsporingsonderzoek moet de officier van justitie beslissen over de vervolging. 
Als hij daartoe overgaat en de rechtstreeks belanghebbende daarover informeert, heeft deze geen 
belang bij voortzetting van de procedure. Besluit de officier van justitie evenwel tot niet-
vervolging, dan zou de belanghebbende een nieuwe klacht over het weigeren van de vervolging 
kunnen indienen.  
 
Tweede lid 
Uit het tweede lid volgt de voorprocedure alvorens een rechtstreeks belanghebbende beklag kan 
instellen bij het gerechtshof over het achterwege blijven van opsporing van een strafbaar feit. De 
achtergrond van deze getrapte regeling is hiervoor al aan de orde gekomen. In het navolgende 
worden de verschillende elementen die in het tweede lid zijn opgenomen stapsgewijs 
weergegeven. 
 
De volgende stappen kunnen worden onderscheiden: 
 
1. de opsporingsambtenaar bericht aan de aangever dat niet wordt opgespoord; 
2. in het onder 1 bedoelde bericht wordt aan de belanghebbende meegedeeld dat hij zich 

hierover kan beklagen bij de opsporingsinstantie; 
3. bij afwijzing van de klacht door de opsporingsinstantie, welke geldt als de beslissing (al dan 

niet met aanvulling van gronden) om niet op te sporen, kan de belanghebbende zich wenden 
tot de officier van justitie. Het betreft de officier van justitie in het arrondissement waar de 
opsporing heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden; 

4. de officier van justitie heeft zes weken de tijd om te beslissen over de klacht; 
5. bij afwijzing van de klacht door de officier van justitie of het niet tijdig beslissen op de klacht, 

kan de belanghebbende beklag instellen bij het gerechtshof over het achterwege blijven van 
opsporing van een strafbaar feit. 

 
Voor het beklag over niet-opsporen bij het gerechtshof geldt dus dat de belanghebbende alleen 
beklag kan instellen als hij in het bezit is van een formele beslissing van de officier van justitie tot 
niet-opsporing. Dit is dezelfde voorwaarde als die geldt voor het instellen van beklag over niet-
vervolging bij het gerechtshof: ook daarvoor is een formele sepotbeslissing van de officier van 
justitie vereist.  
 
In dit artikellid is niet als voorwaarde gesteld dat de belanghebbende die van een 
opsporingsambtenaar een beslissing tot niet-opsporen ontvangt, eerst bij de desbetreffende 
opsporingsinstantie daarover een klacht indient. Het ligt evenwel in de rede dat in de praktijk de 
belanghebbende zich in eerste instantie met een klacht tot de opsporingsinstantie wendt; hierdoor 
wordt deze in staat gesteld snel een heroverweging te maken over de genomen beslissing. Voor de 
indiening van de klacht gelden geen bijzondere vormvereisten, zodat deze ‘eerste tussenstap’ voor 
de belanghebbende niet bezwarend is. Het verzoek tot heroverweging van de beslissing tot 
opsporing is conform de Aanwijzing voor de opsporing en de bestaande praktijk. Wettelijk 
vastleggen van deze eerste tussenstap is daarom niet nodig. In uitzonderlijke situaties is 
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bovendien denkbaar dat de klacht van de belanghebbende die zich niet tot de opsporingsinstantie 
wil wenden, bijvoorbeeld omdat hij door omstandigheden in het handelen van die instantie geen 
vertrouwen (meer) heeft, door de officier van justitie in behandeling wordt genomen. 
Tegen het wettelijk vastleggen pleit ook een tweede argument: in de uitzonderlijke situatie dat de 
belanghebbende door omstandigheden geen vertrouwen heeft in het handelen van de 
opsporingsorganisatie, wordt de belanghebbende niet verplicht zich opnieuw tot de 
opsporingsinstantie te wenden. Kortom, in de wettelijke regeling wordt als enige harde voorwaarde 
voor het instellen van beklag bij niet-opsporen gesteld, dat de belanghebbende een formele 
beslissing van de officier van justitie heeft verkregen tot niet-opsporing (sepotbeslissing). In de 
meeste gevallen zal het echter vanwege overwegingen van doelmatigheid en zorgvuldigheid zijn 
aangewezen dat de belanghebbende die een beslissing tot niet-opsporing van een 
opsporingsambtenaar ontvangt, zich eerst wendt tot die opsporingsinstantie met een verzoek tot 
heroverweging. 
 
Derde lid 
In het derde lid is de bijzondere bevoegdheidsregeling voor de gerechtshoven zonder inhoudelijke 
wijziging uit artikel 12, eerste lid, overgenomen: zaken van het landelijk parket en het functioneel 
parket komen terecht bij het gerechtshof Den Haag; zaken van het parket centrale verwerking 
openbaar ministerie bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 
 
Artikel 3.2.2 [rechtstreeks belanghebbende] 
 
De regeling uit het huidige artikel 12, tweede lid, is vrijwel ongewijzigd overgenomen. Wel is de 
redactie in zoverre aangepast dat het belang waarin een rechtspersoon dient te zijn getroffen om 
als rechtstreeks belanghebbende te kunnen worden aangemerkt, een belang kan zijn dat door elke 
beslissing wordt getroffen waarover beklag kan worden ingediend, waaronder begrepen de 
beslissing om een vervolging in te stellen door middel van een strafbeschikking. 
 
Van oudsher omvat het begrip rechtstreeks belanghebbende ook het slachtoffer en diens 
nabestaanden. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad kan slechts degene die door het 
achterwege blijven van vervolging getroffen is in een belang dat hem bepaaldelijk aangaat, 
worden aangemerkt als rechtstreeks belanghebbende (HR 7 maart 1972, NJ 1973/35). Daarbij 
dient sprake te zijn van een objectief bepaalbaar, persoonlijk of kenmerkend belang. Bovendien 
brengt het relativiteitsvereiste met zich mee dat dient te worden beoordeeld of de overtreden 
strafbepalingen beogen dit specifieke belang van klager te beschermen. 
 
Artikel 3.2.3 [uitsluiting beklag] 
 
De regeling over het uitsluiten van beklag uit artikel 12l, eerste lid, na buitenvervolgingstelling of 
de verklaring dat de zaak is geëindigd is naar voren gehaald omdat zij hier systematisch beter 
past. Het bepaalde in dit artikel betekent – in relatie tot de artikelen 3.1.8 en 3.3.4 – dat voor het 
slachtoffer (dat is de rechtstreeks belanghebbende in de beklagprocedure) geen mogelijkheid meer 
openstaat voor het instellen van beklag wanneer sprake is van een verklaring dat de zaak is 
geëindigd of van een buitenvervolgingstelling. Dat ligt anders wanneer nieuwe bezwaren bekend 
worden. In dat geval kan de rechtstreeks belanghebbende wel een beklagprocedure opstarten met 
inachtneming van de bepalingen uit dit hoofdstuk. 
 
Artikel 3.2.4 [termijn voor het indienen van beklag] 
 
Eerste lid 
De termijn van drie maanden voor het indienen van beklag tegen het achterwege blijven van 
vervolging van een strafbaar feit is ontleend aan de huidige artikelen 12k en 12l, tweede lid. Op 
grond van deze artikelen geldt al een beklagtermijn voor degene die zich wil beklagen over het 
uitvaardigen van een strafbeschikking of over een kennisgeving van niet-verdere vervolging. Voor 
de belanghebbende die wenst te klagen over het uitblijven of het stagneren van 
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opsporingsonderzoek geldt eveneens een termijn van drie maanden. Als beginpunt van een 
beklagtermijn kan hier gelden de formele beslissing van de officier van justitie tot niet-opsporing, 
bedoeld in artikel 3.2.1, tweede lid. Het spreekt voor zich dat aan de politie en het openbaar 
ministerie een redelijke termijn moet worden gegund waarbinnen het opsporingsonderzoek kan 
worden afgerond. Als te snel beklag wordt gedaan en het opsporingsonderzoek is nog gaande, zal 
het beklag niet-ontvankelijk worden verklaard. Voor zover deze beklagtermijn door de indiener 
van het klaagschrift verontschuldigbaar is overschreden, is voorzien in een hardheidsclausule in 
artikel 3.2.10, tweede lid, bij het beoordelen van de ontvankelijkheid van klager. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid zijn op verzoek van de rechtspraak ten opzichte van de huidige regeling enkele 
vormvereisten toegevoegd. Deze beogen de behandeling van de zaak te vergemakkelijken, 
hetgeen ook een positief effect op de doorlooptijd kan hebben. Een klager kan zich op deze wijze 
eerder bewust worden van de eisen waaraan het beklag dient te voldoen. Daarmee wordt 
tegengegaan dat eerst correspondentie met klager moet worden gevoerd over de aanvulling van 
zijn beklag voordat het in behandeling kan worden genomen. Als het beklag wordt gedaan namens 
een rechtspersoon moet daarin bovendien worden aangegeven dat de indiener daartoe bevoegd en 
gemachtigd is. 
 
Derde lid  
In het derde lid is de mogelijkheid van beklag tegen een nog niet volledig tenuitvoergelegde 
strafbeschikking opgenomen. Deze mogelijkheid is in het huidige wetboek geregeld in artikel 12k, 
tweede lid. 
 
Vierde lid  
Dit artikellid bevat de ongewijzigde inhoud van artikel 12a, eerste lid, over het ontvangstbericht en 
het vragen van advies. 
 
Vijfde lid 
In het kader van het terugbrengen van de doorlooptijden van de beslissing op het beklag is 
geopperd dat het advies van het openbaar ministerie binnen een bepaalde termijn zou moeten 
worden uitgebracht. In navolging daarvan is in het vijfde lid opgenomen dat het advies van de 
advocaat-generaal moet worden uitgebracht binnen drie maanden nadat het gerechtshof daartoe 
opdracht heeft gegeven. Het is immers zeer wenselijk dat meer snelheid wordt betracht bij het 
uitbrengen van het advies door de advocaat-generaal. Over het belang van een tijdige 
informatievoorziening bestaat brede overeenstemming. In het hierboven in de inleiding op het 
hoofdstuk genoemde onderzoek van het Montaigne Centrum van de Universiteit Utrecht komt 
uitvoerig aan de orde dat klagers de lengte van de procedure als zeer bezwaarlijk ervaren. Er is 
dan ook alle reden om op dit punt blijvend beleid te voeren. Het is van belang dat tussen de 
gerechtshoven, het parket van de hoofd-advocaat-generaal, de parketten en de politie goede 
afspraken worden gemaakt over de termijn van inzending. Aan het overschrijden van de termijn 
voor het uitbrengen van advies is overigens geen sanctie verbonden. Een passende sanctie op 
termijnoverschrijding kan immers niet zijn dat bij gebreke van een advies de verlangde vervolging 
wordt bevolen. Ook het gerechtshof zal moeten beschikken over toereikende informatie over de 
genomen beslissing voordat het een deugdelijke beslissing over de gegrondheid van het beklag 
kan nemen. 
 
Artikel 3.2.5 [onbevoegdheid gerechtshof en versnelde afdoening]  
 
Eerste lid 
De algemene raadkamerprocedure is van toepassing op de beklagprocedure. Voor de 
raadkamerprocedure geldt het uitgangspunt van openbaarheid, tenzij de wet anders bepaalt. Voor 
de behandeling van het beklag geldt beslotenheid. Daarom regelt het eerste lid dat de behandeling 
van het beklag door het gerechtshof niet openbaar is. 
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Tweede lid 
Dit artikellid bevat de bestaande mogelijkheid uit artikel 12c om zaken die kennelijk niet-
ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn, zonder het horen van de klager en zonder onderzoek op 
de zitting af te doen. In het geval het gerechtshof onbevoegd is, verwijst het klager zo mogelijk 
naar een gerechtshof dat wel bevoegd is. Dat spreekt voor zich, reden waarom het daartoe 
strekkende voorschrift uit het huidige artikel 12b niet is overgenomen. De enkele vaststelling dat 
de klager zijn beklag niet binnen de termijn voor het indienen van het beklag, bedoeld in artikel 
3.2.4, eerste lid, heeft ingediend, is niet voldoende voor een kennelijke niet-ontvankelijkheid. 
Indien klager aannemelijk maakt dat deze termijnoverschrijding hem niet zou moeten worden 
toegerekend, bijvoorbeeld omdat zijn fysieke of psychische toestand niet toeliet dat hij de klacht 
eerder indiende, zou het van uitzonderlijke hardheid getuigen daarmee geen rekening te houden. 
In een dergelijk uitzonderlijk geval zou het gerechtshof klager in zijn klacht kunnen ontvangen. 
Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 3.2.10, tweede lid. 
 
Artikel 3.2.6 [oproeping van klager en uitzonderingen] 
 
Eerste lid 
In dit artikel zijn de bestaande regels voor het oproepen en horen van de klager (artikel 12d, 
eerste lid) opgenomen. Voor natuurlijke personen kan worden volstaan met het sturen van een 
oproeping naar het in het klaagschrift opgegeven adres. Bij oproeping van een rechtspersoon die 
zich als klager heeft gesteld, zal eveneens uit de ingevolge artikel 3.2.4, tweede lid, verschafte 
gegevens blijken naar wie de oproeping kan worden gestuurd.  
 
Tweede lid 
Als uitzondering op het eerste lid is de mogelijkheid van het beperken van de oproeping van 
verschillende personen met dezelfde klacht, zoals geregeld in het huidige artikel 12d, derde lid, 
gehandhaafd.  
 
Artikel 3.2.7 [oproeping van degene op wie het beklag betrekking heeft] 
 
Dit artikel bevat de ongewijzigde inhoud van artikel 12e, met dien verstande dat het artikel nu ook 
betrekking heeft op de gevallen waarin opsporing wordt verlangd. Om die reden is ervoor gekozen 
het huidige begrip “persoon wiens vervolging wordt verlangd” te verbreden tot het begrip “degene 
op wie het beklag betrekking heeft”. In geval van een beklag over het achterwege blijven van 
opsporing zal overigens niet altijd een oproeping worden verzonden. Het behoeft dan immers nog 
niet duidelijk te zijn of er al een verdachte in de zaak is aangemerkt, of iemand als verdachte is 
verhoord dan wel dat het gaat om een persoon die alleen nog door de klager als verdachte wordt 
gezien. Om dezelfde reden wordt voor de vaststelling van de identiteit van degene op wie het 
beklag betrekking heeft, indien hij wordt opgeroepen voor de zitting, aangesloten bij de wijze die 
is voorgeschreven voor een getuige (artikel 1.6.1) en niet, zoals in het huidige artikel 12e, tweede 
lid, op de wijze die is voorgeschreven voor de verdachte. 
 
Artikel 3.2.8 [rechtsbijstand en kennisneming van stukken] 
 
Eerste lid  
De inhoud van artikel 12f, eerste lid, dat regelt dat de klager en degene op wie het beklag 
betrekking heeft zich kunnen laten bijstaan door een advocaat en dat zij daarop opmerkzaam 
moeten worden gemaakt, is in het eerste lid opgenomen.  
 
Tweede lid 
In het tweede lid wordt de mogelijkheid van kennisneming van de op de zaak betrekking hebbende 
stukken en de beperking van die kennisneming geregeld. Deze mogelijkheid komt pas aan de orde 
na het indienen van beklag. De opsomming van de gronden waarop de kennisneming kan worden 
beperkt is taalkundig aangepast. 
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Derde lid 
Het derde lid bevat de mogelijkheid tot het beperken van het verstrekken van kopieën van de 
stukken. De opsomming van de gronden waarop de verstrekking kan worden beperkt is taalkundig 
aangepast. 
 
Vierde lid  
Het vierde lid regelt dat klager en degene op wie het beklag betrekking heeft in kennis worden 
gesteld van het niet verstrekken van kopieën. 
 
Artikel 3.2.9 [horen van klager en degene op wie het beklag betrekking heeft; nader onderzoek] 
 
In dit artikel wordt geregeld dat zowel de klager als degene op wie het beklag betrekking heeft op 
de zitting kunnen worden gehoord.  
 
Eerste lid 
Het eerste lid komt overeen met de regeling opgenomen in artikel 12h. Hiermee wordt de 
bestaande praktijk dat het horen van klager en degene op wie het beklag betrekking heeft kan 
worden opgedragen aan de raadsheer-commissaris, gehandhaafd. 
 
Tweede lid 
Dit nieuwe voorschrift maakt het mogelijk om klager en degene op wie het beklag betrekking heeft 
voor dezelfde zitting op te roepen, zodat in een zaak waarin het wenselijk wordt geacht ook de 
lezing van laatstgenoemde te vernemen (zonder dat op voorhand een bevel tot opsporing of 
vervolging wordt overwogen) geen aanhouding behoeft plaats te vinden omdat voor de eerste 
zitting alleen de klager is opgeroepen.  
 
Derde lid 
In het derde lid is de bepaling van artikel 12g opgenomen.  
 
Vierde lid 
Het vierde lid geeft uitvoering aan de wens van de gerechtshoven om meer mogelijkheden te 
verschaffen voor een feitenonderzoek voordat de daadwerkelijke beslissing op het beklag wordt 
genomen. Soms worden gebreken in het opsporingsonderzoek geconstateerd waarvan het voor het 
nemen van een goede beslissing op het beklag wezenlijk is dat deze worden weggenomen. Een 
passende reactie is dan niet zonder meer dat het beklag gegrond moet worden verklaard omdat na 
voltooiing van het onderzoek uiteindelijk zou kunnen blijken dat vervolging niet wenselijk is. Met 
een bevel tot vervolging worden dan onnodig verwachtingen opgewekt bij de klager die later niet 
kunnen worden gehonoreerd. Het ligt voor de hand dat nadat een aanvullend onderzoek is 
uitgevoerd, een beter gefundeerde vervolgingsbeslissing tot stand kan komen en ook een betere 
beslissing op het beklag. Gekozen is om deze mogelijkheid in de wet vast te leggen door hier te 
regelen dat nader onderzoek door het gerechtshof kan worden bevolen, hetzij te verrichten door 
de rechter-commissaris hetzij door de raadsheer-commissaris. Het zal hier niet gaan om een 
volledig feitenonderzoek, maar het moet mogelijk zijn om onderzoek te laten uitvoeren dat 
noodzakelijk is voor de beoordeling van de deugdelijkheid van de vervolgingsbeslissing, voordat 
een beslissing over de gegrondheid van het beklag kan worden genomen. Van belang is evenwel te 
benadrukken dat het doel van de beklagprocedure is, dat een onpartijdige en onafhankelijke 
rechter beoordeelt of het openbaar ministerie op een evenwichtige wijze gebruik maakt van het 
vervolgingsmonopolie en het opportuniteitsbeginsel. Uitsluitend met het oog daarop kan nader 
onderzoek worden gedaan. Eveneens kan de officier van justitie op verzoek van de advocaat-
generaal bevelen dat nader onderzoek wordt verricht in een strafzaak die bij het gerechtshof 
aanhangig is (artikel 1.3.17).  
 
Artikel 3.2.10 [beslissingen van het gerechtshof] 
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In dit artikel zijn de beslissingen bijeengebracht die het gerechtshof na de sluiting van het 
onderzoek op de zitting kan nemen. 
 
Eerste lid  
In het eerste lid is de inhoud van het huidige artikel 12b opgenomen.  
 
Tweede lid 
Het tweede lid maakt mogelijk dat het beklag dat te laat is ingediend ontvankelijk wordt verklaard 
als de rechtstreeks belanghebbende voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat die 
termijnoverschrijding verontschuldigbaar is. Deze hardheidsclausule kan bijvoorbeeld van belang 
zijn indien slachtoffers of nabestaanden van een zeer ernstig misdrijf zich pas later van de 
implicaties van het achterwege blijven van vervolging bewust zijn geworden dan wel te laat van de 
vervolgingsbeslissing op de hoogte zijn gekomen. 
 
Derde lid 
In het derde lid is de inhoud van het huidige artikel 12d, tweede lid, overgenomen, zij het dat de 
inhoud daarvan nu niet meer een mogelijkheid betreft om het oproepen van de klager achterwege 
te laten, maar een grond voor niet-ontvankelijkheid van het beklag behelst; indien door de klager 
terzake van hetzelfde feit al eerder beklag is gedaan en door hem geen omstandigheden zijn 
aangevoerd die tot een nieuwe beoordeling van het beklag aanleiding geven, kan het gerechtshof 
de klager niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag. 
 
Vierde lid 
Het vierde lid bevat de beslissingen die het gerechtshof over de inhoud van het beklag kan nemen 
en die nu zijn opgenomen in artikel 12i, eerste lid. Het beschrijft de situatie waarin het gerechtshof 
van oordeel is dat het beklag gegrond is en dat het instellen van vervolging moet worden bevolen. 
In de tweede zin wordt aangegeven dat ook een bevel tot vervolging kan worden gegeven indien 
het erom gaat dat degene op wie het beklag betrekking heeft, alsnog aan een bepaalde 
voorwaarde moet voldoen die wordt gesteld door de officier van justitie, aangezien het om een 
vervolgingsbeslissing gaat. Dit voorwaardelijk bevel tot vervolging is een effectieve stok achter de 
deur voor degene wiens vervolging wordt verlangd, vooral in het geval dat de klager (slachtoffer) 
voldoende heeft aan het verkrijgen van schadevergoeding. Indien de verdachte te kennen geeft 
bereid te zijn om de schade te vergoeden, zal hij daartoe gemakkelijker overgaan als hij weet dat 
bij niet voldoen een vervolging wacht. Uit reactie van de praktijk blijkt dat van de figuur van het 
voorwaardelijk bevel kan worden afgezien als de zaak voor bepaalde tijd wordt aangehouden. 
Degene op wie het beklag betrekking heeft krijgt dan de tijd om de schade te vergoeden. Als hij 
dat doet, is het beklag uiteindelijk niet gegrond. Zowel de NVvR als SHN hebben met instemming 
kennisgenomen van deze mogelijkheid. Volgens de NVvR kan de nieuwe beslissingsmogelijkheid 
een schaderegeling tussen verdachte en klager bevorderen, in het bijzonder wanneer het 
ontbreken van een passende schaderegeling de enige reden is voor het instellen van een klacht. 
Indien overigens de schadevergoeding achterwege blijft kan alsnog vervolging worden bevolen.  
 
Vijfde lid 
Het vijfde lid komt overeen met de inhoud van artikel 12i, vierde lid. Het is aangevuld met de 
bepaling van artikel 12i, tweede lid. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de toetsing tot het 
achterwege blijven van opsporing of vervolging van een strafbaar feit ook kan plaatsvinden met 
inachtneming van het opportuniteitsbeginsel. In de regeling blijft uitgangspunt dat het gerechtshof 
in de gelegenheid is om de genomen beslissing vol te toetsen. Er is geen reden om vast te leggen 
dat de gehele toetsing voornamelijk is gebaseerd op marginale toetsing, zoals bij sommige 
gerechtshoven praktijk is. Het moet in ieder geval mogelijk blijven om in bijzondere gevallen vol te 
kunnen toetsen. Het voorschrijven van marginale toetsing is een onwenselijke nivellering en kan 
afbreuk doen aan de waarde van het correctiemechanisme. Daarmee is niet gezegd dat de 
gerechtshoven niet ernaar zouden moeten streven om hun wijze van toetsing meer op elkaar af te 
stemmen en – indien nodig – aan te passen.  
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Zesde lid 
Uit de algemene regeling voor de raadkamerprocedure volgt al dat de beslissing direct aan klager 
en het openbaar ministerie ter kennis moet worden gebracht (artikel 1.2.24, eerste lid). In het 
zesde lid is in aanvulling op deze regeling bepaald dat het gerechtshof ook degene op wie het 
beklag betrekking heeft direct in kennis stelt van zijn beslissing.  
 
In de huidige regeling is niet bepaald wanneer de beslissing moet worden genomen. Deze behoeft 
niet op de zitting te worden uitgesproken. De beslissing wordt in de praktijk aan de betrokkenen 
toegezonden. Door de doorwerking van de nieuwe bepalingen over de raadkamer in Boek 1 
(artikelen 1.2.12 tot en met 1.2.24) is de termijn voor het nemen van een beslissing zes weken na 
de sluiting van het onderzoek.  
 
Artikel 3.2.11 [gevolgen van het bevel tot vervolging]  
 
Eerste lid 
De tweede zin van artikel 12i, eerste lid, is in dit eerste lid opgenomen. Het gaat in dat voorschrift 
om de wijze waarop het bevel tot vervolging mag worden uitgevoerd. Dit vormt ook de reden voor 
het opnemen van dit voorschrift in dit artikel. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is de eerste zin uit artikel 243, vijfde lid, overgenomen. Daarin is vastgelegd dat 
het de officier van justitie niet vrijstaat om na een bevel tot vervolging alsnog zonder meer over te 
gaan tot een sepot. Indien de officier van justitie van mening is dat uit het opsporingsonderzoek te 
weinig blijkt om een positieve vervolgingsbeslissing te rechtvaardigen, moet hij het gerechtshof 
daarvan in kennis stellen en instemming vragen voor het sepot. Wanneer het gerechtshof zijn 
instemming geeft, komt daarmee een definitief einde aan de beklagprocedure. De rechtstreeks 
belanghebbende kan in dat geval niet opnieuw beklag te doen, zo volgt uit de wetssystematiek. 
Zie ook de toelichting op artikel 3.2.1, eerste lid. 
 
Derde lid 
De tweede zin van artikel 243, vijfde lid, is opgenomen in het derde lid dat bepaalt dat de officier 
van justitie aan het gerechtshof de benodigde informatie moet verschaffen om te kunnen 
beoordelen of het de gevraagde instemming kan verlenen. 
 
In het huidige artikel 243 is opengebleven of de beslissing op de mededeling van de officier van 
justitie dat hij van oordeel is dat in de zaak waarin vervolging is bevolen, toch geen vervolging 
dient plaats te vinden, al dan niet na het houden van een zitting moet worden genomen. Evenmin 
is geregeld op welke wijze het gerechtshof beslist over de vraag of het bewilligt of niet. Om hierna 
te bespreken redenen kan dit ook in het nieuwe wetboek ongeregeld blijven. Daarbij kan voorop 
worden gesteld dat het gerechtshof bij het indienen van de klacht vrijwel nooit zal worden 
geconfronteerd met een voltooid opsporingsonderzoek op grond waarvan alleen een andere 
vervolgingsbeslissing moet worden genomen. Ook de officier van justitie zal meestal niet kunnen 
volstaan met het uitbrengen van een procesinleiding op basis van het verzamelde materiaal of met 
de enkele vaststelling dat vervolging alsnog opportuun is. Na het bevel tot opsporing of vervolging 
zal veelal aanvullend (opsporings)onderzoek zijn gedaan gevolgd door een nieuwe waardering en 
vervolgingsbeslissing. Voor het geval het nieuwe opsporingsonderzoek uitwijst dat het bevel tot 
vervolging naar het oordeel van de officier van justitie niet behoort te worden uitgevoerd, kan hij 
deze beslissing gezien de voorafgaande beklagprocedure niet meer zelfstandig nemen. Hij dient 
zijn oordeel aan het gerechtshof mee te delen en vraagt daarvoor “bewilliging”. In de huidige 
regeling is voorzien dat de officier van justitie rechtstreeks zijn oordeel dat alsnog van vervolging 
moet worden afgezien meedeelt en daaraan de processtukken toevoegt. De wet zegt niets over de 
procedure die daarna moet worden gevolgd, de rol van de advocaat-generaal en de aard van de 
beslissing die het gerechtshof neemt.  
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Aannemelijk lijkt dat dergelijke voorstellen voor een sepot na een bevel tot vervolging deugdelijk 
zijn onderbouwd en geen intensieve toetsing behoeven. Het lijkt niet nodig om vormvoorschriften 
te stellen aan de indiening van het verzoek tot bewilliging. Het gaat hier in wezen om een 
vordering van de officier van justitie die in het algemeen vormvrij is. Anders dan in het huidige 
artikel 243, vijfde lid, wordt dan ook in het tweede en derde lid niet meer gesproken over een 
mededeling, maar over een vordering van de officier van justitie. Voldoende is dat hij de volledige 
processtukken met een gemotiveerde conclusie inzendt.  
 
Vierde lid 
Het gerechtshof zal moeten beslissen over de vraag of in het voorstel voor sepot kan worden 
bewilligd zonder onderzoek op de zitting. Voorstelbaar is dat voor het merendeel van deze zaken 
geen onderzoek op de zitting nodig is. Daartoe is dit vierde lid opgenomen. Uit dit voorschrift 
wordt ook duidelijk dat wanneer het gerechtshof zich niet zonder onderzoek op de zitting kan 
verenigen met de voorgestelde beslissing, behandeling op de zitting moet volgen. In het geval dat 
het gerechtshof in de stukken aanleiding vindt tot het stellen van vragen over de juistheid van de 
voorgenomen sepotbeslissing, zal dan ook een beknopte procedure volgen met oproeping van 
klager en degene op wie de klacht betrekking heeft voor de zitting en een oordeel van de 
advocaat-generaal. Tijdens die zitting dient evenwel te worden voorkomen dat zich een herhaling 
van zetten voordoet. De belangen en wensen van betrokkenen zijn in de eerdere fase veelal 
genoegzaam aan de orde geweest. Het gaat in deze afsluiting van de beklagprocedure louter om 
de vraag of de voorgestelde beslissing op de aangevoerde gronden aanvaardbaar is, waarbij de 
klager en het openbaar ministerie nog een keer de gelegenheid krijgen hun opvatting hierover 
kenbaar te maken, voordat het gerechtshof zijn beslissing neemt. Tegen de beslissing tot 
goedkeuring van het voorgenomen sepot staat geen rechtsmiddel open, niet voor de klager en niet 
voor het openbaar ministerie. Evenmin is overigens aannemelijk dat degene op wie het beklag 
betrekking heeft en die, wanneer een dergelijke procedure als uitkomst heeft dat het gerechtshof 
zijn instemming aan het afzien van vervolging onthoudt, wordt vervolgd, nog kan stellen dat hij 
lichtvaardig is vervolgd en dus met succes een bezwaarschrift tegen de procesinleiding kan 
indienen. 
 
Vijfde lid 
Omdat aannemelijk is dat aan de beslissing van het gerechtshof geheel recht is gedaan als de 
degene op wie het beklag betrekking heeft aan de door het gerechtshof gestelde voorwaarde heeft 
voldaan, is toereikend dat de officier van justitie in dat geval uitsluitend met een kennisgeving met 
zodanige vaststelling volstaat.  
 
Artikel 3.2.12 [samenstelling van het gerechtshof] 
 
De regeling van het bestaande artikel 12j beoogt te bewerkstelligen dat de leden van het 
gerechtshof niet deelnemen aan de berechting van een zaak in hoger beroep waarin zij eerder een 
bevel tot vervolging hebben gegeven. Deze regeling is hier opgenomen, met dien verstande dat de 
woorden “bij voorkeur” zijn geschrapt. Omdat het geven van een dergelijk bevel een beoordeling 
van de juistheid van de vervolgingsbeslissing inhoudt, hetgeen een oordeel is dat als regel niet aan 
de zittingsrechter toekomt, is het wenselijk om de rechter die zich daarover in een eerdere fase 
heeft uitgelaten, niet met de latere berechting van dezelfde zaak te belasten. Daarmee zou 
immers een schijn van partijdigheid kunnen ontstaan; deze schijn moet worden vermeden.  
 
HOOFDSTUK 3 
Bezwaarschrift tegen de procesinleiding  
 
De mogelijkheid van een bezwaarschrift tegen de procesinleiding heeft tot doel te voorkomen dat 
de verdachte op grond van een lichtvaardige vervolging terecht moet staan. Daarbij moet worden 
gedacht aan gevallen waarin het bij voorbaat duidelijk is dat het niet tot een veroordeling zal 
komen. Volgens de opvatting van de Hoge Raad dient “een buitenvervolgingstelling te volgen 
indien reeds dadelijk zou blijken dat ene verdere vervolging niet gerechtvaardigd is” (HR 23 juni 
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1941, NJ 1941/706). Ook in het nieuwe wetboek houdt de regeling van de 
bezwaarschriftprocedure haar functie als correctiemechanisme op de vervolgingsbeslissing van de 
officier van justitie, ook al wordt zij in de praktijk relatief weinig benut. De afgelopen jaren was dit 
ongeveer 230 keer per jaar, waarvan ongeveer 50 keer gericht tegen dagvaardingen voor de 
meervoudige kamer. Het is het enige middel van de verdachte om te vermijden dat hij in het 
openbaar zal terechtstaan. De regeling wordt om die reden gehandhaafd. 
 
De wijzigingen die in Boek 4 zijn doorgevoerd, in het bijzonder de invoering van de procesinleiding 
(tenlastelegging en mededeling van rechten) en de oproeping voor de terechtzitting, zijn gericht 
op het gefaseerd aanbrengen van de strafzaak ter berechting. Zij hebben hierdoor ook gevolgen 
voor de regeling van de bezwaarschriftprocedure. Nu de procesinleiding het begin van de 
berechting markeert en in wezen neerkomt op de aankondiging dat de verdachte op korte termijn 
voor de rechter wordt gedaagd, ligt het in de rede vanaf dat moment de mogelijkheid open te 
stellen om bezwaar te maken tegen het openbaar terechtstaan. Het bezwaar tegen de 
procesinleiding kan worden ingediend binnen een maand na betekening van de procesinleiding. 
Betreft dit een meervoudige kamerzaak, dan is nog geen sprake van een oproeping voor de 
terechtzitting. De rechtbank bepaalt dan wanneer het bezwaarschrift in raadkamer zal worden 
behandeld. Is sprake van een procesinleiding voor berechting door de enkelvoudige kamer, dan 
gaat deze al vergezeld van een oproeping voor de terechtzitting. Aangezien voor oproeping van de 
politierechter een kortere oproepingstermijn kan gelden, kan sprake zijn van een betekening van 
de procesinleiding op een termijn van minder dan een maand. In dat geval moet het 
bezwaarschrift worden ingediend uiterlijk voor het tijdstip van de terechtzitting dat in de oproeping 
is vermeld. Een bezwaarschrift tegen de procesinleiding voor berechting door de politierechter 
wordt behandeld op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. Dit sluit aan bij de huidige praktijk 
waarbij de politierechter als raadkamer optreedt op grond van artikel 371, onderdeel c. De 
algemene regeling van de raadkamer bevat in artikel 1.2.13, eerste lid, mogelijkheden om van de 
hoofdregel dat behandeling door de meervoudige kamer plaatsvindt, te kunnen afwijken, en 
behandeling door een enkelvoudige kamer te kunnen laten plaatsvinden. Door deze regeling (zie 
vooral onderdeel d van het genoemde artikellid) kan de praktijk waarin een bezwaarschrift tegen 
de procesinleiding door de politierechter wordt behandeld, worden voortgezet. 
Evenals in het huidige recht is een bezwaarschrift in geval van berechting door de kantonrechter 
niet mogelijk (huidig artikel 398, onderdeel 3˚).  
 
Aanvankelijk zou in dit hoofdstuk volgens aankondiging in de contourennota worden uitgewerkt 
dat een einde komt aan de mogelijkheid dat de politierechter eerst als raadkamer optreedt voor de 
beoordeling van een bezwaarschrift tegen de dagvaarding en vervolgens, na afwijzing van het 
bezwaarschrift, begint aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in het openbaar. In 1988 
is deze mogelijkheid in het wetboek opgenomen. Volgens de memorie van toelichting berustte de 
noodzaak van deze bepaling op de kennelijk toen bestaande praktijk dat het bezwaarschrift door 
de meervoudige raadkamer werd behandeld omdat dit niet werd beschouwd als iets dat 
enkelvoudig op grond van artikel 21, tweede lid, kon worden afgedaan (Kamerstukken II 1986/87, 
19798, nr. 3, p. 5). Door de Rvdr is echter bezwaar gemaakt tegen het voornemen om deze 
functiecumulatie onmogelijk te maken. Dit zou namelijk ook betekenis hebben voor de huidige 
praktijk bij de rechtbanken ten aanzien van meervoudige kamerzaken. Deze houdt in dat op de 
dag waarop de strafzaak op de openbare terechtzitting zou worden behandeld, het bezwaarschrift 
tegen de dagvaarding voorafgaand wordt behandeld door de raadkamer, die is samengesteld uit 
de rechters die ook de strafzaak behandelen. De bewoordingen van de wet verzetten zich niet 
tegen deze handelwijze, mede gezien de hierboven vermelde ratio achter het huidige artikel 371, 
onderdeel c. Ook wordt hiermee geen voorschot genomen op de normale behandeling van de zaak 
door de zittingsrechter. Evenmin behoeft tegen deze achtergrond te worden gevreesd voor een 
negatieve invloed op de onpartijdigheid van de zittingsrechter. Er is dan ook van afgezien om aan 
het genoemde voornemen uit de contourennota uitvoering te geven. Wel is er aanleiding om te 
komen tot verheldering en vereenvoudiging van de bestaande regeling, zoals door het schrappen 
van de mogelijkheid om voor het nemen van de beslissing op het bezwaarschrift onderzoek te 
laten verrichten door de rechter-commissaris (op grond van het huidige artikel 262, derde lid). 
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Artikel 3.3.1 [indiening van het bezwaarschrift] 
 
Eerste lid 
Dit artikel is in samenhang met de volgende drie artikelen de opvolger van het huidige artikel 262. 
De mogelijkheid op te komen tegen een lichtvaardige vervolging door indiening van een 
bezwaarschrift blijft gehandhaafd, maar is anders geformuleerd als gevolg van de nieuwe regels in 
Hoofdstuk 1 van Boek 4 over het aanbrengen van de strafzaak ter berechting. Als gevolg daarvan 
vangt de vervolging aan met het indienen van een procesinleiding die met mededeling van een 
aantal rechten aan de verdachte wordt betekend. Zoals hiervoor in de inleiding op dit hoofdstuk is 
aangegeven, kan vanaf dat moment ook bezwaar worden gemaakt tegen het openbaar 
terechtstaan; het bezwaar tegen de procesinleiding kan worden ingediend binnen een maand na 
betekening van de procesinleiding. Bij betekening van de procesinleiding wordt de verdachte op dit 
recht gewezen (artikel 4.1.2). 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is voorzien in een kortere termijn van indiening van het bezwaarschrift, namelijk 
indien de oproeping voor de terechtzitting van de politierechterzitting op een kortere termijn dan 
een maand voor de terechtzitting plaatsvindt. De oproepingstermijn voor politierechterzaken is in 
de huidige praktijk meestal (ten minste) drie weken. In Boek 4 is geregeld dat de wettelijke 
oproepingstermijn van ten minste tien dagen voor meervoudige kamerzaken ook voor reguliere 
politierechterzaken zal gelden (zie artikel 4.1.14, eerste lid, in verbinding met artikel 4.5.1, 
tweede lid). In zaken waarin sprake is van voorarrest, is de oproepingstermijn ten minste drie 
dagen en deze kan met toestemming ook worden verkort met het oog op de toepassing van 
supersnelrecht (artikelen 4.5.4, vijfde lid, en 4.1.14, tweede lid). Is sprake van een kortere 
termijn dan een maand, dan moet het bezwaarschrift worden ingediend vóór het in de oproeping 
vermelde tijdstip van de terechtzitting. De in het huidige artikel 262, tweede lid, opgenomen regel, 
dat het begin van de berechting niet mag worden vervroegd als de termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift nog loopt, tenzij de verdachte daarmee instemt, kan vervallen. Bij een 
meervoudige kamerzaak is in de regel bij het indienen van de procesinleiding nog geen sprake van 
een oproeping voor de terechtzitting. Is in geval van een politierechterzaak sprake van een kortere 
oproepingstermijn dan de termijn van een maand waarbinnen op grond van het eerste lid een 
bezwaarschrift kan worden ingediend, dan is de termijn voor indiening van een bezwaarschrift ook 
korter; het bezwaarschrift moet dan, zo is in het tweede lid bepaald, worden ingediend voor het 
tijdstip van de terechtzitting waarvoor is opgeroepen.  
 
Derde lid  
Het derde lid bevat het uitsluiten van de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift 
tegen de procesinleiding met oproeping voor de kantonrechter. Deze mogelijkheid is van oudsher 
uitgesloten wegens het summiere karakter van de procedure (zie het huidige artikel 398, 
onderdeel 3˚). Deze regel blijft behouden en wordt niet in de regeling met betrekking tot de 
kantonrechter (zie Hoofdstuk 5 van Boek 4), maar hier tot uitdrukking gebracht.  

Artikel 3.3.2 [behandeling van het bezwaarschrift] 
 
Eerste en tweede lid 
Na ontvangst van het bezwaarschrift bepaalt de rechtbank wanneer het wordt behandeld. Indien 
sprake is van een bezwaarschrift tegen de procesinleiding voor berechting door de meervoudige 
kamer, is er nog geen oproeping voor de terechtzitting uitgegaan en vindt de behandeling plaats 
op een raadkamerzitting. Overeenkomstig de algemene raadkamerprocedure is de officier van 
justitie bij de zitting aanwezig en wordt de verdachte daarvoor opgeroepen (artikel 1.2.18). Indien 
sprake is van een procesinleiding voor berechting door de politierechter, is daarbij wel een 
oproeping voor de terechtzitting gevoegd. In dat geval wordt het bezwaarschrift behandeld op 
dezelfde zittingsdag als waarvoor de verdachte is opgeroepen, voorafgaand aan de behandeling 
van de strafzaak, en behoeft de verdachte voor de behandeling van het bezwaarschrift niet 
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afzonderlijk te worden opgeroepen. Evenmin behoeft ook een afzonderlijke mededeling te worden 
gedaan aan de getuigen en deskundigen en overige procesdeelnemers. Deze regeling sluit aan bij 
de huidige praktijk, waarin de politierechter het bezwaarschrift op de dag van de dagvaarding 
voorafgaand aan de openbare terechtzitting als raadkamer behandelt. Zie voor een nadere 
toelichting de inleiding op dit hoofdstuk.  
 
Derde lid 
Het derde lid betreft ten opzichte van de bestaande regeling een nieuw voorschrift en legt vast dat 
het onderzoek op de terechtzitting niet mag beginnen voordat op het bezwaarschrift is beslist.  
 
Vierde lid 
Het vierde lid regelt dat de behandeling van het bezwaarschrift niet in het openbaar plaatsvindt. 
Het uitgangspunt van de algemene regeling van de raadkamerprocedure is dat 
raadkamerprocedures in het openbaar plaatsvinden tenzij de wet anders bepaalt (artikel 1.2.16, 
eerste lid). Daarom is het nodig om hier te bepalen dat de behandeling van het bezwaarschrift niet 
in het openbaar plaatsvindt. Ratio van de voorziening is immers dat een verdachte wil voorkomen 
dat hij op de openbare terechtzitting moet terechtstaan. 
 
Artikel 3.3.3 [beslissing op het bezwaarschrift] 
 
Eerste lid 
De eerste van de mogelijke beslissingen op het bezwaarschrift betreft de vraag of de rechtbank 
bevoegd is het strafbare feit te berechten. Deze bepaling is inhoudelijk gelijk aan het huidige 
artikel 262, vierde lid, maar de formulering is terminologisch aangepast aan die van de bepaling 
over de relatieve competentie (artikel 1.2.9), waarin niet meer wordt gesproken over 
kennisneming door de rechtbank maar over berechting door de rechtbank.  
 
Tweede lid 
Indien de rechtbank zich bevoegd acht tot berechting van het tenlastegelegde feit waartegen het 
bezwaarschrift zich richt, beoordeelt zij de gegrondheid van het bezwaarschrift.  
 
Tot gegrondheid van het bezwaarschrift beslist de rechtbank in de eerste plaats indien de officier 
van justitie klaarblijkelijk niet-ontvankelijk is (onderdeel a), in de tweede plaats indien er 
onvoldoende aanwijzing van schuld van de verdachte aan het strafbare feit aanwezig is (onderdeel 
b) en in de derde plaats indien het tenlastegelegde feit of de verdachte klaarblijkelijk niet strafbaar 
is (onderdeel c). De gekozen formulering van de aangeduide gevallen brengt, onder meer door 
toevoeging van het begrip klaarblijkelijk in twee onderdelen, meer dan de tekst van het huidige 
artikel 262 tot uitdrukking dat sprake moet zijn van terughoudendheid ten aanzien van het feitelijk 
oordeel over de zaak, niet alleen wat betreft de bewijsvraag, maar ook met betrekking tot de niet-
ontvankelijkheid van de officier van justitie en de eventuele aanwezigheid van 
strafuitsluitingsgronden. De criteria voor de beslissing over buitenvervolgingstelling is aldus 
gehandhaafd; het betreft een marginale en geen volle toetsing van de juistheid van de 
vervolgingsbeslissing. De rechtbank behoeft zich niet af te vragen of een vervolging voor minder 
ernstige of andere feiten passender zou zijn geweest. Het gaat evenmin om een vooruitlopen op 
de inhoudelijke behandeling van de zaak. 
 
Gezien het summiere karakter van de bezwaarschriftprocedure en de beperkte mate van toetsing, 
is niet goed denkbaar waarom en wanneer de rechtbank nog onderzoek door de rechter-
commissaris zou moeten opdragen voordat zij een beslissing op het bezwaarschrift kan nemen. 
Een met artikel 262, derde lid, vergelijkbare bepaling over onderzoek door de rechter-commissaris 
is daarom niet opgenomen. 
 
Indien het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, stelt de rechtbank de verdachte buiten 
vervolging. Daardoor eindigt de zaak, zoals blijkt uit artikel 3.3.4. Uit dat artikel vloeit voort dat 

36



 Memorie van toelichting nieuwe Wetboek van Strafvordering (ambtelijke versie juli 2020) 
 

621 
 

aan buitenvervolgingstelling dezelfde rechtsgevolgen zijn verbonden als aan een kennisgeving van 
niet-vervolging. 
 
De bestaande mogelijkheid dat de rechtbank aangeeft dat voor bepaalde bestanddelen van een 
enkelvoudige tenlastelegging niet zou mogen worden vervolgd (huidig artikel 262, zesde lid), past 
niet bij de aard van de marginale toetsing die in deze summiere procedure aan de orde is. De 
mogelijkheid aan te duiden welke wijzigingen in de tenlastelegging moeten worden aangebracht is 
terug te voeren op de bemoeienis die de rechter vroeger had met het verlenen van rechtsingang. 
Deze rol vervult de rechter niet meer. De verdachte kan volgens het huidige recht zijn opvatting 
over de tenlastelegging aan de zittingsrechter voorleggen bij de behandeling van de strafzaak. De 
mogelijkheid om te oordelen over onderdelen van de tenlastelegging is dan ook geschrapt. De 
schrapping van een geheel feit uit een cumulatieve tenlastelegging moet niettemin mogelijk blijven 
omdat de rechtbank dan vaststelt dat de verdachte voor dat feit buiten vervolging wordt gesteld; 
dat laat onverlet dat voor de resterende tenlastegelegde feiten wel naar de terechtzitting kan 
worden verwezen. In het tweede lid is dan ook bepaald dat de verdachte buiten vervolging kan 
worden gesteld voor een of meer feiten uit de tenlastelegging, indien deze op meerdere – 
verschillende – feiten betrekking heeft. 
 
Derde lid 
Is de rechtbank van oordeel dat de verdachte niet-ontvankelijk is of het bezwaarschrift ongegrond, 
dan verwijst zij de zaak naar de openbare terechtzitting. 
 
Artikel 3.3.4 [rechtsgevolgen buitenvervolgingstelling]  
 
Zoals in de toelichting bij artikel 3.1.3 is uiteengezet, is de regeling over de vervolgingsbeslissing 
ten opzichte van het huidige recht aangepast in die zin, dat aan een buitenvervolgingstelling door 
de rechter dezelfde rechtsgevolgen worden verbonden als aan een kennisgeving van niet-
vervolging. Deze rechtsgevolgen uit het huidige artikel 255 zijn opgenomen in artikel 3.1.4 en het 
tweede, derde en vierde lid van dat artikel worden hier van overeenkomstige toepassing verklaard. 
Resultaat van buitenvervolgingstelling na een bezwaarschrift tegen de procesinleiding is dat de 
verdachte niet opnieuw kan worden vervolgd voor hetzelfde feit, behoudens in het geval nieuwe 
bezwaren bekend zijn geworden. 
 
Artikel 3.3.5 [rechtsmiddelen] 
 
Dit artikel bevat de inhoud van het huidige artikel 262a in een aangepaste redactie. In het tweede 
lid is het woord beschikking gewijzigd in beslissing. Het derde lid van artikel 262a is geschrapt 
omdat de daarin vervatte aansporing hier weinig toegevoegde waarde heeft. 
 
HOOFDSTUK 4  
De strafbeschikking  
 
In de inleiding op Boek 3 is al aangegeven dat en waarom ervoor is gekozen de titels over de 
strafbeschikking inhoudelijk ongewijzigd over te nemen. Ook is daar aangegeven dat de wettelijke 
regeling van de strafbeschikking in een afzonderlijk wetgevingstraject inhoudelijk nog verder zal 
worden verbeterd. Hoewel in dit wetsvoorstel niet een inhoudelijke wijziging van de regeling van 
de strafbeschikking aan de orde is, bestaat er wel aanleiding tot een systematische herindeling van 
de bepalingen uit die regeling, die aansluit bij de systematiek van het nieuwe wetboek. De huidige 
titel over de strafbeschikking (Titel IVA van het Tweede Boek van het huidige wetboek) behandelt 
niet alleen wie een strafbeschikking kan uitvaardigen, voor welke strafbare feiten, en met welke 
straffen, maar ook het horen van de verdachte over de strafbeschikking, het uitreiken en 
toezenden van de strafbeschikking, het instellen van een rechtsmiddel tegen de strafbeschikking, 
de tenuitvoerlegging van de strafbeschikking, en ten slotte openbaarmaking van 
strafbeschikkingen. Deze huidige concentratie van bepalingen met verschillende voor de 
strafbeschikking relevante thema’s op één plaats spoort niet met de thematische opbouw van het 
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nieuwe wetboek. Daarom zullen de bepalingen uit de acht afdelingen van de huidige titel over de 
strafbeschikking op de hieronder aangegeven wijze op verschillende plaatsen in het nieuwe 
wetboek worden opgenomen. Dat sluit ook aan bij de blijvende plaats die de strafbeschikking 
inmiddels in het strafprocesrecht is gaan innemen en die rechtvaardigt dat de strafbeschikking 
systematisch beter in het wetboek wordt ingebed. 
 
Tegen deze achtergrond begint dit hoofdstuk met de eerste drie van de huidige afdelingen. Het 
betreft de inhoud van de strafbeschikking (artikel 257a), de strafbeschikking door 
opsporingsambtenaren (artikel 257b) en door lichamen of personen met een publieke taak belast 
(artikel 257ab), en de waarborgen bij de oplegging (artikel 257c). De reden om deze artikelen op 
deze plaats in het nieuwe wetboek te verwerken, is dat zij de vervolging door middel van een 
strafbeschikking betreffen. 
 
De huidige vierde afdeling, over het uitreiken en toezenden van strafbeschikkingen (artikel 257d), 
is voor dit moment alleen in dit hoofdstuk overgenomen voor zover de regeling aanvullend is op de 
algemene regeling die in Boek 1, Hoofdstuk 9, is getroffen voor de overdracht van berichten.  
 
De huidige vijfde en zesde afdeling, over het doen van verzet tegen een strafbeschikking (artikel 
257e) en de behandeling van het verzet (artikel 257f) zijn niet hier, maar in aangepaste vorm in 
Boek 5 verwerkt. De reden daarvan is dat deze bepalingen wetssystematisch thuishoren bij de 
gewone rechtsmiddelen. Hoofdstuk 1 van Boek 5 (Algemene bepalingen) en Hoofdstuk 2 van Boek 
5 (Het instellen en indienen, intrekken en afstand doen van gewone rechtsmiddelen) zijn daarbij 
ook van toepassing op de strafbeschikking, terwijl in Hoofdstuk 3 van Boek 5 (Verzet tegen 
strafbeschikkingen) aanvullend de bepalingen zijn verwerkt die alleen voor het rechtsmiddel verzet 
tegen de strafbeschikking relevant zijn. 
 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met de bepalingen uit de huidige achtste afdeling over 
openbaarmaking van strafbeschikkingen (artikel 257h).  
 
Ten slotte verdient voor de volledigheid nog aandacht dat ook de bepalingen die betrekking 
hebben op de verhouding tussen de strafbeschikking en een procesinleiding in dezelfde zaak, die 
kan volgen als de strafbeschikking niet volledig wordt tenuitvoergelegd of als het gerechtshof een 
bevel tot vervolging geeft (zie onder andere artikel 255a), in Boek 3 zijn opgenomen, en wel – 
vanwege hun algemene karakter – in Hoofdstuk 1. 
 
TITEL 4.1 
Inhoud van de strafbeschikking 
 
Het artikel dat van deze titel deel uitmaakt – artikel 3.4.1 – is inhoudelijk ongewijzigd 
overgenomen uit artikel 257a. 
 
TITEL 4.2  
Oplegging door opsporingsambtenaren en lichamen of personen, met een publieke taak 
belast 
 
De artikelen die van deze titel deel uitmaken – artikelen 3.4.2 en 3.4.3 – zijn inhoudelijk 
ongewijzigd overgenomen uit de artikelen 257b en 257ab. 
 
TITEL 4.3 
Waarborgen bij de oplegging 
 
Artikel 3.4.4 [waarborgen bij de oplegging] 
 
Dit artikel bouwt voort op artikel 257c. Het derde lid betreft het opmaken van een verslag van het 
horen van de verdachte. Een inhoudelijke wijziging in verband met de uitgangspunten van het 
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nieuwe wetboek is dat het opmaken van het verslag kan worden uitgesteld als al een opname van 
het horen is gemaakt. Hier is dezelfde constructie gevolgd als bij de nieuwe mogelijkheden om het 
opmaken van een proces-verbaal uit te stellen in geval al een opname beschikbaar is. De rechter 
kan in geval verzet tegen de strafbeschikking wordt ingesteld, beslissen dat alsnog een schriftelijk 
verslag van het horen moet worden uitgewerkt. 
 
TITEL 4.4 
Uitreiken en toezenden van de strafbeschikking 
 
Artikel 3.4.5 [aanvullende voorzieningen voor uitreiken en toezenden van de strafbeschikking] 
 
Algemeen uitgangspunt is dat het uitreiken en toezenden van strafbeschikkingen plaatsvindt op de 
wijze die in Boek 1, Hoofdstuk 9, is bepaald. Dat hoofdstuk bevat namelijk een algemene regeling 
voor de overdracht van berichten. In dit artikel zijn de aanvullende voorzieningen behouden die op 
grond van het huidige artikel 257d gelden voor het uitreiken en toezenden van strafbeschikkingen.  

Eerste lid 
In dit artikellid is het uitgangspunt uit het huidige artikel 257d, eerste lid, behouden dat 
strafbeschikkingen zoveel mogelijk in persoon moeten worden uitgereikt. Het is nodig dit 
aanvullend te bepalen, omdat artikel 1.9.5 ervan uitgaat dat in gevallen waarin betekening niet is 
voorgeschreven – wat het geval is bij strafbeschikkingen – overdracht plaatsvindt door uitreiking 
of toezending. In de algemene regeling van Boek 1, Hoofdstuk 9, is die wijze van overdracht een 
vrije keuze; bij de strafbeschikking blijft echter behouden dat uitreiking voorop staat. Overigens 
kan een strafbeschikking, evenals nu, ook worden betekend. 
 
In het eerste lid is ook de regel behouden dat een weigering om de kopie van de strafbeschikking 
in ontvangt te nemen wordt gelijkgesteld met een uitreiking in persoon. Dit is bereikt door artikel 
1.9.13, negende lid, dat een vergelijkbare regeling bevat voor de betekening, van 
overeenkomstige toepassing te verklaren. 
 
De tweede zin van het tweede lid bepaalt dat wanneer de strafbeschikking niet wordt uitgereikt, 
deze wordt toegezonden. Dit correspondeert met het daarmee overeenkomende voorschrift uit het 
huidige artikel 257d, tweede lid. De regeling van artikel 257d, tweede en derde lid, is (voor het 
overige) hier niet overgenomen, omdat die regeling opgaat in de algemene regeling in artikel 1.9.5 
(in verbinding met artikel 1.9.13, vijfde en zesde lid). 
 
Tweede lid 
Uit het huidige artikel 257d, vierde lid, vloeit voort dat als niet voor elektronische toezending van 
de wat zwaardere strafbeschikkingen waarvoor ook een voorafgaande hoorplicht geldt, wordt 
gekozen, toezending over de post per aangetekende brief moet plaatsvinden. Het is nodig om deze 
aanvulling hier te handhaven omdat de algemene regeling over de overdracht van berichten niet 
de bijzonderheid van een aangetekende brief bevat. Zie over de wijze van elektronische 
toezending van strafbeschikkingen de toelichting bij artikel 1.9.5, derde lid.  

Derde lid 
De tweede zin van artikel 257d, vierde lid, die inhoudt dat van elke uitreiking en toezending 
aantekening wordt gehouden op een bij algemene maatregel van bestuur bepaalde wijze, is hier 
overgenomen. 
 
Vierde lid 
In dit artikellid is het huidige artikel 257d, vijfde lid, ongewijzigd overgenomen. 

TITEL 4.5 
Openbaarheid 
 
Artikel 3.4.6 [openbaarmaking van strafbeschikkingen] 
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In dit artikel is artikel 257h overgenomen, dat bepalingen bevat over openbaarmaking van 
strafbeschikkingen. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.  
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eindvonnis, hij de verdachte daarvan direct in kennis stelt. Deze verplichting sluit aan bij het 
huidige artikel 409, tweede lid. Daaruit vloeit thans voort dat in het geval hoger beroep alleen door 
de officier van justitie is ingesteld, dat beroep aan de verdachte wordt betekend. De onderhavige 
verplichting is niet beperkt tot de situatie waarin alleen het OM hoger beroep instelt, vanuit de 
gedachte dat de verdachte er bij een voortbouwend appel ook in het geval hij zelf hoger beroep 
instelt, belang bij kan hebben dat hij van het appel van de officier van justitie op de hoogte is. De 
verplichting is beperkt tot eindvonnissen, vanwege het bijzondere belang dat de verdachte daarbij 
heeft. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid legt een vergelijkbare verplichting op de advocaat-generaal die beroep in cassatie 
heeft ingesteld tegen een eindarrest. De verplichting die het geldend recht hier thans op het OM 
legt, is eveneens beperkt tot de situatie waarin alleen het OM beroep in cassatie heeft ingesteld. 
Die verplichting is daarbij gekoppeld aan de mogelijkheid van incidenteel beroep in cassatie 
(artikel 433, eerste lid). Het incidenteel cassatieberoep is in de regeling van het beroep in cassatie 
vervallen. De onderhavige bepaling is niet gebaseerd op de gedachte dat de verdachte in de 
bedoelde situatie nog beroep in cassatie zou moeten kunnen instellen, maar op de gedachte dat hij 
er recht op heeft dat hij tijdig over het beroep in cassatie van het OM tegen een eindarrest wordt 
geïnformeerd, vanwege de gevolgen die dat voor hem kan hebben. 
 
Derde lid 
Het derde lid bepaalt dat de verdachte direct in kennis wordt gesteld van de intrekking door het 
OM van het hoger beroep tegen een eindvonnis dan wel het beroep in cassatie tegen een 
eindarrest. Eenzelfde verplichting vloeit thans voort uit artikel 455, eerste lid. Dat artikel legt in 
het tweede lid thans op het OM ook de verplichting om aan de benadeelde partij kennis te geven 
van de intrekking van hoger beroep of beroep in cassatie. Die verplichting is beperkt tot de 
situaties waarin aan haar mededeling is gedaan van de datum en het tijdstip van de terechtzitting 
in hoger beroep respectievelijk van de instelling van het beroep in cassatie door het OM. De 
eerstgenoemde verplichting behoeft in het wetboek niet te worden overgenomen, nu intrekking 
van het hoger beroep in dat stadium niet meer tot de mogelijkheden behoort (zie de toelichting bij 
artikel 5.2.6). De tweede verplichting is niet overgenomen in het licht van het voorgaande artikel. 
De benadeelde partij wordt in kennis gesteld van de zittingsdag indien zich bij de Hoge Raad 
namens de benadeelde partij een advocaat heeft gesteld (artikel 5.5.9). Die advocaat kan 
ingevolge het voorgaande artikel kennis nemen of wordt in kennis gesteld van de intrekking van 
een rechtsmiddel. Aangetekend zij daarbij dat eventuele beperkingen van de verplichting tot het in 
kennis stellen die ingevolge het vierde lid van het voorgaande artikel in een algemene maatregel 
van bestuur zullen worden neergelegd, geen afbreuk zullen doen aan bestaande verplichtingen om 
de benadeelde partij al dan niet via haar advocaat te informeren. 
 
Vierde lid 
Het vierde lid, ten slotte, schrijft voor dat een kennisgeving als bedoeld in de vorige leden wordt 
betekend. Een betekening in persoon is niet voorgeschreven. 
 
HOOFDSTUK 3 
Verzet tegen strafbeschikkingen 
 
Het derde hoofdstuk van Boek 5 kent drie titels. De eerste titel betreft ‘Het recht van verzet’. De in 
deze titel opgenomen bepalingen vullen de regels betreffende het instellen en afstand doen van 
verzet aan die in het tweede hoofdstuk zijn opgenomen. Zo is geregeld binnen welke termijn 
verzet moet worden ingesteld en dat de verdachte afstand kan doen van de bevoegdheid om 
verzet aan te wenden door vrijwillig aan de strafbeschikking te voldoen. Ook is geregeld tot welk 
moment de verdachte het verzet kan intrekken. 
 
De tweede titel betreft ‘Het intrekken en wijzigen van de strafbeschikking’. Die intrekking kan 
plaatsvinden door de officier van justitie die bevoegd is om een tegen de strafbeschikking 
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ingesteld verzet ter kennis te brengen van de rechter. Tegen een gewijzigde strafbeschikking kan 
de verdachte eveneens verzet instellen. Als hij tegen de oorspronkelijke strafbeschikking verzet 
instelde is dat echter niet nodig; dat verzet is tevens gericht tegen de gewijzigde strafbeschikking 
tenzij vrijwillig aan die gewijzigde strafbeschikking wordt voldaan. 
 
De derde titel ten slotte ziet op ‘De behandeling van het verzet’. De regeling bepaalt dat de officier 
van justitie, indien hij de strafbeschikking niet intrekt, de zaak ter berechting aanbrengt door het 
verzet en de processtukken samen met de procesinleiding in te dienen bij de voorzitter van de 
rechtbank dan wel de enkelvoudige kamer en de procesinleiding, in het laatste geval vergezeld van 
een oproeping voor de terechtzitting, aan de verdachte te betekenen. Op deze wijze verzekert de 
wet de aansluiting met de wijze van procesvoering die in Boek 4 geregeld is. Na verzet tegen een 
strafbeschikking volgt, net als thans, een gewone berechting. Wel bevat de wet enkele 
aanvullende beslisregels voor deze berechting. Indien het verzet niet tijdig of onbevoegd is 
gedaan, wordt het behoudens bij verontschuldigbare termijnoverschrijding niet-ontvankelijk 
verklaard. Indien de rechtbank het OM niet-ontvankelijk verklaart dan wel de verdachte 
vrijspreekt, ontslaat van alle rechtsvervolging of veroordeelt, vernietigt zij de strafbeschikking. 
 
Een systematische verbetering, ten opzichte van het huidige wetboek, is dat het verzet tegen een 
strafbeschikking als een gewoon rechtsmiddel geregeld wordt. De regeling zelf is in de kern gelijk 
aan de regeling die thans in de artikelen 257e en 257f is opgenomen. Er is niet voorzien in een 
inhoudelijke wijziging van de regeling van de strafbeschikking. Zoals in de toelichting op Boek 3 is 
aangegeven zullen aanpassingen van de regeling van de strafbeschikking namelijk worden 
voorbereid naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening. Wel vloeien enkele 
wijzigingen voort uit de omstandigheid dat het aanwenden van verzet in de regeling van het 
tweede hoofdstuk is ingepast. 
 
TITEL 3.1 
Het recht van verzet 
 
Artikel 5.3.1 [termijn] 
 
Eerste lid 
Het eerste lid bepaalt dat de verdachte verzet kan instellen tegen een strafbeschikking binnen 
twee weken nadat een kopie daarvan in persoon aan hem is uitgereikt dan wel zich een andere 
omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de strafbeschikking hem bekend is. Deze 
regel is inhoudelijk gelijk aan de eerste zin van het huidige artikel 257e, eerste lid.  
 
Tweede lid 
Het tweede lid bepaalt dat, onverminderd het eerste lid, tegen een strafbeschikking waarin een 
geldboete van niet meer dan 340 euro is opgelegd, wegens een overtreding die ten hoogste vier 
maanden voor toezending is gepleegd, verzet kan worden ingesteld tot uiterlijk zes weken na 
toezending. Dit voorschrift is inhoudelijk gelijk aan de tweede zin van artikel 257e, eerste lid. 
 
Artikel 5.3.2 [aanvullende wijzen van afstand doen] 
 
In de eerste twee leden van dit artikel zijn aanvullende regels geformuleerd voor het afstand doen 
van de bevoegdheid om verzet in te stellen. Beide regels zijn thans al in de wet neergelegd.  
 
Eerste lid 
Het eerste lid schrijft voor dat de verdachte, onverminderd artikel 5.2.7, afstand kan doen van de 
bevoegdheid om verzet in te stellen door vrijwillig aan de strafbeschikking te voldoen. Dat is nu 
vastgelegd in artikel 257e, eerste lid. Dat deze regel onverminderd artikel 5.2.7 geldt, brengt mee 
dat van de bevoegdheid om verzet aan te wenden ook afstand kan worden gedaan op de wijze 
voorzien in de artikelen 5.2.1 tot en met 5.2.4. Een daartoe specifiek gemachtigde advocaat, 
bijvoorbeeld, kan langs elektronische weg bij het parket afstand doen. 
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Tweede lid 
Het tweede lid bepaalt dat de verdachte tegenover een opsporingsambtenaar afstand kan doen 
van de bevoegdheid om verzet in te stellen indien hij daarbij wordt bijgestaan door een raadsman. 
Ook deze regel is nu vastgelegd in artikel 257e, eerste lid, en wel in de laatste zin. Daar is thans 
bepaald dat schriftelijk afstand wordt gedaan; dit tweede lid maakt duidelijk dat van afstand eerst 
sprake is als deze is vastgelegd en door de verdachte ondertekend. Daarmee is een meer 
techniekonafhankelijke formulering gekozen die dezelfde waarborgen biedt. Nieuw is dat in de 
formulering tot uitdrukking is gebracht dat de afstand tegenover een opsporingsambtenaar 
plaatsvindt. In die situatie heeft deze modaliteit van afstand doen zelfstandige waarde naast 
andere wijzen van afstand doen die de wet toestaat. Een passende additionele waarborg in deze 
situatie is daarbij dat aan de verdachte, alvorens hij afstand doet, door de opsporingsambtenaar 
wordt meegedeeld dat hij een gedane afstand niet kan herroepen. 
 
Derde lid 
Het derde lid maakt duidelijk dat verzet kan worden ingetrokken tot een week nadat de 
procesinleiding aan de verdachte betekend is. Op dit voorschrift is al ingegaan bij artikel 5.2.6, dat 
een algemene regeling geeft voor het intrekken van gewone rechtsmiddelen. Het moment waarop 
het gewone rechtsmiddel nog kan worden ingetrokken, ligt bij het verzet derhalve net na het begin 
van de berechting (en daarmee de behandeling). Die berechting begint zodra het verzet en de 
processtukken samen met de procesinleiding worden ingediend bij de voorzitter van de rechtbank 
dan wel de enkelvoudige kamer en de betekening van de procesinleiding een aanvang neemt 
(artikel 5.3.6, eerste lid). De termijn van het derde lid sluit aan bij de gedachte achter de 
algemene regeling. Zodra de behandeling van de zaak is begonnen en in dat kader bevoegdheden 
kunnen worden toegepast en taken kunnen worden uitgeoefend, is het niet meer aan de verdachte 
om de behandeling te beëindigen. Tegelijk maakt het derde lid helder op welk moment de termijn 
gedurende welke het verzet kan worden ingetrokken (met toepassing van de Algemene 
termijnenwet) eindigt. En de gekozen termijnstelling biedt aan de verdachte aan wie de 
procesinleiding in persoon is betekend nog een week gelegenheid voor overdenking. Dat kan voor 
de verdachte die twijfelt over het ingestelde verzet een stimulans zijn om zich (al dan niet langs 
elektronische weg) bereikbaar te houden. Indien de verdachte het verzet intrekt, gebeurt dit ten 
slotte zo tijdig dat op de desbetreffende terechtzitting een andere zaak kan worden behandeld. 
 
Artikel 5.3.3 [bezwaren] 
 
In dit artikel is bepaald dat bij het verzet bezwaren tegen de strafbeschikking kunnen worden 
opgegeven. Dat de mogelijkheid bestaat, vloeit thans voort uit artikel 257e, vijfde lid. Daar is nu 
nog expliciet bepaald dat de bezwaren schriftelijk worden opgegeven. Dat de verdachte eventuele 
bezwaren in schriftelijke vorm dient over te dragen vloeit voort uit de algemene regels inzake 
overdracht van berichten die in Boek 1, Hoofdstuk 9, zijn opgenomen (artikel 1.9.4, derde lid). De 
regeling verplicht niet tot het formuleren van bezwaren. Wel kan dat raadzaam zijn, om de rechter 
in eerste aanleg voor de terechtzitting in staat te stellen zich beter voor te bereiden.  
 
TITEL 3.2 
Het intrekken en wijzigen van de strafbeschikking 
 
Artikel 5.3.4 [bevoegdheid, begrenzing tot hetzelfde feit] 
 
Eerste lid 
Het eerste lid bepaalt dat de strafbeschikking kan worden ingetrokken of gewijzigd door de officier 
van justitie die bevoegd is om een daartegen ingesteld verzet ter kennis van de rechtbank te 
brengen. De wet spreekt thans nog van het ter kennis van ‘de rechtbank of de kantonrechter’ 
brengen (artikel 257e, negende lid). Die formulering komt echter minder juist voor nu de 
kantonrechter onderdeel uitmaakt van de rechtbank (artikel 47 Wet op de rechterlijke organisatie).  
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De strafbeschikking kan overigens ook door de officier van justitie worden ingetrokken of gewijzigd 
wanneer geen verzet is gedaan. Deze verduidelijking, die met de inwerkingtreding van de Wet 
herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen aan de huidige artikel 257e, negende lid, 
is toegevoegd, is in het eerste lid overgenomen.  
 
Tweede lid 
Het tweede lid bepaalt dat een wijziging van de strafbeschikking waardoor de omschrijving van het 
feit niet langer hetzelfde feit in de zin van artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht zou inhouden, 
niet is toegestaan. Ook dit voorschrift is ontleend aan het bestaande wetboek (artikel 257e, 
negende lid). Thans gebruikt de wet daar het woord ‘feitsomschrijving’; taalkundig correcter is 
‘omschrijving van het feit’.  
 
Derde lid 
Het derde lid bepaalt, ten slotte, dat een kopie van de beschikking waarbij de strafbeschikking 
wordt gewijzigd of ingetrokken aan de verdachte wordt uitgereikt of aan hem toegezonden. De wet 
schrijft thans bij de strafbeschikking specifiek voor op welke wijze deze toezending plaatsvindt 
(artikel 257e, negende lid, in verbinding met artikel 257d, tweede en derde lid). Dat is in de 
voorziene regeling niet nodig, de wijzen van toezending zijn geregeld in Boek 1, Hoofdstuk 9 
(artikel 1.9.5, derde lid). 
 
Artikel 5.3.5 [verzet tegen gewijzigde strafbeschikking] 
 
Eerste lid 
Het eerste lid schrijft voor dat tegen een gewijzigde strafbeschikking verzet kan worden ingesteld 
met overeenkomstige toepassing van de vorige titel. De wet schrijft thans voor dat tegen een 
gewijzigde strafbeschikking verzet kan worden gedaan met overeenkomstige toepassing van 
artikel 257e, tweede tot en met zevende lid (artikel 257e, negende lid). Materieel wordt een 
vergelijkbaar resultaat bereikt. Voor zover in de desbetreffende artikelleden regels zijn opgenomen 
die op het instellen van verzet zien, worden deze vervangen door de regels van Hoofdstuk 2, die 
daar sterk op lijken. Dat net als bij de oorspronkelijke strafbeschikking voor het instellen van 
verzet een termijn van twee weken na de uitreiking van een kopie of het bekend worden met de 
inhoud geldt, met een uiterste termijn van zes weken voor lage geldboetes, en een uitzondering 
bij verontschuldigbare termijnoverschrijding, vloeit voort uit het van overeenkomstige toepassing 
verklaren van de vorige titel (in het bijzonder artikel 5.3.1). 
 
Tweede lid 
Het tweede lid bepaalt dat een reeds ingesteld verzet wordt geacht te zijn gericht tegen de 
gewijzigde strafbeschikking, tenzij vrijwillig aan de gewijzigde strafbeschikking wordt voldaan. Ook 
deze regel is thans al in de wet opgenomen (artikel 257e, negende lid). 
 
TITEL 3.3 
De behandeling van het verzet 
 
Artikel 5.3.6 [aanbrengen ter berechting] 
 
Eerste lid 
Het eerste lid bepaalt hoe de officier van justitie de zaak waarin verzet is ingesteld tegen een 
strafbeschikking aanbrengt bij de rechtbank. Dat doet hij door het verzet en de processtukken 
samen met de procesinleiding in te dienen bij de voorzitter van de rechtbank dan wel de 
enkelvoudige kamer en de procesinleiding, in het laatste geval vergezeld van een oproeping voor 
de terechtzitting, aan de verdachte te betekenen. Dat sluit nauw aan bij de wijze waarop de 
strafzaak ter berechting wordt aangebracht indien geen strafbeschikking en verzet daartegen is 
voorafgegaan. De officier van justitie brengt de strafzaak in dat geval ter berechting aan door een 
procesinleiding in te dienen bij de voorzitter van de rechtbank (artikel 4.1.1) dan wel de 
enkelvoudige kamer (artikel 4.5.4, eerste lid) en deze, in het laatste geval vergezeld van een 
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oproeping voor de terechtzitting, aan de verdachte te betekenen. Gewoonlijk zal het gaan om een 
berechting door de enkelvoudige kamer. In die gevallen verschilt de wijze van aanbrengen 
materieel niet veel van de huidige wijze van aanbrengen. Die houdt in dat de officier van justitie, 
tenzij hij de strafbeschikking intrekt, het verzet en de processtukken ter kennis brengt van de 
rechtbank en de verdachte oproept voor de terechtzitting (artikel 257f, eerste lid). Voor de 
duidelijkheid schrijft het eerste lid ook voor deze situatie voor dat de berechting aanvangt door het 
indienen en betekenen van de procesinleiding (en andere stukken). En de wettekst verduidelijkt, 
anders dan de bestaande, ook dat de officier van justitie de zaak zo spoedig mogelijk ter 
berechting dient aan te brengen.  

Tweede lid 
Het tweede lid bepaalt dat de omschrijving van de gedraging in de procesinleiding gelijk is aan de 
omschrijving van het feit in de strafbeschikking of een opgave van hetzelfde feit betreft. Daarmee 
wordt hetzelfde bereikt als thans door artikel 257f, derde lid, wordt bewerkstelligd. Dat schrijft 
thans voor dat de omschrijving van de gedraging in de oproeping als tenlastelegging wordt 
aangemerkt, en dat deze gelijk is aan de korte omschrijving van de gedraging in de 
strafbeschikking of een opgave van hetzelfde feit betreft die aan de eisen van artikel 261, eerste 
en tweede lid, beantwoordt. 

Derde lid 
Het derde lid schrijft voor dat de behandeling van de zaak plaatsvindt overeenkomstig Boek 4. Dat 
maakt duidelijk dat in beginsel behandeling door de meervoudige en de enkelvoudige kamer 
mogelijk is; regel blijft in de strafzaken waarin eerst een strafbeschikking is uitgevaardigd 
vanzelfsprekend berechting door een enkelvoudige kamer. Ook hier sluit de regeling bij het huidig 
recht aan (artikel 257f, derde lid). 

De laatste zin van het huidige artikel 257f, derde lid, inhoudende dat ‘in afwijking in zoverre 
van artikel 349, eerste lid, […] de nietigheid van de oproeping (kan) worden uitgesproken’, is niet 
overgenomen. Artikel 4.3.2, de opvolger van artikel 349, eerste lid, houdt niet in dat de rechtbank 
de nietigheid van de dagvaarding kan uitspreken, nu dit begrip in het wetboek niet meer wordt 
gehanteerd. In plaats daarvan houdt genoemd artikel in dat de rechtbank de nietigheid van de 
tenlastelegging kan uitspreken. Dit geldt ook bij de behandeling van het verzet, zodat een 
uitzondering niet meer nodig is. Indien de oproeping niet conform de wettelijke regeling betekend 
is, spreekt de rechtbank al aan het begin van het onderzoek op de terechtzitting de nietigheid van 
de oproeping uit (artikel 4.2.13). 

Artikel 5.3.7 [beslissingen in verband met strafbeschikking] 

Deze bepaling schrijft voor dat de rechtbank de strafbeschikking vernietigt indien zij de officier van 
justitie niet-ontvankelijk verklaart in de vervolging dan wel de verdachte vrijspreekt, ontslaat van 
alle rechtsvervolging of veroordeelt. Deze beslisregel bestaat in de huidige regeling eveneens 
(artikel 257f, vierde lid). 

HOOFDSTUK 4 
Hoger beroep tegen vonnissen 

Het hoger beroep tegen vonnissen is thans geregeld in de artikelen 404 tot en met 426. Deze 
regeling is aangepast door de Wet stroomlijnen hoger beroep (Stb. 2006, 470). Die wet en enkele 
andere wetten hebben de gedachte van het voortbouwend appel, die in de context van het 
grondslagenonderzoek Strafvordering 2001 door Groenhuijsen en De Hullu is ontwikkeld, in de 
regeling van het hoger beroep verankerd (M.S. Groenhuijsen en J. de Hullu, ‘Het hoger beroep’, in: 
M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Dwangmiddelen en rechtsmiddelen, Deventer: Kluwer
2002, p. 329-435). Op die gedachte en deze wijzigingen wordt bij deze modernisering
voortgebouwd.
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Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere 

wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

I. Algemeen deel

1. Inleiding

Dit wetsvoorstel wijzigt de regeling van de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten. De

wijzigingen betreffen de transactie, de ontnemingsschikking en de strafbeschikking. Aanleiding

voor deze wijzigingen wordt gevormd door de evaluatie van de Wet OM-afdoening en de daarop

gegeven beleidsreactie (Kamerstukken II 2018/19, 29279, nr. 478).

Wat betreft de transactie wordt de bevoegdheid een transactie aan te bieden overgeheveld van het 

Wetboek van Strafrecht naar het Wetboek van Strafvordering en daar, in lijn met de strekking van 

de Wet OM-afdoening, verder beperkt. Daarbij introduceert dit wetsvoorstel een rechterlijke toets 

bij voorgenomen hoge transacties. Deze rechterlijke toets komt in de plaats van de op 4 september 

2020 in werking getreden aanwijzing hoge transacties van het openbaar ministerie (Stcrt. 2020, 

46166) op basis waarvan voorgenomen hoge transacties, tot aan inwerkingtreding van de regeling 

in dit wetsvoorstel, door een onafhankelijke commissie worden getoetst (zie over deze aanwijzing 

Kamerstukken II 2019/20, 29279, nr. 605). 

Dit wetsvoorstel introduceert tevens een rechterlijke toets bij voorgenomen hoge 

ontnemingsschikkingen. De vormgeving daarvan sluit aan bij de rechterlijke toets van 

voorgenomen hoge transacties. 

Wat betreft de strafbeschikking maakt dit wetsvoorstel het mogelijk om de ontzegging van de 

bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, de geldboete en de taakstraf in een strafbeschikking ook 

in voorwaardelijke vorm op te leggen. Aansluitend regelt dit wetsvoorstel een omzettingsprocedure 

voor het geval de voorwaarden worden overtreden of de tenuitvoerlegging van een 

onvoorwaardelijke straf niet of niet volledig heeft kunnen plaatsvinden. Ten slotte maakt het 

wetsvoorstel verbeurdverklaring van inbeslaggenomen voorwerpen in een strafbeschikking 

mogelijk. 

Transactie en rechterlijke toetsing daarvan 

Zoals hiervoor aangestipt wijzigt het wetsvoorstel de transactiebevoegdheid op drie punten. De 

wijzigingen – die in de volgende paragraaf nader worden toegelicht – en de redenen daarvoor, zijn 

de volgende. De overheveling van de transactiebevoegdheid van het Wetboek van Strafrecht naar 

het Wetboek van Strafvordering houdt verband met de procedurele aard van deze bevoegdheid. 

Voor de normering van deze vorm van buitengerechtelijke afdoening is het Wetboek van 

Strafvordering een geëigender plaats.  

Onder behoud van de wettelijke begrenzing dat een transactie alleen kan worden aangeboden bij 

overtredingen en bij misdrijven waarop een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar is gesteld 

(vgl. huidig artikel 74, eerste lid, Wetboek van Strafrecht (verder: Sr)), wordt voorgesteld de 

bevoegdheid een transactie aan te bieden verder wettelijk te beperken tot twee gevalstypen. Het 

gaat om (i) transacties ‘in de sfeer van de rechtspersoon’ (dat wil zeggen: transacties met 

rechtspersonen, hun feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers en personen die anderszins hebben 

deelgenomen aan de verboden gedraging van de rechtspersoon) en (ii) gevallen waarin bijzondere 

omstandigheden – die in verband staan met de consensuele aard van de transactie – naar het 

oordeel van de officier van justitie tot een transactieaanbod moeten leiden in plaats van tot het 

uitvaardigen van een strafbeschikking en de aan de staat te betalen geldsom (de 

‘boetecomponent’) niet meer dan € 2.000 bedraagt.  
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Bij het eerste gevalstype blijkt de transactie voor de aanpak van financieel-economische 

criminaliteit een passend alternatief te kunnen zijn voor strafvervolging. Het behoud van de 

transactiebevoegdheid is specifiek bedoeld voor dit gevalstype, omdat deze in de context van 

rechtspersonen moeilijk kan worden gemist. Zo wordt in ongeveer tien strafzaken per jaar een 

hoge transactie aangeboden.1 Kort gezegd zijn dit zaken waarin de aan de staat te betalen geldsom 

het bedrag van € 50.000 te boven gaat, dan wel het totale bedrag dat met de transactie is 

gemoeid – inclusief eventuele andere geldelijke componenten, zoals bedragen ter 

voordeelsontneming of schadevergoeding – het bedrag van € 500.000 overstijgt (vgl. de per 4 

september 2020 vervallen Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties van het openbaar 

ministerie). Bij dit gevalstype gaat het vaak om langlopende, omvangrijke en complexe 

strafrechtelijke onderzoeken. Strafvervolging zou een zware wissel trekken op de vervolgings- en 

zittingscapaciteit, en de afloop daarvan is ongewis. Een langdurig strafproces brengt voor de 

desbetreffende verdachte onzekerheid en kosten mee. De transactiemodaliteit voorziet in de 

mogelijkheid van een snellere en meer efficiënte afdoening van financieel-economische criminaliteit 

in de sfeer van de rechtspersoon. Aan een transactie kunnen financiële voorwaarden worden 

verbonden, waaronder betaling van een geldsom tot ten hoogste het maximum van de geldboete 

die voor het strafbare feit kan worden opgelegd, ontneming van wederrechtelijk voordeel en 

vergoeding van de door het feit veroorzaakte schade. Daarnaast is het bij de transactie mogelijk 

aan rechtspersonen voorwaarden omtrent het nemen van compliancemaatregelen te stellen, 

teneinde de bedrijfscultuur te veranderen en daarmee toekomstige misstanden te voorkomen. 

Daarmee kan een transactie, zowel bij verdachte rechts- als natuurlijke personen, hetzelfde of 

meer effect sorteren als een veroordeling. Dit houdt ermee verband dat bij veroordeling van een 

rechtspersoon geen vrijheidsstraffen kunnen worden opgelegd, terwijl het doen van een 

transactieaanbod aan natuurlijke personen pas in beeld komt wanneer redelijkerwijs te verwachten 

is dat de rechter de zaak met een vermogensrechtelijke sanctie zou afdoen (vgl. de 

eerdergenoemde tijdelijke Aanwijzing hoge transacties). De nauwe verbondenheid tussen het 

gedrag van de rechtspersoon enerzijds en dat van personen die – al dan niet als opdrachtgever of 

feitelijk leidinggever – strafbaar betrokken zijn bij de verboden gedrag van de rechtspersoon 

anderzijds, pleit voor de keuze om de transactiebevoegdheid voor de bredere categorie van 

transacties ‘in de sfeer van de rechtspersoon’ te handhaven. Vanwege die verknooptheid wordt het 

wenselijk geacht dat de transactieregeling ruimte laat om in één zaak zowel aan de rechtspersoon 

als aan betrokken natuurlijke personen een transactieaanbod te doen. Bij elkaar genomen biedt de 

transactie mogelijkheid tot een snelle, efficiënte en effectieve afdoening van financieel-

economische criminaliteit in de sfeer van rechtspersonen. Het komt wenselijk voor die vorm van 

buitengerechtelijke afdoening voor dit type strafzaken te behouden. 

 

De transactiebevoegdheid blijft ook behouden voor de uitzonderlijke situaties van het tweede 

gevalstype: gevallen waarin bijzondere omstandigheden – die in verband staan met de consensuele 

aard van de transactie – naar het oordeel van de officier van justitie tot een transactieaanbod 

moeten leiden in plaats van tot het uitvaardigen van een strafbeschikking. Hierbij gaat het om 

gevallen waarin een volledig consensuele afdoening, waarbij van een formele schuldvaststelling 

wordt afgezien, de voorkeur verdient. In gevallen als deze geldt telkens dat de boetecomponent 

van de transactie niet meer dan € 2.000 mag bedragen. Dit maximum sluit aan bij de grens die 

ingevolge artikel 4.4 van het Besluit OM-afdoening wordt gesteld aan het gebruik van de 

bevoegdheid om een bestuurlijke strafbeschikking uit te vaardigen. Die grenswaarde is afgeleid van 

de hoorgrens: het drempelbedrag dat in het kader van de OM-strafbeschikking geldt, waarboven 

ingevolge artikel 257c, tweede lid, de verplichting geldt om – voorafgaande aan de uitvaardiging 

van de desbetreffende strafbeschikking – de verdachte onder rechtsbijstand te horen.  

 

De verdere inperking van de transactiebevoegdheid tot de twee genoemde gevalstypen is in lijn 

met de strekking van de Wet OM-afdoening en de eerdergenoemde beleidsreactie op de evaluatie 

van die wet, om de transactie zoveel mogelijk te vervangen door de strafbeschikking. Naar huidig 

recht bestaat de transactieregeling naast de regeling van de strafbeschikking, doordat de 

                                                      
1 https://www.om.nl/onderwerpen/hoge-transacties/vraag-en-antwoord/hoe-vaak-wordt-een-hoge-transactie-
aangeboden. 
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onderdelen van de Wet OM-afdoening die tot gevolg hebben dat de transactieregeling vervalt nog 

niet in werking zijn getreden. In de praktijk kan op grond van de beleidsregels van het Openbaar 

Ministerie nog naar de transactie worden uitgeweken bij het stellen van een voorwaarde 

strekkende tot het verrichten van onbetaalde arbeid of het volgen van een leerproject door 

jeugdigen en tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Het wetsvoorstel schept 

duidelijkheid door op het niveau van de wet het toepassingsbereik van de transactie te beperken 

tot de twee genoemde gevalstypen. Het brengt geen verandering in het uitgangspunt dat het 

uitvaardigen van een strafbeschikking prevaleert boven het doen van een transactieaanbod; 

strafzaken die zich daarvoor lenen dienen in beginsel door middel van een strafbeschikking te 

worden afgedaan (vgl. Aanwijzing OM-strafbeschikking). De transactie blijft daarmee een 

restfunctie houden. 

 

Het derde punt waarop dit wetsvoorstel de transactiebevoegdheid wijzigt betreft de introductie van 

een rechterlijke toets bij voorgenomen hoge transacties. De politieke wens daartoe bestaat al 

langer, zoals ook blijkt uit de motie-Van Nispen en Groothuizen (Kamerstukken II 2018/19, 35000 

VI, nr. 51). Het invoeren van een dergelijke rechterlijke toets is ook door de Raad voor de 

Rechtspraak aanbevolen,2 en kan tevens in de literatuur op een breed draagvlak rekenen3. 

Introductie van een rechterlijke toets bij voorgenomen hoge transacties is ook toegezegd in de 

eerdergenoemde beleidsreactie op de evaluatie van de Wet OM-afdoening. Dit wetsvoorstel geeft 

hieraan uitvoering door een raadkamerprocedure bij het gerechtshof inzake het verlenen van verlof 

voor een transactieaanbod te introduceren, die bij voorgenomen hoge transacties moet worden 

gevolgd (verder ook: verlofprocedure). Centrale argumenten voor het invoeren van een rechterlijke 

toets als deze zijn dat rechterlijke controle op (de totstandkoming van) hoge transacties bijdraagt 

aan de legitimiteit van dergelijke transacties, betere rechtsbescherming biedt aan de verdachte en 

de transparantie van het transactieproces vergroot. De verlofprocedure kan uitsluitend aan de orde 

zijn in het geval van het hiervoor beschreven eerste gevalstype (kort gezegd: transigeren bij 

financieel-economische criminaliteit in de sfeer van de rechtspersoon). Binnen dat kader is de 

procedure in twee gevallen van toepassing. In de eerste plaats wanneer het totale bedrag van het 

voorgenomen transactieaanbod boven een bepaald drempelbedrag ligt. In dat geval mag slechts 

een definitief transactieaanbod aan de verdachte rechtspersoon of natuurlijke persoon worden 

gedaan, indien het gerechtshof hiertoe verlof heeft verleend. Een drempelbedrag van € 200.000 

geldt wanneer het totale bedrag van de voorgenomen transactie uitsluitend een ‘boetecomponent’ 

kent (dat wil zeggen: de betaling aan de staat van een geldsom). Een drempelbedrag van in totaal 

€ 1.000.000 geldt in het geval het totale bedrag de optelsom is van meerdere geldelijke 

componenten (waaronder bijvoorbeeld de voldoening van een bedrag ter ontneming van 

wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding). Wat betreft de hoogte van beide 

drempelbedragen is aangesloten bij de bedragen die worden gehanteerd in de tijdelijke Aanwijzing 

hoge transacties van het Openbaar Ministerie. Het tweede geval waarin de verlofprocedure moet 

worden gevolgd knoopt aan bij de situatie dat aan een persoon – dat zal in de regel een 

rechtspersoon zijn – een voorlopig transactieaanbod boven een van beide drempelbedragen is 

gedaan. Dan geldt de verplichte gang naar het gerechtshof ook bij een transactieaanbod aan 

andere personen die ervan worden verdacht te hebben deelgenomen aan een of meer strafbare 

feiten waarop het voorgenomen hoge transactieaanbod betrekking heeft. Een belangrijke reden dat 

de verlofprocedure ook dan moet worden gevolgd is dat de gedragingen van de deelnemer feitelijk 

                                                      
2 Zie het consultatieadvies van 12 juli 2018 over de conceptwetsvoorstellen voor de Boeken 3 tot en met 6 van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering, p. 12 en 18, en https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-
contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechter-moet-megaschikkingen-kunnen-
toetsen.aspx (28 februari 2018).  
3 Zie onder meer J.H. Crijns, De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het openbaar 
ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2010, p. 588-592; T. 
van Roomen & A. Verbruggen, ‘Corruptie: status quo en de toekomst’, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & 
Handhaving, Den Haag: BJu, 2015/6; K.C.J. Vriend, ‘De hoge en bijzondere transactie: een pleidooi voor 
rechterlijke controle op de afdoening buiten geding’, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving 2016/4; 
J.H. Crijns en R.S.B. Kool, ‘Afscheid van de klassieke strafrechtelijke procedure’, in: L. Coenraad 
e.a. (red.), Afscheid van de klassieke procedure? (preadviezen NJV), Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 329-
330 en G.J.M. Corstens/J. Borgers & T. Kooijmans, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2018, 
hoofdstuk XVIII.4. 
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en juridisch nauw samenhangen met de verboden gedraging van de rechtspersoon waarin de 

voorgenomen hoge transactie haar grond vindt. Tegen die achtergrond is het gerechtvaardigd en 

wenselijk in voorkomende gevallen ook een voorgenomen transactieaanbod aan deelnemers te 

onderwerpen aan rechterlijke toetsing.  

 

In lijn met de beklagprocedure toetst het gerechtshof zowel de rechtmatigheid als de opportuniteit 

van de voorgenomen beslissing van de officier van justitie om een transactieaanbod te doen. De 

centrale vraag is of de officier van justitie in redelijkheid tot het voorlopige transactieaanbod heeft 

kunnen komen, mede in aanmerking genomen de onderbouwing daarvan.  

 

Opmerking verdient dat hoge transacties in de regel alleen voorkomen in relatie tot 

rechtspersonen. In lijn met de motie-Van Nispen/Van Oosten (Kamerstukken II 2018/19, 35000 

VI, nr. 52) blijft ook op grond van de tijdelijke Aanwijzing hoge transacties uitgangspunt dat zo 

mogelijk strafvervolging wordt ingesteld tegen opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden als 

bedoeld in artikel 51 Sr. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de officier van justitie in het 

kader van de hoge transactie met een rechtspersoon ook een transactieaanbod wil doen aan 

natuurlijke personen die strafbaar betrokken zijn geweest bij de verboden gedraging van de 

desbetreffende rechtspersoon. In dergelijke omstandigheden is een transactieaanbod aan een 

natuurlijk persoon te allen tijde aan rechterlijke controle onderworpen; de transactie komt niet tot 

stand dan nadat het gerechtshof daartoe verlof heeft verleend.  

 

Rechterlijke toetsing van hoge ontnemingsschikkingen  

Dit wetsvoorstel introduceert tevens een rechterlijke toets bij voorgenomen hoge 

ontnemingsschikkingen. Artikel 511c voorziet in de mogelijkheid om in de ontnemingszaak een 

ontnemingsschikking met de verdachte of veroordeelde (hierna ook: betrokkene) te treffen tot 

betaling van een geldbedrag of overdracht van voorwerpen aan de staat ter gehele of gedeeltelijke 

ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. De ontnemingsschikking is een vorm van 

consensuele buitengerechtelijke afdoening waarbij met instemming van de betrokkene van (de 

waarborg van) een rechterlijk oordeel over de ontneming en de waarborg van een openbare zitting 

wordt afgezien. Een eerste belangrijk verschil met een transactie met ontnemingscomponent 

betreft het rechtsgevolg van een ontnemingsschikking. Deze heeft slechts gevolgen voor de 

ontnemingszaak, niet voor de strafzaak; door nakoming van de schikkingstermen komt het recht 

tot het instellen van een ontnemingsvordering te vervallen of, indien die vordering al was 

ingediend, eindigt de ontnemingszaak van rechtswege (artikel 6:4:18, eerste lid). Een tweede 

verschil met de transactie is dat een ontnemingsschikking nog tot aan de sluiting van het 

onderzoek op de ontnemingszitting in eerste aanleg tot stand kan komen. 

 

De Raad voor de rechtspraak is voorstander van invoering van een rechterlijke toets bij 

voorgenomen hoge ontnemingsschikkingen.4 De Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking heeft 

aanbevolen te bezien of een dergelijke vorm van rechterlijke toetsing wenselijk is.5 Introductie van 

een rechterlijke toets is toegezegd in de eerdergenoemde beleidsreactie op de evaluatie van de 

Wet OM-afdoening. Daarbij is erop gewezen dat – in het licht van overeenkomsten met een hoge 

transactie met een grote ontnemingscomponent – het de voorkeur verdient de rechterlijke 

toetsingsprocedure voor beide instrumenten zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Dit 

wetsvoorstel geeft hieraan uitvoering door een raadkamerprocedure inzake het verlenen van verlof 

voor een ontnemingsschikking te introduceren, die bij voorgenomen hoge schikkingen moet 

worden gevolgd en die in hoge mate aansluit bij de verlofprocedure voor hoge transacties. Voor 

introductie van rechterlijke toetsing van hoge schikkingen pleiten dezelfde centrale argumenten als 

die hierboven naar voren zijn gebracht in het kader van hoge transacties: rechterlijke controle op 

(de totstandkoming van) hoge ontnemingsschikkingen draagt bij aan de legitimiteit van dergelijke 

ontnemingsschikkingen, biedt betere rechtsbescherming aan de betrokkene en vergroot de 

transparantie van het schikkingsproces. 

                                                      
4 Zie het consultatieadvies van 12 juli 2018 over de conceptwetsvoorstellen voor de Boeken 3 tot en met 6 van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering, p. 12 en 18.  
5 Kamerstukken II 2015/16, 34362, nr. 2.  
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Voorwaardelijke strafbeschikking en omzettingsprocedure 

De redenen om oplegging van enkele straffen in de strafbeschikking ook in voorwaardelijke vorm 

mogelijk te maken, zijn de volgende. De mogelijkheid van voorwaardelijke bestraffing, die nu bij 

de strafbeschikking ontbreekt, wordt zoals blijkt uit de evaluatie van de Wet OM-afdoening in de 

praktijk gemist. Dat betreft vooral de ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, 

maar ook de geldboete en taakstraf. Het College van procureurs-generaal van het openbaar 

ministerie heeft bij verschillende gelegenheden gepleit voor invoering van de mogelijkheid om deze 

straffen in de strafbeschikking ook voorwaardelijk te kunnen opleggen (zie o.a. het 

consultatieadvies van het College van juli 2018 bij het conceptwetsvoorstel Boek 3 van het nieuwe 

Wetboek van Strafvordering, p. 13-15). Ook de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft 

zich daarvan voorstander getoond (zie het advies van 31 juli 2018 over de conceptwetsvoorstellen 

voor de Boeken 3 tot en met 6 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, p. 9). Ook in de 

literatuur kunnen voorwaardelijk straffen in een strafbeschikking op een breed draagvlak rekenen.6 

 

Met een mogelijkheid om in een strafbeschikking voorwaardelijke straffen op te leggen kan de 

officier van justitie beter aansluiten bij de, ook voor strafbeschikkingen leidende, straftoemeting 

door de rechter. Het in de praktijk verbeteren van deze aansluiting was een van de aanbevelingen 

van de procureur-generaal bij de Hoge Raad, die in de hierboven genoemde beleidsreactie op de 

evaluatie van de Wet OM-afdoening ter harte zijn genomen. Dit wetsvoorstel draagt aan het beter 

realiseren van die aansluiting bij. Nu is het immers zo dat de officier van justitie in een 

strafbeschikking een rijontzegging, taakstraf of geldboete mag opleggen, maar als de aansluiting 

bij de rechterlijke straftoemeting die de officier van justitie daarbij moet nastreven, de oplegging 

van deze straffen in een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke vorm zou vergen, dan zal de officier 

van justitie de verdachte moeten dagvaarden om voor de (politie)rechter te verschijnen, die 

voorwaardelijke oplegging van die straffen wel in zijn sanctiepakket heeft zitten. Het is niet goed 

verdedigbaar waarom een officier van justitie die het meerdere zelf mag doen (een 

onvoorwaardelijke straf opleggen) voor het mindere (de voorwaardelijke variant van die straf) de 

zaak voor de rechter moet brengen, zoals nu het geval is. Behalve dat dit de officier van justitie 

minder goed in staat stelt om in strafbeschikkingen op de rechterlijke straftoemeting te 

anticiperen, levert het daarnaast ook geen bijdrage aan het verder bevorderen van een 

evenwichtige zaakverdeling tussen openbaar ministerie en rechter. Het gevolg is immers dat 

lichtere zaken die een voorwaardelijke straf indiceren voor de rechter komen, terwijl wat zwaardere 

zaken die een onvoorwaardelijke straf indiceren door de officier van justitie zelf worden afgedaan. 

Daardoor is het wettelijk systeem niet op de meest optimale wijze van het afdoen van strafbare 

feiten toegesneden. Dat bezwaar heeft door de coronacrisis, die tot een achterstand in de 

afdoening van strafzaken heeft geleid bij rechtspraak en openbaar ministerie, aan kracht 

gewonnen. Het tijdig kunnen afdoen van strafzaken vergt dat de mogelijkheden voor verdeling van 

zaken over gerechtelijke en buitengerechtelijke afdoening worden geoptimaliseerd. Dit 

wetsvoorstel levert daaraan met de mogelijkheid van voorwaardelijke bestraffing in de 

strafbeschikking een bijdrage. 

 

Introductie van een effectieve mogelijkheid om de genoemde straffen in de strafbeschikking 

voorwaardelijk te kunnen opleggen, vergt ook een procedure tot omzetting van de voorwaardelijke 

straf in een onvoorwaardelijke, voor het geval de verdachte de gestelde voorwaarden niet naleeft. 

Vaak zal niet alleen wenselijk zijn dat de voorwaardelijke straf alsnog in een onvoorwaardelijke 

                                                      
6 Zie onder andere M.S. Groenhuijsen en J.N.H.M. Simmelink, ‘Het wetsvoorstel OM-afdoening op het grensvlak 

van juridische techniek en strafprocessuele uitgangspunten’, in: A.H.E.C. Jordaans, P.A.M. Mevis en J. 

Wöretshofer (red.), Praktisch strafrecht (Reijntjes-bundel), Nijmegen: Wolf legal publishers 2005, p. 183, J.H. 

Crijns, ‘Op zoek naar consistentie, Bestraffing buiten de rechter om in strafrecht en bestuursrecht’, RM Themis 

2014, p. 269 en 274, J.H. Crijns en R.S.B. Kool, ‘Afscheid van de klassieke strafrechtelijke procedure’, in: 

Afscheid van de klassieke procedure, Handelingen NJV, Den Haag: Wolters Kluwer 2017, p. 325-327, R. 

Robroek, OM-strafbeschikking, Den Haag: Boom juridisch 2017, p. 118 en A.E. Harteveld en R. Robroek, 

Buitengerechtelijke afdoening in Nederlandse strafzaken, preadvies NVVS 2019, Oisterwijk: WLP 2019, p. 96-

98. 
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wordt omgezet, maar ook dat, al op dat moment, vervangende hechtenis wordt bepaald voor het 

geval de tenuitvoerlegging van de onvoorwaardelijke straf mislukt. Dat gegeven maakt regeling 

van deze onderwerpen in onderling verband noodzakelijk. Bij de totstandkoming van de Wet OM-

afdoening is ervoor gekozen om geen omzettingsprocedure te introduceren, maar om in geval van 

mislukte tenuitvoerlegging alsnog tot een volledige berechting over te gaan. De invoering van 

voorwaardelijke straffen in een strafbeschikking is de directe aanleiding om die keuze te 

heroverwegen. Maar introductie van een omzettingsprocedure is ook los van invoering van 

voorwaardelijke straffen gewenst. Het nadeel van het huidige systeem is dat als de verdachte geen 

verzet doet tegen de strafbeschikking en deze onherroepelijk wordt, de zaak bij niet- of niet-

volledige tenuitvoerlegging door de rechter geheel wordt overgedaan, met de mogelijkheid van 

hoger beroep en beroep in cassatie. De strafbeschikking is echter onherroepelijk, en het gaat er 

slechts om de tenuitvoerlegging daarvan veilig te stellen. Het overdoen van de zaak door de 

rechter om langs die weg te zorgen voor tenuitvoerlegging verhoudt zich daar niet goed mee. Het 

geeft een niet-meewerkende verdachte bovendien een oneigenlijk voordeel dat een meewerkende 

verdachte niet heeft; in de huidige situatie heeft het niet uitvoeren door de verdachte van een 

onherroepelijke strafbeschikking een volledige berechting tot gevolg zonder dat daarvoor een 

toereikende rechtvaardiging bestaat. De centrale reden waarom destijds voor het huidige systeem 

werd gekozen is dat een feitenvaststelling door de officier van justitie, zonder een tegensprekelijke 

procedure zoals die bij berechting plaatsvindt, niet een toereikende basis zou vormen voor 

oplegging van zwaardere straffen, met name vrijheidsbeneming, die in geval van niet- of niet-

volledige tenuitvoerlegging nadrukkelijk in beeld komen (zie Kamerstukken II 2004/05, 29849, nr. 

3, p. 18-19). De strafbeschikking is echter bedoeld voor lichtere strafbare feiten, waarbij de 

feitenvaststelling eenvoudig is. Daarbij is het verantwoord om ervan uit te gaan dat als de 

verdachte geen verzet instelt, de strafbeschikking onherroepelijk wordt, en dat daarmee ook de 

schuldvaststelling definitief is. Dit is alleen anders wanneer vrijheidsbeneming op het spel staat. In 

de voorgestelde omzettingsprocedure wordt dan ook de rechter ingeschakeld om de in een 

strafbeschikking opgelegde straf in een vrijheidsbenemende sanctie om te zetten. In die gevallen 

moet de schuldvaststelling van het openbaar ministerie wel ter discussie kunnen (blijven) worden 

gesteld. Tegen deze achtergrond introduceert dit wetsvoorstel een omzettingsprocedure waarbij de 

rechter, van wie wordt gevorderd om wegens het niet-naleven van de voorwaarden bij een 

voorwaardelijke straf of wegens niet- of niet-volledige tenuitvoerlegging een vrijheidsbenemende 

sanctie (in geval van omzetting in een onvoorwaardelijke straf de vervangende hechtenis) op te 

leggen, de onherroepelijke strafbeschikking kan (blijven) vernietigen wanneer de schuldvaststelling 

naar zijn oordeel ontoereikend is. Dit vloeit bovendien voort uit artikel 113, derde lid, van de 

Grondwet en artikel 5 van het EVRM. Met deze waarborgen is invoering van een 

omzettingsprocedure, waarin tegen de omzettingsbeslissing van de rechter geen rechtsmiddel 

wordt opengesteld, verantwoord en gewenst. 

 

Invoering van een omzettingsprocedure is bepleit door het College van procureurs-generaal (zie 

het consultatieadvies van juli 2018 bij het conceptwetsvoorstel Boek 3 van het nieuwe Wetboek 

van Strafvordering, p. 13-15). Ook in de literatuur is daarvoor steun te vinden.7 

 

Een volledige berechting volgens de gewone strafvorderlijke procedureregels met de bijbehorende 

rechtsmiddelen blijft uiteraard wel voorzien wanneer een verdachte verzet aantekent tegen de 

strafbeschikking. Daarin brengt dit wetsvoorstel dus geen verandering. Anders is slechts dat het 

verzet na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel ook een strafbeschikking kan betreffen waarin een 

voorwaardelijke straf is opgelegd. In geval van verzet wordt de zaak voor de strafrechter gebracht, 

die tot berechting van het feit overgaat en zijn beslissingen, onder vernietiging van de 

strafbeschikking, in de plaats stelt. 

 

                                                      
7 Zie A.R. Hartmann, ‘Buitengerechtelijke afdoening II’, in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), 

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen, Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: 

Kluwer 2002, p. 32-33 en 169-175; Groenhuijsen en Simmelink, t.a.p., p. 188-191; Robroek, a.w., p. 115-117; 

Harteveld en Robroek, a.w., p. 99-102.  
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Invoering van een omzettingsprocedure vergt (nog meer) dat bij het uitvaardigen van de 

strafbeschikking de rechtswaarborgen en de kwaliteit van de schuldvaststelling waarop de 

strafbeschikking berust, op orde zijn. Dat is voor het zetten van deze stap een randvoorwaarde. 

 

Wat betreft de rechtswaarborgen geldt dat bij strafbeschikkingen die door de officier van justitie 

voor een misdrijf worden uitgevaardigd, in de praktijk standaard wordt voorzien in zogeheten 

afdoeningsbijstand. Daarmee wordt erop gedoeld dat een verdachte zich in het kader van de 

afdoening van een misdrijf met een strafbeschikking door een raadsman kan laten bijstaan. En het 

direct betalen van een geldboete die in een strafbeschikking is opgelegd, kan alleen onder bijstand 

van een raadsman plaatsvinden. Op deze wijze kan elke verdachte door een raadsman worden 

ingelicht over het al dan niet instellen van verzet tegen de strafbeschikking van de officier van 

justitie, en over de gevolgen die deze keuze voor hem heeft. 

 

Wat betreft de kwaliteit van de schuldvaststelling zijn, na aanvankelijk daarin geconstateerde 

gebreken, door het openbaar ministerie door de jaren heen de nodige maatregelen genomen om 

die kwaliteit te waarborgen. Dit blijkt uit de vervolgrapportages van de toezichthoudende 

procureur-generaal bij de Hoge Raad en uit de interne kwaliteitsmetingen van het openbaar 

ministerie. Diverse verbetermaatregelen van het openbaar ministerie – specifiek gericht op de 

kwaliteit van de schuldvaststelling, dossiervorming en registratiediscipline – hebben geleid tot 

verbetering van de kwaliteit van de uitgevaardigde OM-strafbeschikkingen. In de 

vervolgrapportages van de procureur-generaal bij de Hoge Raad wordt geconcludeerd dat het 

openbaar ministerie met voortvarendheid en grote inzet verbeteringen in de praktijk van de OM-

strafbeschikking heeft doorgevoerd (Wordt vervolgd: beschikt en gewogen, rapport van de 

procureur-generaal bij de Hoge Raad (2017), p. 5). Uit de zogeheten “2-meting OM-

strafbeschikking” (zie Kamerstukken II 2019/20, 29279, nr. 606), blijkt dat de door de procureur-

generaal bij de Hoge Raad bedoelde kwaliteitsontwikkeling van de uitvoeringspraktijk van de OM-

strafbeschikking zich heeft voortgezet. Dat geldt in het bijzonder voor de dossiervorming en de 

kwaliteit van de schuldvaststelling. 

 

2. Hoofdlijnen (hoge) transactie en hoge ontnemingsschikking 

De redenen voor de wijziging van de transactiebevoegdheid – waaronder invoering van een 

rechterlijke toets bij voorgenomen hoge transacties – en de introductie van een rechterlijke toets 

bij voorgenomen hoge ontnemingsschikkingen zijn hierboven uiteengezet. In deze paragraaf 

worden de hoofdlijnen van deze twee elementen van het wetsvoorstel nader beschreven. 

 

Transactie en rechterlijke toetsing daarvan (voorgestelde artikelen 553 t/m 565 en aanpassing 

artikelen 12f en 12l) 

Het wetsvoorstel wijzigt de transactiebevoegdheid op drie punten. Allereerst wordt de 

transactiebevoegdheid overgeheveld van het Wetboek van Strafrecht naar het Wetboek van 

Strafvordering. Dit houdt verband met de aard van deze bevoegdheid. Door te voldoen aan de 

voorwaarden die aan een transactieaanbod zijn verbonden, vervalt het recht tot strafvordering. 

Daarmee is de transactie, net als de strafbeschikking, een vorm van buitengerechtelijke afdoening 

van strafzaken. Voor de normering daarvan is het Wetboek van Strafvordering de geëigende 

plaats. 

 

Daarnaast wordt de bevoegdheid een transactie aan te bieden – onder behoud van de wettelijke 

begrenzing dat een transactie alleen kan worden aangeboden bij overtredingen en bij misdrijven 

waarop een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar is gesteld (vgl. artikel 74, eerste lid, Sr) – 

verder wettelijk beperkt tot twee gevalstypen. Het gaat om (i) transacties ‘in de sfeer van de 

rechtspersoon’ (dat wil zeggen: transacties met rechtspersonen, hun feitelijk leidinggevers en 

opdrachtgevers en personen die anderszins hebben deelgenomen aan de verboden gedraging van 

de rechtspersoon) en (ii) gevallen waarin bijzondere omstandigheden – die in verband staan met 

de consensuele aard van de transactie – naar het oordeel van de officier van justitie tot een 

transactieaanbod moeten leiden in plaats van tot het uitvaardigen van een strafbeschikking en de 

aan de staat te betalen geldsom (de ‘boetecomponent’) niet meer dan € 2.000 bedraagt.  

52



 

Het eerste gevalstype is eerst en vooral begrepen het doen van een transactieaanbod aan een 

rechtspersoon als bedoeld in artikel 51 Sr – of entiteiten die in het derde lid van dat artikel met een 

rechtspersoon worden gelijkgesteld – die ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben 

begaan. Daarnaast kan het aanbod worden gedaan aan natuurlijke personen die betrokken zijn 

geweest bij de door de rechtspersoon verrichte verboden gedraging. Het kan dan gaan om een 

persoon die ervan wordt verdacht opdracht te hebben gegeven tot of feitelijke leiding te hebben 

gegeven aan die verboden gedraging als bedoeld in artikel 51, tweede lid, Sr, of anderszins aan die 

verboden gedraging heeft deelgenomen in de zin van artikel 47 of 48 Sr. 

 

Het tweede gevalstype betreft uitzonderlijke gevallen waarin bijzondere omstandigheden – die in 

verband staan met de consensuele aard van de transactie – naar het oordeel van de officier van 

justitie tot een transactieaanbod moeten leiden in plaats van tot het uitvaardigen van een 

strafbeschikking en de aan de staat te betalen geldsom (de ‘boetecomponent’) niet meer dan € 

2.000 bedraagt. Gedacht kan worden aan het geval van de buitenlandse vrachtwagenchauffeur op 

doorreis, die op heterdaad wordt betrapt bij het zonder vergunning daartoe – en in strijd met 

Europese regelgeving voor Afvalstoffen (EVOA) – exporteren van een geringe hoeveelheid 

sloopafval. Wanneer de verdachte chauffeur first offender is, volledig meewerkt, het feit bekent en 

bereid is de te stellen transactievoorwaarden onmiddellijk te voldoen, kan – mede gelet op de aard 

van het feit, de procesopstelling van de verdachte en het belang van diens snelle doorreis – het 

wenselijk zijn om in een dergelijk specifiek geval via een consensuele afdoening met de transactie 

strafrechtelijk te handhaven. Mutatis mutandis kan afdoening met de transactie tevens wenselijk 

zijn in het geval van een buitenlandse verdachte op doorreis die op Schiphol wordt betrapt met een 

busje pepperspray. 

 

Het derde punt waarop dit wetsvoorstel de transactiebevoegdheid wijzigt betreft de introductie van 

een rechterlijke toets bij voorgenomen hoge transacties. De verlofprocedure kan uitsluitend aan de 

orde zijn in het geval van het hiervoor beschreven eerste gevalstype (kort gezegd: transigeren bij 

financieel-economische criminaliteit in de sfeer van de rechtspersoon). Binnen dat kader is de 

procedure in twee gevallen van toepassing. In de eerste plaats wanneer het totale bedrag van het 

voorgenomen transactieaanbod boven een bepaald drempelbedrag ligt. In dat geval mag slechts 

een definitief transactieaanbod aan de verdachte rechtspersoon of natuurlijke persoon worden 

gedaan, indien het gerechtshof hiertoe verlof heeft verleend. Een drempelbedrag van € 200.000 

geldt wanneer het totale bedrag van de voorgenomen transactie uitsluitend een ‘boetecomponent’ 

kent (dat wil zeggen: de betaling aan de staat van een geldsom). Een drempelbedrag van in totaal 

€ 1.000.000 geldt in het geval het totale bedrag de optelsom is van meerdere geldelijke 

componenten (waaronder bijvoorbeeld de voldoening van een bedrag ter ontneming van 

wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding). Het tweede geval waarin de 

verlofprocedure moet worden gevolgd knoopt aan bij de situatie dat aan een persoon – dat zal in 

de regel een rechtspersoon zijn – een voorlopig transactieaanbod boven een van beide 

drempelbedragen is gedaan. Dan geldt de verplichte gang naar het gerechtshof ook bij een 

transactieaanbod aan andere personen die ervan worden verdacht te hebben deelgenomen aan een 

of meer strafbare feiten waarop het voorgenomen hoge transactieaanbod betrekking heeft. Die 

verplichting geldt dus ook wanneer het aanbod aan de verdachte deelnemer – te denken valt aan 

opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden als bedoeld in artikel 51 Sr – op zichzelf (ver) onder 

een van beide drempelbedragen blijft.  

 

In lijn met de beklagprocedure toetst het gerechtshof zowel de rechtmatigheid als de opportuniteit 

van de voorgenomen beslissing van de officier van justitie om een transactieaanbod te doen. Het 

gerechtshof beoordeelt of (a) is voldaan aan de wettelijke voorschriften voor het doen van een 

transactieaanbod en (b) de officier van justitie bij afweging van alle in aanmerking komende 

belangen in redelijkheid tot het voorlopige transactieaanbod heeft kunnen komen (zie nader het 

artikelsgewijs deel van deze toelichting, onder artikel 563).  
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De centrale vraag is of de officier van justitie in redelijkheid tot het voorlopige transactieaanbod 

heeft kunnen komen, mede in aanmerking genomen de onderbouwing daarvan. Het gerechtshof 

beantwoordt die vraag op basis van de stukken die in de verlofprocedure zijn overgelegd. Het 

openbaar ministerie dient ervoor zorg te dragen dat de door hem overgelegde stukken voldoende 

informatie bevatten voor de rechterlijke toetsing. Teneinde het openbaar ministerie in de 

gelegenheid te stellen om het gerechtshof zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren, is de in 

artikel 12f vervatte regeling van kennisneming van de stukken en de beperking daarvan van 

overeenkomstige toepassing. Dit brengt mee dat de voorzitter van het gerechtshof een verzoek 

van de rechtstreeks belanghebbende tot kennisneming van bepaalde stukken onder toepassing van 

een uitzonderingsgrond kan afwijzen. Tevens voegt het wetsvoorstel aan die regeling een 

uitzonderingsgrond toe: de voorzitter kan (gedeelten van) stukken uitzonderen wegens 

zwaarwegende economische of financiële belangen van de verdachte. Directe aanleiding voor die 

toevoeging is de wenselijkheid om in het kader van de verlofprocedure voor hoge transacties te 

voorzien in een specifieke grond waarlangs in het bijzonder koersgevoelige bedrijfsinformatie van 

kennisneming door een rechtstreeks belanghebbende kan worden uitgezonderd. Aldus kan worden 

voorzien in een vorm van adequate informatievoorziening en rechterlijke controle. Tegelijk kan de 

verlofprocedure een snelle rechtsgang met korte doorlooptijden zijn. Zo kan deze procedure 

effectief bijdragen aan de legitimiteit van hoge transacties en betere rechtsbescherming bieden aan 

de verdachte.  

 

De verlofprocedure is een raadkamerprocedure. Daarmee zijn de algemene regels met betrekking 

tot de behandeling door de raadkamer van toepassing (zie de Zesde Afdeling van Titel I van het 

Eerste Boek van het Wetboek van Strafvordering; de artikelen 21 tot en met 25), tenzij daarvan in 

de voorgestelde bijzondere regeling van de verlofprocedure wordt afgeweken (zie de voorgestelde 

Tweede Afdeling van Titel X van het Vierde Boek). Conform het algemene voorschrift van artikel 

22, eerste lid, is de behandeling van de vordering tot het verlenen van verlof door de raadkamer 

van het gerechtshof niet openbaar. Met het oog op de vergroting van de transparantie van het 

transactieproces is ervoor gekozen dat, in afwijking van de algemene raadkamerregeling, de 

uitspraak wordt gedaan op een openbare zitting. Daarnaast wordt een uitspraak die strekt tot het 

verlenen van verlof voor een hoge transactie gepubliceerd. De complexiteit of omvang van de zaak 

en de grote belangen die bij een voorgenomen hoge transactie op het spel staan, rechtvaardigen 

aanvullende rechtswaarborgen voor de verdachte en rechtstreeks belanghebbenden. Zo wordt de 

verdachte voorafgaande aan de raadkamerbehandeling onder bijstand van een raadsman gehoord 

door de officier van justitie, en kan hij ook tijdens de raadkamerbehandeling ten overstaan van het 

gerechtshof zijn zienswijze geven over het voorgenomen transactieaanbod. Ook de rechtstreeks 

belanghebbende die bekend is, kan tijdens die behandeling worden gehoord. 

 

Wanneer het gerechtshof in het kader van die verlofprocedure aan de officier van justitie verlof 

heeft verleend tot het doen van een hoog transactieaanbod, is – indien dit transactieaanbod 

vervolgens aan de verdachte wordt gedaan – beklag door de rechtstreeks belanghebbende ter zake 

van het desbetreffende feit in beginsel uitgesloten. Die hoofdregel kent één uitzondering. Beklag is 

wel toegelaten in het geval de verdachte niet binnen of gedurende de daarvoor door de officier van 

justitie bepaalde termijn aan de in het transactieaanbod gestelde voorwaarden heeft voldaan. 

 

Rechterlijke toetsing van hoge ontnemingsschikkingen (voorgestelde artikelen 511ca t/m 511cc en 

aanpassing artikel 511c)  

Dit wetsvoorstel introduceert tevens een rechterlijke toets bij voorgenomen hoge 

ontnemingsschikkingen. Artikel 511c voorziet in de mogelijkheid om in de ontnemingszaak een 

ontnemingsschikking met de betrokkene te treffen tot betaling van een geldbedrag of overdracht 

van voorwerpen aan de staat ter gehele of gedeeltelijke ontneming van het wederrechtelijk 

verkregen voordeel. 

 

De verlofprocedure voor hoge ontnemingsschikkingen moet in twee gevallen worden gevolgd. Het 

eerste geval waarin rechterlijk verlof is vereist betreft een voorgenomen ontnemingsschikking 

waarvan het totale bedrag € 200.000 of meer bedraagt. Dit drempelbedrag sluit aan bij het 
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grensbedrag dat bij een voorgenomen hoge transactie geldt, indien die transactie uitsluitend 

bestaat uit een boetecomponent. Door bij de enkelvoudige geldelijke component van de 

ontnemingsschikking hetzelfde grensbedrag te hanteren, wordt één lijn getrokken waarboven 

rechterlijke toetsing wenselijk is. Het tweede geval waarin de verlofprocedure moet worden 

gevolgd, heeft specifiek betrekking op ontnemingsschikkingen in de sfeer van de rechtspersoon. 

Dan geldt de verplichte gang naar het gerechtshof ook bij een voorgenomen ontnemingsschikking 

met een persoon die wordt vervolgd of veroordeeld ter zake van deelneming aan een of meer door 

een rechtspersoon begane strafbare feiten, ter zake van welk(e) feit(en) met de rechtspersoon een 

(voorlopige) schikking ten bedrage van € 200.000 of meer is aangegaan. Die verplichting geldt dus 

ook wanneer de eerstgenoemde ontnemingsschikking op zichzelf (ver) onder het drempelbedrag 

blijft. Te denken valt aan schikkingen die betrekking hebben op voordeel dat is verkregen uit 

strafbare feiten die zijn begaan door een rechtspersoon, waaraan bijvoorbeeld ook bij die 

rechtspersoon werkzame natuurlijke personen als opdrachtgever of feitelijk leidinggever als 

bedoeld in artikel 51 Sr zijn betrokken. Bij een dergelijke feitelijke en juridische samenhang is het 

wenselijk om in voorkomende gevallen ook een voorgenomen schikking die op zichzelf (ver) onder 

het drempelbedrag blijft, te onderwerpen aan rechterlijke toetsing.  

 

De inrichting van de verlofprocedure voor een hoge ontnemingsschikking sluit aan bij de 

verlofregeling voor hoge transacties; de tweede afdeling van Titel X van het Vierde Boek is van 

overeenkomstige toepassing verklaard. Dit brengt onder andere mee dat ook de verlofprocedure 

voor het aangaan van een hoge schikking wordt ingeleid door een daartoe strekkende vordering 

van de officier van justitie bij het gerechtshof, dat die procesgang het karakter heeft van een 

raadkamerprocedure met uitspraak op een openbare zitting en dat rechtsbijstand voor de 

betrokkene is gewaarborgd. Op onderdelen heeft de verlofprocedure voor hoge 

ontnemingsschikkingen een eigen invulling gekregen of is voorzien in een aanvullende regeling. Dit 

houdt verband met het ontnemingskarakter van laatstgenoemde verlofprocedure en met de 

omstandigheid dat een ontnemingsschikking – anders dan een hoge transactie – ook na aanvang 

van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg tot stand kan komen.  

 

Die afwijkende of aanvullende onderdelen van de verlofprocedure voor hoge 

ontnemingsschikkingen zullen in het artikelsgewijs deel nader worden toegelicht. De belangrijkste 

zijn de volgende.  

Allereerst heeft de verlofvordering vanzelfsprekend betrekking op het aangaan van een hoge 

ontnemingsschikking. De aard van de rechterlijke toets verschilt omdat het voorwerp van 

rechterlijke toetsing de schikking tot voordeelsontneming betreft. Centrale vraag bij het daarop 

toegesneden beoordelingskader is telkens of de officier van justitie in redelijkheid tot de hoge 

ontnemingsschikking heeft kunnen komen, mede in aanmerking genomen de onderbouwing 

daarvan. Deze kernvraag valt uiteen in twee hoofdvragen die op basis van de overgelegde stukken 

moeten worden beantwoord: (a) is voldaan aan de wettelijke voorschriften voor het aangaan van 

een schikking en (b) heeft de officier van justitie in redelijkheid de schikking kunnen aangaan, in 

aanmerking genomen het bedrag van de schikking in verhouding tot de geschatte omvang van het 

totale bedrag van het ingevolge artikel 36e Sr voor ontneming vatbare wederrechtelijk verkregen 

voordeel ter zake van de strafbare feiten waarop die schikking betrekking heeft (proportionaliteit). 

Een rechterlijke proportionaliteitstoets waarborgt dat schikkingsbedragen niet onredelijk laag zullen 

zijn. Daarmee kan zo’n toets het maatschappelijk vertrouwen in ‘ontnemingsdeals met criminelen’ 

versterken. 

In verband met het feit dat een (hoge) ontnemingsschikking nog tot aan de sluiting van het 

onderzoek op de ontnemingszitting in eerste aanleg tot stand kan komen, zijn verder twee 

specifieke bepalingen opgenomen. Deze regelen gevallen waarin een verlofvordering is gedaan 

nadat al een ontnemingsvordering is ingediend. Daarmee zijn voorzieningen getroffen voor de 

situatie waarin een verlofvordering wordt gedaan (i) in het stadium tussen de ontnemingsvordering 

en de ontnemingszitting en (ii) na aanvang van de ontnemingszitting. Beoogd is samenloop van 

procedures te voorkomen of – met betrekking tot de situatie onder (ii) – samenlopende procedures 

op elkaar af te stemmen. Met de keuze voor het gerechtshof als verlofgerecht worden processuele 
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complicaties in eerste aanleg bij de rechtbank voorkomen, die zich zouden kunnen voordoen in het 

geval de rechtbank als verlofgerecht zou worden aangewezen. 

 

3. Hoofdlijnen voorwaardelijke strafbeschikking en omzettingsprocedure 

 

De redenen voor invoering van een voorwaardelijke strafbeschikking en een omzettingsprocedure 

zijn hierboven uiteenzet. In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van deze twee elementen van 

het wetsvoorstel beschreven, als ook het voorstel om verbeurdverklaring van inbeslaggenomen 

voorwerpen mogelijk te maken. 

 

Voorwaardelijke straffen in de strafbeschikking (voorgestelde artikelen 257ab t/m 257ad)  

Dit onderdeel van het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de officier van justitie een drietal 

straffen die ook nu al in een strafbeschikking kunnen worden opgelegd, voortaan in geheel of 

gedeeltelijk voorwaardelijke vorm kan opleggen. Het betreft de ontzegging van de bevoegdheid om 

motorrijtuigen te besturen, de taakstraf en de geldboete. De proeftijd die daarbij in de 

strafbeschikking moet worden bepaald, bedraagt maximaal een jaar. De voorwaarden die kunnen 

worden gesteld zijn de algemene voorwaarde dat betrokkene in de proeftijd geen nieuwe strafbare 

feiten begaat en enkele bijzondere voorwaarden, waarvan een contactverbod of locatieverbod de 

belangrijkste zijn. 

 

Met deze regeling wordt nauw aangesloten bij de bestaande mogelijkheden. Het wetsvoorstel 

brengt – met uitzondering van de toevoeging van de mogelijkheid om in een strafbeschikking 

inbeslaggenomen voorwerpen verbeurd te verklaren (zie hierna) – geen verandering in de straffen 

en maatregelen die in een strafbeschikking kunnen worden opgelegd. Het verandert slechts dat de 

drie hierboven genoemde straffen voortaan ook voorwaardelijk kunnen worden opgelegd. 

Bovendien bouwt het wetsvoorstel voort op de bestaande mogelijkheid van de officier van justitie 

om een strafbaar feit onder de algemene voorwaarde voorwaardelijk te seponeren, waarbij een 

proeftijd van een jaar gebruikelijk is. En de bijzondere voorwaarden die kunnen worden gesteld, 

kunnen op grond van de huidige regeling nu al als aanwijzing in een strafbeschikking worden 

gegeven. Een voorwaardelijke straf kan nu alleen door de rechter worden opgelegd. Dit 

wetsvoorstel maakt mogelijk dat ook de officier van justitie dat kan. De voorgestelde regeling van 

voorwaardelijke straffen in de strafbeschikking sluit in die zin aan bij de bestaande regeling van de 

voorwaardelijke veroordeling, dat deze kan worden gezien als een beperkte variant daarvan. Een in 

het oog springend, belangrijk verschil met de voorwaardelijke veroordeling is dat in een 

voorwaardelijke strafbeschikking geen vervangende hechtenis kan worden bepaald voor het geval 

de verdachte de voorwaarden niet naleeft. De oplegging van vrijheidsbenemende sancties is en 

blijft een exclusieve bevoegdheid van de rechter. Als de officier van justitie meteen vervangende 

hechtenis bepaald wil zien bij een voorwaardelijke straf, moet hij tot dagvaarden overgaan. 

Daarvoor kan de voorwaardelijke strafbeschikking met andere woorden niet worden ingezet. Een 

ander verschil met de voorwaardelijke veroordeling is dat het stellen van de meest ingrijpende 

bijzondere voorwaarden zoals opneming in een zorginstelling aan de rechter blijft voorbehouden; 

deze voorwaarden kunnen met andere woorden niet in een strafbeschikking als voorwaarde aan 

een voorwaardelijke straf worden verbonden. Dit zal artikelsgewijs verder worden toegelicht. 

 

Zoals hierboven al is aangegeven, zijn de bestaande rechtswaarborgen die bij een strafbeschikking 

in acht moeten worden genomen, onverkort van toepassing wanneer in de strafbeschikking 

voorwaardelijke straffen worden opgelegd. 

 

Verbeurdverklaring van inbeslaggenomen voorwerpen (voorgestelde aanpassing artikelen 257a en 

257c) 

In dit wetsvoorstel wordt er één straf aan het sanctiepalet van de strafbeschikking toegevoegd: de 

verbeurdverklaring van daarvoor vatbare voorwerpen, die zijn inbeslaggenomen. Het openbaar 

ministerie heeft op toevoeging van deze sanctie aangedrongen, omdat het ook bij 

buitengerechtelijke afdoening in een strafbeschikking een passende sanctie kan zijn. In de 

strafbeschikking kan nu al de aanwijzing worden gegeven afstand te doen van inbeslaggenomen 
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voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring. Te denken valt aan de bij de verdachte 

aangetroffen gestolen fiets of het gereedschap waarmee een fietsendiefstal is gepleegd. De 

constructie van de aanwijzing brengt mee dat als de verdachte geen afstand doet, de officier van 

justitie tot dagvaarden moet overgaan. Het kan in bepaalde gevallen in de rede liggen het 

inbeslaggenomen voorwerp in de strafbeschikking, zonder dat een afstandsverklaring nodig is, 

verbeurd te verklaren. De verdachte die het daarmee niet eens is kan vervolgens verzet doen. 

Toegang tot de rechter is daarmee, ook bij deze vermogenssanctie, volledig en zonder restrictie 

gewaarborgd. 

 

Bij de totstandkoming van de Wet OM-afdoening is ervan afgezien om verbeurdverklaring van 

voorwerpen in een strafbeschikking mogelijk te maken. De reden was dat bij deze vermogensstraf 

lastige waarderingsvragen en civielrechtelijke kwesties kunnen spelen (Kamerstukken II 2004/05, 

29849, nr. 3, p. 24). Met dit wetsvoorstel wordt deze keuze heroverwogen. In de praktijk gaat het 

bij strafbeschikkingen veelal om zaken betreffende veelvoorkomende criminaliteit, die relatief 

eenvoudig van aard zijn. Omdat de strafbeschikking is bedoeld voor relatief eenvoudige zaken is er 

om praktische redenen voor gekozen de mogelijkheid van verbeurdverklaring te beperken tot 

voorwerpen die zijn inbeslaggenomen. Dit houdt de regeling eenvoudig en vergemakkelijkt de 

tenuitvoerlegging van deze vermogensstraf. In zaken betreffende veelvoorkomende criminaliteit 

zijn waarderingsvragen bij verbeurdverklaring, anders dan de wetgever destijds veronderstelde, 

bovendien overzichtelijk en in het algemeen niet gecompliceerder dan bij de onttrekking aan het 

verkeer of de schadevergoedingsmaatregel, die beide al in een strafbeschikking kunnen worden 

opgelegd.8 

 

Verbeurdverklaring is een vermogenssanctie waarbij het door artikel 1 van het Eerste Protocol bij 

het EVRM beschermde eigendomsrecht in het geding is. De officier van justitie zal wanneer hij 

overweegt in de strafbeschikking een inbeslaggenomen voorwerp verbeurd te verklaren, de 

proportionaliteit daarvan in het individuele geval moeten beoordelen door het algemeen belang bij 

verbeurdverklaring af te wegen tegen het belang van de verdachte. Dit sluit overigens aan bij het 

algemene uitgangspunt dat de officier van justitie beoordeelt welke sanctie in de strafbeschikking 

passend en geboden is, daarbij anticiperend op de straftoemeting door de rechter. Bij de 

proportionaliteitsafweging die de officier van justitie voor wat betreft de verbeurdverklaring moet 

maken kan het aangewezen zijn de verdachte daarover te horen. Op dit punt sluit het wetsvoorstel 

aan bij de voor vermogenssancties al in de huidige wettelijke regeling opgenomen hoorplicht. Voor 

de vermogenssancties die in een strafbeschikking kunnen worden opgelegd (de geldboete en de 

schadevergoedingsmaatregel), geldt op grond van die regeling namelijk dat wanneer deze 

afzonderlijk of gezamenlijk meer dan € 2.000 belopen, de verdachte voorafgaand aan het 

uitvaardigen van een strafbeschikking onder bijstand van een raadsman moet worden gehoord 

door de officier van justitie. Deze waarborg wordt in dit wetsvoorstel ook van toepassing wanneer 

het gaat om verbeurdverklaring van voorwerpen. Dit betekent dat wanneer het te verbeuren 

voorwerp meer dan € 2.000 waard is of die waarde, opgeteld bij het bedrag dat met andere in de 

strafbeschikking opgelegde vermogenssancties is gemoeid, meer dan dat bedrag beloopt, de 

verdachte vooraf onder bijstand van een raadsman moet worden gehoord door de officier van 

justitie. Wanneer de strafbeschikking waarin het voorwerp wordt verbeurdverklaard afwijkt van een 

uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat de verdachte bij gelegenheid van dit horen heeft 

ingenomen, dan moet de officier van justitie dit motiveren. 

 

De rechten die derden op het inbeslaggenomen voorwerp kunnen doen gelden (om bij de 

hierboven gegeven voorbeelden te blijven: de fiets of het gereedschap die onder de verdachte zijn 

inbeslaggenomen, zijn van iemand anders), zijn op dezelfde wijze gewaarborgd als nu. Bij een 

strafbeschikking met een aanwijzing tot het doen van afstand van een voor verbeurdverklaring 

vatbaar voorwerp kunnen belanghebbenden zich beklagen om de reden dat het voorwerp hun 

toebehoort en de officier van justitie niet bereid is het terug te geven (artikel 552ab). 

Belanghebbenden aan wie een voorwerp toebehoort kunnen zich ook beklagen over 

                                                      
8 Vgl. Groenhuijsen en Simmelink, t.a.p., p. 181. 
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verbeurdverklaring door de rechter (artikel 552b). Dit wetsvoorstel heeft tot gevolg dat deze 

laatste regeling ook van toepassing is wanneer de verbeurdverklaring in een strafbeschikking is 

uitgesproken. 

 

Omzettingsprocedure (voorgestelde artikelen 6:6:38 t/m 6:6:42)  

De omzettingsprocedure, die onherroepelijke strafbeschikkingen betreft waarin een straf of 

maatregel – al dan niet in voorwaardelijke vorm – is opgelegd, kan in twee gevallen worden 

ingezet: i) wanneer betrokkene de voorwaarden van de voorwaardelijke strafbeschikking niet heeft 

nageleefd; ii) wanneer de tenuitvoerlegging van een strafbeschikking niet of niet volledig heeft 

plaatsgevonden. Voor die gevallen bevat de voorgestelde procedure twee mogelijkheden: de 

officier van justitie kan de strafbeschikking zelf wijzigen en hij kan de rechter inschakelen door te 

vorderen de strafbeschikking te wijzigen. 

 

Eerst wordt ingegaan op de mogelijkheid voor de officier van justitie om de onherroepelijke 

strafbeschikking zelf te wijzigen (artikel 6:6:39). Dat kan hij doen door i) de voorwaardelijke straf 

in een onvoorwaardelijke om te zetten of ii) de niet- of niet-volledig ten uitvoer gelegde straf in 

een andere om te zetten, dat laatste uiteraard binnen de bestaande wettelijke begrenzingen van 

straffen die in een strafbeschikking kunnen worden opgelegd. Tegen de beslissing van de officier 

van justitie kan de veroordeelde bij de rechter een bezwaarschrift indienen (artikel 6:6:41). Dat 

kan hij bijvoorbeeld doen wanneer hij, anders dan de officier van justitie, van mening is dat hij zich 

aan de voorwaarden heeft gehouden, of wanneer hij vindt dat de strafbeschikking wel kan worden 

tenuitvoergelegd en voor een andere straf geen aanleiding is. In de bezwaarschriftprocedure staat 

de schuldvaststelling waarop de onherroepelijke strafbeschikking berust niet meer ter discussie; de 

verdachte heeft tegen die strafbeschikking immers geen verzet ingesteld. Dit is een verschil met de 

huidige procedure waarin bij onvoltooide tenuitvoerlegging wordt gedagvaard; dan berecht de 

rechter de zaak opnieuw. In de voorgestelde regeling staat alleen de beslissing van de officier van 

justitie tot wijziging van de straf centraal. De rechter is in deze procedure, en daarin komt deze 

overeen met de huidige procedure van dagvaarding na onvoltooide tenuitvoerlegging, niet 

gebonden aan de beslissing van de officier van justitie; hij legt gezien de rechterlijke 

verantwoordelijkheid voor de straftoemeting de straf op die hij passend vindt. Verwacht mag 

worden dat van de procedure waarin de officier van justitie de strafbeschikking zelf wijzigt, met de 

mogelijkheid van betrokkene om tegen die wijziging een bezwaarschrift bij de rechter in te dienen, 

in de praktijk vooral gebruik zal worden gemaakt in geval van overtreding van een bijzondere 

voorwaarde die in de strafbeschikking is verbonden aan een voorwaardelijke straf, en in geval van 

omzetting van een niet-betaalde geldboete in een taakstraf, en (voor beide gevallen) geen 

vervangende hechtenis behoeft te worden bepaald. 

 

De omzettingsprocedure maakt het ook mogelijk dat de officier van justitie in beide beschreven 

gevallen (schending voorwaarden of onvoltooide tenuitvoerlegging) niet zelf de onherroepelijke 

strafbeschikking wijzigt, maar de rechter inschakelt om de vorderen dat deze in een rechterlijke 

beslissing de strafbeschikking wijzigt (artikel 6:6:42). Van deze procedure zal de officier van 

justitie gebruik maken wanneer de algemene voorwaarde van een voorwaardelijke strafbeschikking 

is geschonden of wanneer hij een vrijheidsbenemende sanctie wil vorderen, waarvan de oplegging 

uiteraard aan de rechter is voorbehouden. 

Wanneer degene tegen wie een strafbeschikking is uitgevaardigd de daarin bepaalde algemene 

voorwaarde overtreedt door in de proeftijd opnieuw een strafbaar feit te begaan, zal voor dat 

nieuwe feit een dagvaarding worden uitgebracht of een strafbeschikking worden uitgevaardigd. In 

geval van dagvaarding en in geval de verdachte verzet aantekent tegen die strafbeschikking, 

schrijft dit wetsvoorstel voor dat de wijziging van de oorspronkelijke strafbeschikking van een 

voorwaardelijke in een onvoorwaardelijke straf slechts gelijktijdig met de berechting van het 

nieuwe feit kan plaatsvinden (artikel 6:6:40). In dat geval wordt het nieuw feit dus door de rechter 

berecht en vordert de officier van justitie, voor het geval de verdachte voor het nieuwe feit wordt 

veroordeeld, tevens dat de voorwaardelijke straf uit de strafbeschikking in een onvoorwaardelijke 

wordt omgezet. In dit opzicht komt de regeling in sterke mate overeen met de regeling van de 

voorwaardelijke veroordeling, waarin het ook zo is, dat als de algemene voorwaarde wordt 
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overtreden, de vordering tenuitvoerlegging gelijktijdig met de berechting van het nieuwe feit wordt 

behandeld. 

 

Een tweede belangrijke categorie van zaken waarin de officier van justitie zal vorderen dat de 

rechter in een rechterlijke beslissing de strafbeschikking wijzigt betreft zaken waarin naar het 

oordeel van de officier van justitie een vrijheidsbenemende sanctie moet worden opgelegd. Het kan 

zijn dat iemand de taakstraf die in de onherroepelijke strafbeschikking is opgelegd, niet uitvoert. 

Dan is vrijheidsbeneming vaak het alternatief. Het kan ook zijn dat de voorwaarden van een in de 

strafbeschikking opgelegde voorwaardelijke geldboete of taakstraf zijn overtreden, en de officier 

van justitie niet alleen die straf onvoorwaardelijk wil maken, maar ook meteen vervangende 

hechtenis bepaald wil zien voor het geval die onvoorwaardelijke straf vervolgens niet wordt 

uitgevoerd. Denk aan een voorwaardelijke taakstraf onder een bijzondere voorwaarde, zoals een 

contactverbod. Als dat verbod wordt geschonden zal de officier van justitie, zo hij niet al meteen 

gevangenisstraf wil vorderen, toch op zijn minst vervangende hechtenis bepaald willen zien als 

betrokkene de onvoorwaardelijk te maken taakstraf vervolgens niet uitvoert. 

Wanneer de officier van justitie een vrijheidsbenemende sanctie vordert, beoordeelt de rechter de 

schuldvaststelling waarop de onherroepelijke strafbeschikking berust. Dit grondwettelijke en 

verdragsrechtelijke vereiste is expliciet in de regeling vastgelegd. Dit vereiste geldt niet wanneer 

geen vrijheidsbeneming op het spel staat. De rechter is niet aan de vordering van de officier van 

justitie gebonden. Gezien de rechterlijke verantwoordelijkheid voor de straftoemeting wijzigt hij in 

zijn beslissing de strafbeschikking in een straf die hem passend voorkomt. 

 

De voorgestelde omzettingsprocedure maakt het, alles bij elkaar genomen, mogelijk voor het 

openbaar ministerie om beleid te ontwikkelen met betrekking tot de vraag of het zelf tot wijziging 

van de onherroepelijke strafbeschikking overgaat of daartoe de rechter inschakelt. Verwacht mag 

worden dat de laatste optie in de praktijk de meest gekozen optie zal zijn. 

De omzettingsprocedure komt in de plaats van de huidige constructie waarin de officier van justitie 

de verdachte moet dagvaarden wanneer de tenuitvoerlegging van een onherroepelijke 

strafbeschikking niet volledig is, waarna berechting volgt. Deze constructie blijft evenwel voor twee 

gevallen behouden. 

Het eerste betreft het geval waarin het gerechtshof op het beklag van de rechtstreeks 

belanghebbende op grond van artikel 12 alsnog vervolging beveelt in een zaak die met een 

strafbeschikking is afgedaan, die onherroepelijk is geworden. De verdachte moet in dat geval 

alsnog voor de rechter verschijnen om in het openbaar terecht te staan.  

 

Het tweede betreft het geval waarin in de strafbeschikking een aanwijzing wordt gegeven. Wanneer 

die aanwijzing niet wordt nageleefd, volgt dagvaarding, geen omzetting. De mogelijkheid om 

aanwijzingen te geven blijft met dit wetsvoorstel vooralsnog behouden. Een nadeel van die keuze 

is dat de aanwijzingen die in een strafbeschikking kunnen worden gegeven, inhoudelijk deels 

overlappen met bijzondere voorwaarden die op grond van dit wetsvoorstel in de strafbeschikking 

aan een voorwaardelijke straf kunnen worden verbonden; bijvoorbeeld een contactverbod kan in 

de strafbeschikking zowel in de vorm van een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf 

als in de vorm van een gedragsaanwijzing worden gegoten. In het eerste geval volgt bij niet-

naleving omzetting, in het tweede geval dagvaarding. Hetzelfde probleem kan zich voordoen als in 

een strafbeschikking een geldboete en een aanwijzing worden gecombineerd. Niet-

tenuitvoerlegging van de geldboete leidt tot omzetting, niet-naleving van de aanwijzing tot 

dagvaarding, terwijl beide in dezelfde strafbeschikking zijn opgelegd.  

De reden waarom de aanwijzingen niettemin vooralsnog gehandhaafd blijven is dat het openbaar 

ministerie heeft laten weten behoefte te hebben aan het behoud van deze mogelijkheid in 

bijvoorbeeld huiselijk geweld-zaken waarin een geldboete te zwaar op het gezinsbudget zou 

drukken en een taakstraf door betrokkene wegens een beperking niet kan worden uitgevoerd. Dan 

is een locatieverbod of contactverbod onder dreiging dat bij overtreding dagvaarding volgt en 

gevangenisstraf zal worden gevorderd, vaak effectief. Op zichzelf genomen zou dit ook met een 

voorwaardelijk sepot onder een dergelijke voorwaarde kunnen worden bereikt. Maar het is een 

ontegenzeggelijk voordeel van gedragsaanwijzingen in een strafbeschikking dat daarvoor een 
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schuldvaststelling is vereist, in waarborgen is voorzien zoals de hoorplicht en dat de verdachte door 

verzet te doen de rechter kan inschakelen. Om het hierboven bedoelde nadeel van mogelijke 

samenloop van vervolgprocedures zoveel mogelijk te verminderen, is in het wetsvoorstel bepaald 

dat wanneer in een strafbeschikking is volstaan met het geven van een aanwijzing of in geval 

daarin een aanwijzing met een straf of maatregel wordt gecombineerd, de omzettingsprocedure is 

uitgesloten (artikel 6:6:38). Met deze bepaling wordt meer eenduidigheid geschapen wat betreft de 

procedure die volgt in bijvoorbeeld het geval waarin de verdachte het contactverbod overtreedt; 

als dat verbod in de vorm van een aanwijzing was opgelegd volgt dagvaarding; wanneer het de 

vorm heeft van een bijzondere voorwaarde volgt omzetting. En in geval in de strafbeschikking een 

aanwijzing met (bijvoorbeeld) een geldboete is gecombineerd, volgt dagvaarding, zowel in geval de 

aanwijzing niet is nageleefd als in het geval de geldboete niet is betaald. 

Wanneer de regeling in dit wetsvoorstel na aanvaarding en inwerkingtreding daarvan wordt 

overgezet naar het nieuwe Wetboek van Strafvordering zal worden bezien of de aanwijzingen als 

zelfstandige modaliteit naast de nieuwe mogelijkheid van voorwaardelijke straffen in de 

strafbeschikking zal blijven bestaan, dan wel in de regeling van het voorwaardelijk sepot kunnen 

worden geïntegreerd. Een dergelijke wijziging nu doorvoeren zou de spanwijdte van dit 

wetsvoorstel te buiten gaan. 

 

4. Uitvoeringsconsequenties 

Dit wetsvoorstel heeft betrekking op diverse typen regelingen van buitengerechtelijke afdoening. 

De precieze uitvoeringsconsequenties van de verschillende onderdelen worden parallel aan de 

formele consultatie van het wetsvoorstel door middel van een impactanalyse in kaart gebracht en 

na de consultatiefase nader geduid.  

 

5. Consultatie 

Het concept van dit wetsvoorstel en memorie van toelichting is voorgelegd in internetconsultatie en 

daarnaast voorgelegd aan het College van procureurs-generaal van het openbaar ministerie (OM), 

de Raad voor de rechtspraak (Rvdr), de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de 

Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de drie reclasseringsorganisaties (3RO), Slachtofferhulp 

Nederland (SHN) en de Korpschef van de politie (NP).  

 

Op deze plek zal in algemene zin worden ingegaan op de ontvangen adviezen.  
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II. Artikelsgewijs 

 

Hieronder is verwezen naar (huidige of voorgestelde) artikelen in het Wetboek van Strafvordering, 

tenzij anders is aangegeven. 

 

Artikel I, onderdeel A 

Dit onderdeel wijzigt artikel 12f, tweede en derde lid, dat deel uitmaakt van de regeling van beklag 

over het niet vervolgen van strafbare feiten. Deze te wijzigen artikelleden zijn, zo wordt 

voorgesteld, van overeenkomstige toepassing bij de verlofprocedure voor hoge transacties (zie 

artikel 560, tweede lid).  

 

In het tweede lid van artikel 12f wordt de mogelijkheid van kennisneming van de op de zaak 

betrekking hebbende stukken en de beperking van die kennisneming geregeld.  

Kennisneming is uitsluitend mogelijk na een daartoe strekkend verzoek van de klager of de 

persoon wiens vervolging wordt verlangd, waarop door de voorzitter van het gerechtshof wordt 

beslist. Uitgangspunt is dat de voorzitter het verzoek inwilligt. De voorzitter kan, op een van de in 

het tweede lid opgesomde gronden, bepaalde stukken uitzonderen van kennisneming. In beginsel 

wordt van alle stukken waarvan kennis mag worden genomen telkens een afschrift verstrekt, zij 

het dat het derde lid dezelfde uitzonderingsgronden bevat als het tweede lid.  

 

Dit onderdeel van het wetsvoorstel voegt aan het tweede en derde lid van artikel 12f een 

uitzonderingsgrond toe: de voorzitter kan – ambtshalve, op vordering van de advocaat-generaal of 

op verzoek van de persoon wiens vervolging wordt verlangd – (gedeelten van) stukken uitzonderen 

wegens zwaarwegende economische of financiële belangen van de persoon wiens vervolging wordt 

verlangd. Toepassing hiervan laat zich in het bijzonder denken bij beklag over het niet-vervolgen 

van financieel-economische criminaliteit in de sfeer van de rechtspersoon. De rechtspraak bevat 

voorbeelden van dergelijke beklagzaken waarin bepaalde stukken worden uitgezonderd van 

kennisneming door de klager (vgl. de beschikkingen van het Gerechtshof Den Haag van 19 mei 

2015 (ECLI:NL:GHDHA:2015:1204) en 9 december 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:2347)). Directe 

aanleiding voor introductie van de voorgestelde uitzonderingsgrond is de wenselijkheid om in het 

kader van de verlofprocedure voor hoge transacties te voorzien in een specifieke grond waarlangs 

in het bijzonder koersgevoelige bedrijfsinformatie van kennisneming door een rechtstreeks 

belanghebbende kan worden uitgezonderd. Maar ook in de context van de beklagprocedure kunnen 

de stukken dergelijke bedrijfsinformatie bevatten waarbij in de praktijk, zoals uit de hiervoor 

aangehaalde rechtspraak is gebleken, de wens bestaat de klager de kennisneming daarvan te 

onthouden.9 Tegen die achtergrond komt het wenselijk voor deze uitzonderingsgrond voor beide 

procedures in te voeren. Met het oog daarop is de uitzonderingsgrond in de (algemene) regeling 

van de beklagprocedure opgenomen en wordt deze op de (bijzondere) regeling van de 

verlofprocedure voor hoge transacties van overeenkomstige toepassing verklaard. Aldus kan 

worden voorkomen dat – bij een verzoek tot kennisneming van de klager – bedrijfsinformatie 

waarmee zwaarwegende financieel-economische belangen zijn gemoeid, zonder meer langs de weg 

van het recht op inzage en kopieverstrekking ter kennis van de klager komt. Het enkele feit dat de 

klager de vervolging van een bepaalde rechtspersoon wenst, rechtvaardigt immers op zichzelf niet 

dat in de beklagprocedure van dergelijke niet-openbare bedrijfsinformatie door de klager kennis 

zou worden genomen.  

 

Bij beursgenoteerde bedrijven kunnen zwaarwegende economische of financiële belangen in het 

geding zijn bij stukken die, zoals hiervoor al aangestipt, nog niet openbaar gemaakte, 

koersgevoelige informatie bevatten (voorwetenschap). Gedacht kan worden aan belangrijke actuele 

informatie over de financiële positie van het bedrijf. De toepasselijke regelgeving laat ruimte aan 

bedrijven om op eigen verantwoordelijkheid de openbaarmaking van voorwetenschap uit te stellen 

                                                      
9 In de praktijk vormt de mogelijkheid om van de stukken kennis te nemen soms het voornaamste doel van het 
beklag (vgl. L. van Lent, M. Boone en K. van den Bos, Klachten tegen niet‐vervolging (artikel 12 Sv‐procedure). 
Doorlooptijden, instroom, verwachtingen van klagers en het belang van procedurele rechtvaardigheid (WODC, 
2016), p. 100-102). 
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(vgl. artikel 17, vierde lid, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en 

de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173)). 

In een dergelijke situatie kan sprake zijn van een zwaarwegend economisch of financieel belang bij 

voorlopige geheimhouding van de desbetreffende informatie. Genoemde zwaarwegende 

economische of financiële belangen kunnen bijvoorbeeld ook aan de orde zijn bij stukken die een 

bedrijfsgeheim, bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, bevatten. Kort 

gezegd gaat het bij een bedrijfsgeheim om knowhow en bedrijfsinformatie die waardevol zijn 

omdat zij geheim zijn, ook bedoeld zijn om vertrouwelijk te blijven en waarvoor de houder ook 

maatregelen heeft genomen om deze geheim te houden. Deze bedrijfsgeheimen kunnen betrekking 

hebben op een breed scala aan informatie, waaronder technologische kennis, bedrijfsplannen en 

marktstrategieën (vgl. Kamerstukken II 2017/18, 34821, nr. 3, p. 1). Met op bedrijfsgeheimen 

gebaseerde concurrentievoordelen kunnen grote financieel-economische belangen zijn gemoeid. In 

concrete gevallen waarin een op de zaak betrekking hebbend stuk dergelijke bedrijfsinformatie 

bevat, kan de voorzitter een verzoek tot kennisneming daarvan onder toepassing van de 

voorgestelde uitzonderingsgrond afwijzen. De beslissing is te allen tijde aan de voorzitter van het 

gerechtshof: van geval tot geval zal deze moeten afwegen of bescherming van de genoemde 

economische of financiële belangen zwaarder weegt dan het belang van de klager bij inzage in of 

afschrift van het desbetreffende stuk.  

 

Het voorgaande laat zien dat de uitzonderingsgrond mede strekt tot bescherming van de 

genoemde gewichtige economische en financiële belangen. Daarbij komt dat specifieke 

bescherming van deze zwaarwegende bedrijfsbelangen bevordert dat het openbaar ministerie in 

financieel-economische strafzaken nog duidelijker en vollediger stukken aan de raadkamer kan 

overleggen. Dit versterkt de basis voor een adequate rechterlijke toetsing van het beklag. 

 

Artikel I, onderdeel B 

Dit onderdeel staat in verband met de introductie van de procedure van rechterlijk verlof voor het 

doen van een aanbod voor een hoge transactie. 

 

Wanneer het gerechtshof in het kader van die verlofprocedure aan de officier van justitie verlof 

heeft verleend tot het doen van een hoog transactieaanbod, is – indien dit transactieaanbod 

vervolgens aan de verdachte wordt gedaan – beklag door de rechtstreeks belanghebbende ter zake 

van het desbetreffende feit in beginsel uitgesloten. Ingeval van verlofverlening is het 

desbetreffende transactieaanbod al getoetst door het gerechtshof. In het kader van die procedure 

heeft het gerechtshof geoordeeld over de vraag of de wettelijke voorwaarden voor het doen van 

een transactieaanbod zijn nageleefd en de officier van justitie bij afweging van alle in aanmerking 

komende belangen (waaronder de belangen van de rechtstreeks belanghebbende die bekend is) in 

redelijkheid tot het transactieaanbod heeft kunnen komen (artikel 563, derde lid). Hiermee strekt 

de rechterlijke toets in de verlofprocedure zich uit tot zowel de rechtmatigheid als de wenselijkheid 

van het transactieaanbod. Van een wezenlijk verschil met de toetsingsbevoegdheid van het 

gerechtshof in het kader van een beklagprocedure over het niet vervolgen van strafbare feiten – 

waarin tevens de rechtmatigheid en opportuniteit van de vervolgingsbeslissing centraal staat – is 

geen sprake. Daar komt bij dat beide procedures erin voorzien dat de rechtstreeks belanghebbende 

die bekend is in de gelegenheid wordt gesteld zich over de zaak uit te laten. Gelet op het 

voorgaande is het gerechtvaardigd de beklagprocedure als regel niet open te stellen ter zake van 

feiten waarvoor een hoge transactie is aangeboden overeenkomstig het daartoe door het 

gerechtshof verleende verlof. Ware het anders, dan zou in de beklagprocedure in feite van het 

gerechtshof worden gevraagd zijn eigen verlofverlening te heroverwegen.  

 

Genoemde hoofdregel kent één uitzondering. Beklag is wel toegelaten in het geval de verdachte 

niet binnen of gedurende de daarvoor door de officier van justitie bepaalde termijn aan de in het 

transactieaanbod gestelde voorwaarden heeft voldaan. Dan is het feit immers niet afgedaan 

overeenkomstig het hoge transactieaanbod waarop de verlofverlening betrekking heeft. In die 

situatie heeft beklag tegen niet-vervolgen van het desbetreffende feit niet het karakter van een 
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verkapt rechtsmiddel tegen een gegeven oordeel van het gerechtshof. Beklag is in dat geval op 

grond van artikel 12, eerste lid, toegelaten.  

 

Artikel I, onderdeel C 

In het eerste lid van dit onderdeel wordt artikel 257a, tweede lid, gewijzigd door daarin de 

verbeurdverklaring van inbeslaggenomen voorwerpen toe te voegen aan de straffen en 

maatregelen die door de officier van justitie in een strafbeschikking kunnen worden opgelegd. Deze 

wijziging is in het algemeen deel toegelicht. 

In het derde lid van dit onderdeel wordt artikel 257a ook gewijzigd op het punt van de informatie 

die een strafbeschikking moet bevatten. Wanneer een straf voorwaardelijk wordt opgelegd moeten 

de proeftijd en de voorwaarden in de strafbeschikking worden vermeld. Ook moet daarin uiteraard 

worden vermeld of de straf geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk is opgelegd. En ook deze 

informatie moet, in geval een strafbeschikking voor een misdrijf is uitgevaardigd, op grond van het 

artikel worden vertaald in geval de verdachte het Nederlands niet of onvoldoende beheerst. 

 

Artikel I, onderdeel D 

Met dit onderdeel worden artikelen toegevoegd die de voorwaardelijke niet-tenuitvoerlegging van 

de in de strafbeschikking opgelegde straf betreffen of daarvoor van belang zijn. Deze artikelen 

worden hieronder per artikel besproken. 

 

Artikel 257ab 

 

Eerste lid 

Voorwaardelijke bestraffing wordt mogelijk gemaakt bij de geldboete, de taakstraf en de 

ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen. De officier van justitie kan bepalen dat 

de straf geheel of deels niet wordt tenuitvoergelegd. 

 

Tweede lid 

De proeftijd is maximaal een jaar. Deze proeftijd geldt nu ook voor, en sluit dus aan bij, 

gedragsaanwijzingen die thans in de strafbeschikking kunnen worden gegeven. 

 

Artikel 257ac 

 

Eerste lid 

Evenals in de regeling van de voorwaardelijke veroordeling het geval is, geldt in geval van 

voorwaardelijke niet-tenuitvoerlegging van de straf in de strafbeschikking steeds de algemene 

voorwaarde die inhoudt dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt 

aan een strafbaar feit.  

 

Tweede lid 

Naast de algemene voorwaarde kan de officier van justitie een of meer bijzondere voorwaarden in 

de strafbeschikking verbinden aan een daarin opgelegde voorwaardelijke straf. De bijzondere 

voorwaarden die kunnen worden gesteld, kunnen nu ook al als aanwijzingen in een 

strafbeschikking worden gegeven (zie artikel 257a, derde lid). In zoverre is van een inhoudelijke 

verandering in de reikwijdte van de regeling van de strafbeschikking geen sprake. Wel zijn de 

bijzondere voorwaarden voor de werkbaarheid in de praktijk limitatief omschreven. Zij 

corresponderen met de bijzondere voorwaarden als omschreven in artikel 14c, tweede lid, 

onderdelen 1⁰ t/m 9⁰ en 13⁰, Sr, welke voorwaarden de rechter aan een voorwaardelijke 

veroordeling kan verbinden. Voor de overzichtelijkheid zijn zij in het tweede lid uitgeschreven. De 

bijzondere voorwaarden inzake opneming in een zorginstelling (onderdeel 10⁰), de verplichting zich 

onder behandeling van een deskundige of zorginstelling te stellen (ambulante behandeling, 

onderdeel 11⁰) en het verblijf in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang 

(onderdeel 12⁰) zijn gezien hun mate van vrijheidsbeperking te ingrijpend om aan een 

strafbeschikking te worden verbonden; het stellen van zulke voorwaarden blijft voorbehouden aan 

de rechter. 
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Omdat de aanwijzingen die in een strafbeschikking kunnen worden gegeven in dit wetsvoorstel 

vooralsnog gehandhaafd zijn, en bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering zal 

worden beoordeeld of en in hoeverre dat zo blijft, zijn ook de “aanwijzingen het gedrag van de 

verdachte betreffend” onveranderd gebleven. Zoals blijkt uit de wetgeschiedenis van de Wet OM-

afdoening kunnen deze ook ambulante begeleiding betreffen. In beleidsregels van het openbaar 

ministerie zullen nadere voorwaarden worden bepaald die betrekking hebben op de 

proportionaliteit van de begeleiding. Een verdachte die geen of een andere vorm van ambulante 

begeleiding wenst, kan verzet doen tegen de strafbeschikking of niet meewerken, wat dagvaarding 

tot gevolg heeft. In beide gevallen oordeelt de rechter over de straftoemeting. Opneming in een 

zorginstelling en verblijf in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke omvang worden 

vanwege hun ingrijpende karakter overigens niet als gedragsaanwijzingen in een strafbeschikking 

gegeven, zo zal in beleidsregels van het openbaar ministerie worden bepaald. Hetzelfde geldt voor 

elektronisch toezicht. Bij de, bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering te 

beantwoorden, vraag naar de handhaving van de aanwijzingen zal dit hoe dan ook wettelijk worden 

verankerd.  

 

Derde lid 

De officier van justitie kan opdracht geven dat de reclassering toezicht houdt. Een vergelijkbare 

bepaling is voor de voorwaardelijke veroordeling voorzien in artikel 14c, zesde lid, Sr. 

 

Artikel 257ad 

In dit artikel is het huidige artikel 257a, vierde en vijfde lid, over de identiteitsvaststelling in geval 

van een strafbeschikking, ongewijzigd overgenomen. 

 

Artikel I, onderdeel E 

Artikel 257c schrijft voor dat de verdachte in een aantal gevallen voorafgaand aan het uitvaardigen 

van de strafbeschikking door de officier van justitie moet worden gehoord. Dat is onder andere het 

geval als de officier van justitie overweegt om in de strafbeschikking een taakstraf, een ontzegging 

van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen of een geldboete boven een bepaald bedrag op te 

leggen. Doordat in dit wetsvoorstel wordt mogelijk gemaakt om deze straffen in voorwaardelijke 

vorm op te leggen, geldt de bestaande hoorplicht – daarmee – niet alleen in de gevallen waarin 

deze straffen onvoorwaardelijk worden opgelegd (zoals nu), maar ook in gevallen waarin deze 

geheel of deels voorwaardelijk worden opgelegd. 

 

Het eerste lid van dit onderdeel voegt aan de hoorplicht van artikel 257c, eerste lid, het geval toe 

dat de officier van justitie aan de voorwaardelijke straf in de strafbeschikking een van de in dit 

wetsvoorstel voorziene bijzondere voorwaarden wil verbinden. Ook daarover moet de verdachte 

worden gehoord. Dit is overeenkomstig de bestaande regeling waarin een hoorplicht geldt in 

gevallen waarin in de strafbeschikking een gedragsaanwijzing wordt gegeven. 

 

Zoals in het algemeen deel van de memorie van toelichting is uiteengezet blijft de mogelijkheid om 

in de strafbeschikking aanwijzingen te geven, vooralsnog gehandhaafd. Om deze reden blijft ook 

de bestaande hoorplicht voor het geven van gedragsaanwijzingen gehandhaafd. 

 

Het tweede lid van dit onderdeel heeft betrekking op de hoorplicht bij in een strafbeschikking 

opgelegde vermogenssancties. Artikel 257c, tweede lid, schrijft voor dat als deze sancties 

afzonderlijk of gezamenlijk € 2.000 of meer belopen, de officier van justitie die deze 

strafbeschikking wil uitvaardigen daaraan voorafgaand de verdachte, bijgestaan door een 

raadsman, moet horen. Het tweede lid van dit onderdeel voegt aan dit voorschrift de 

vermogenssanctie van de verbeurdverklaring van inbeslaggenomen voorwerpen toe. Wanneer deze 

een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 2.000, of wanneer dat bedrag met het totaal van 

de vermogenssancties inclusief de verbeurdverklaring is gemoeid, moet de verdachte evenzeer 

voorafgaand aan het uitvaardigen van de strafbeschikking onder bijstand van een raadsman 

worden gehoord. 

64



 

Artikel I, onderdeel F 

Zowel onherroepelijke strafbeschikkingen als strafbeschikkingen die nog niet onherroepelijk zijn 

kunnen op grond van het huidige artikel 257e door de officier van justitie worden ingetrokken en 

gewijzigd. Dit onderdeel bevat een aanvulling van artikel 257e, die nodig is omdat het wijzigen van 

onherroepelijke strafbeschikkingen in het nadeel van de veroordeelde op grond van dit 

wetsvoorstel alleen mogelijk wordt in gevallen die zijn benoemd in de voorgestelde 

omzettingsprocedure. Verwezen wordt kortheidshalve naar de toelichting op het in dit wetsvoorstel 

voorgestelde artikelen 6:6:38 e.v. 

 

Artikel I, onderdeel H 

Dit onderdeel houdt verband met de mogelijkheid die dit wetsvoorstel introduceert dat de officier 

van justitie een vordering tot wijziging van de onherroepelijke strafbeschikking indient bij de 

rechter en deze vordering gelijktijdig met de berechting wordt behandeld. Dit is aan de orde 

wanneer de verdachte binnen de, in de onherroepelijke strafbeschikking gestelde, proeftijd de 

daarin opgenomen algemene voorwaarde heeft overtreden door een strafbaar feit te begaan dat 

ingevolge artikel 6:6:40 bij de strafrechter ter berechting wordt aangebracht. In dat geval 

beraadslaagt en beslist de strafrechter ook over die vordering en wordt zijn beslissing in het vonnis 

met betrekking tot het nieuwe strafbaar feit opgenomen. 

 

Artikel I, onderdelen I, J en O, en artikel II 

In onderdeel I worden de aanwijzingen die op grond van het jeugdstrafrecht in een 

strafbeschikking kunnen worden gegeven, overgeheveld van het Wetboek van Strafrecht (artikel 

77f, tweede lid, Sr) naar het Wetboek van Strafvordering. De reden om deze aanwijzingen op te 

nemen in een artikel (490a, tweede lid) dat aan de Titel over het jeugdstrafprocesrecht wordt 

toegevoegd, is dat de andere aanwijzingen, waaronder de aanwijzing die voor het 

adolescentenstrafrecht is voorzien, ook in dat wetboek zijn opgenomen. Ook is het afwijkende 

maximum van de taakstraf die in het jeugdstrafrecht in een strafbeschikking kan worden opgelegd 

(artikel 77f, eerste lid, Sr) inhoudelijk ongewijzigd overgeheveld naar het Wetboek van 

Strafvordering. De reden daarvan is dat ook de maximale taakstraf die in het 

volwassenenstrafrecht in een strafbeschikking kan worden opgelegd, in dat wetboek is vermeld. 

 

Artikel I, onderdelen K en L 

Deze onderdelen introduceren een procedure van rechterlijk verlof voor het aangaan van een hoge 

ontnemingsschikking (hierna ook: verlofprocedure). Deze verlofprocedure sluit aan bij die voor 

hoge transacties. De bepalingen over de hoge ontnemingsschikking zijn neergelegd in Titel IIIb van 

het Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering. De aan deze titel toegevoegde artikelen en 

artikelleden worden hieronder afzonderlijk besproken.  

 

Aan artikel 511c wordt een lid toegevoegd. Daarin is bepaald dat in twee gevallen voor het 

aangaan van een schikking rechterlijk verlof is vereist.  

Het eerste geval waarin de verlofprocedure moet worden gevolgd betreft de voorgenomen hoge 

ontnemingsschikking. Daarvan is sprake indien het totale bedrag waarop de schikking betrekking 

heeft € 200.000 of meer bedraagt. Dit drempelbedrag sluit aan bij het grensbedrag dat bij een 

voorgenomen hoge transactie geldt, indien die transactie uitsluitend bestaat in een 

boetecomponent. Door bij de enkelvoudige geldelijke component van de ontnemingsschikking 

hetzelfde grensbedrag te hanteren, wordt één lijn getrokken.  

 

Het tweede geval waarin de verlofprocedure moet worden gevolgd, heeft specifiek betrekking op 

ontnemingsschikkingen in de sfeer van de rechtspersoon. Dan geldt de verplichte gang naar het 

gerechtshof ook bij een voorgenomen ontnemingsschikking naar aanleiding van een vervolging of 

veroordeling wegens deelneming aan een of meer door een rechtspersoon begane strafbare feiten, 

ter zake van welk(e) feit(en) met de rechtspersoon een (voorlopige) hoge ontnemingsschikking is 

aangegaan. Die verplichting geldt dus ook wanneer de voorgenomen schikking met de deelnemer – 

te denken valt aan opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden als bedoeld in artikel 51 Sr – op 
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zichzelf (ver) onder het drempelbedrag blijft. Dit brengt mee dat – in lijn met de verlofprocedure 

bij hoge transacties – in het geval de officier van justitie in het kader van een hoge 

ontnemingsschikking met een rechtspersoon ook een schikkingsaanbod wil doen aan betrokken 

natuurlijke personen, laatstgenoemd aanbod zonder meer aan rechterlijke controle is 

onderworpen; de ontnemingsschikking komt niet tot stand dan nadat het gerechtshof daartoe 

verlof heeft verleend. 

 

Artikel 511ca  

Dit artikel bepaalt dat de bepalingen van de verlofprocedure voor een hoge transactie – 

opgenomen in de tweede afdeling van Titel X van het Vierde Boek (zie nader Artikel I, onderdeel 

M) – in beginsel van overeenkomstige toepassing zijn op een hoge ontnemingsschikking. Dit brengt 

onder andere mee dat ook de verlofprocedure voor het aangaan van een hoge schikking wordt 

ingeleid door een daartoe strekkende vordering van de officier van justitie bij het gerechtshof, dat 

die procesgang het karakter heeft van een raadkamerprocedure met uitspraak op een openbare 

zitting en dat rechtsbijstand voor de betrokkene is gewaarborgd.  

Op onderdelen is afgeweken van de verlofprocedure voor hoge transacties en heeft de 

verlofprocedure voor hoge ontnemingsschikkingen een eigen invulling gekregen. Dit houdt onder 

meer verband met het ontnemingskarakter van laatstgenoemde verlofprocedure. Met het oog 

daarop bevatten de onderdelen a tot en met c afwijkende voorschriften. Die voorschriften worden 

hieronder toegelicht.  

 

Onderdeel a 

In het kader van een hoge ontnemingsschikking heeft de verlofvordering van de officier van justitie 

betrekking op het aangaan van die schikking. Deze schikking vindt haar grondslag in de vervolging 

of (onherroepelijke) veroordeling in de strafzaak ter zake van een of meer strafbare feiten (de 

hoofdzaak). De ontnemingsprocedure vormt immers niet een op zichzelf staande rechtsgang, maar 

een voortzetting van de eerdere strafvervolging in de hoofdzaak. Aldus kan een (hoge) 

ontnemingsschikking in verschillende stadia van de strafvervolging aan de orde zijn: bij een 

lopende vervolging vóór de behandeling van de desbetreffende strafzaak in eerste aanleg, maar 

ook na een (onherroepelijke) veroordeling (vgl. Kamerstukken II 1989/90, 21504, nr. 3, p. 51).  

In lijn met de verlofprocedure bij de hoge transactie is het gerechtshof als toetsingsbevoegde 

rechter aangewezen. De competentieregeling van artikel 559, tweede lid, is van overeenkomstige 

toepassing. Ingevolge het huidige artikel 511c kan het aangaan van een hoge schikking – anders 

dan het doen van een transactieaanbod – ook ná aanvang van het onderzoek op de terechtzitting 

in eerste aanleg plaatsvinden. Artikel 511cc voorziet in een regeling ten aanzien van die 

procesfase.  

 

Onderdeel b 

Een ander verschil met de verlofprocedure voor een hoge transactie betreft de aard van de stukken 

die het openbaar ministerie aan de raadkamer van het gerechtshof overlegt. Dit houdt verband 

met het ontnemingskarakter van de schikking die aan rechterlijke toetsing wordt onderworpen. Het 

gerechtshof moet onder meer kunnen toetsen of – kort gezegd – het schikkingsbedrag niet in 

onredelijke verhouding staat tot de geschatte omvang van het totale wederrechtelijk verkregen 

voordeel (proportionaliteit). Daartoe dienen de stukken die aan de raadkamer worden overgelegd 

de rechter in een toereikende informatiepositie te brengen. Daarmee is het belang gegeven dat in 

ieder geval inzicht wordt gegeven in de voordeelberekening waarop de voorgenomen hoge 

schikking berust. Met dat doel legt het openbaar ministerie een schriftelijk bescheid houdende de 

beredeneerde begroting van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel kan 

worden geschat over aan de raadkamer van het gerechtshof. Het ligt in de rede dat dit of een 

ander over te leggen bescheid tevens de aanleiding en het verloop van het ontnemingsonderzoek 

bevat. Doel is immers het gerechtshof duidelijk en volledig te informeren over de redelijkheid van 

de ontnemingsschikking en de termen daarvan. Tegen die achtergrond ligt het voor de hand dat 

stukken die daarop anderszins nader licht kunnen werpen, eveneens aan het gerechtshof ter hand 

worden gesteld. Vanzelfsprekend worden in ieder geval ook het verslag van het horen en de 

voorlopige ontnemingsschikking overgelegd. 
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Onderdeel c 

De centrale vraag is of de officier van justitie in redelijkheid tot de voorlopige schikking heeft 

kunnen komen, mede in aanmerking genomen de onderbouwing daarvan. Bij wezenlijke 

(procedurele) tekortkomingen wijst het gerechtshof de vordering tot verlofverlening af.  

De voorlopige schikking vormt het voorwerp van rechterlijke toetsing. De schikking strekt tot 

voordeelsontneming. Daarom gelden daarop toegesneden toetsingscriteria. In een 

ontnemingsprocedure zijn krachtens artikel 511e centrale vraagpunten of sprake is van 

wederrechtelijk verkregen voordeel in de zin van artikel 36e Sr en, zo ja, op welke omvang dat 

voordeel moet worden geschat. De rechterlijke toetsing in de verlofprocedure sluit bij deze 

vraagpunten aan. Daarnaast ligt het in de rede, in lijn met de verlofprocedure bij hoge transacties, 

de naleving van meer procedurele waarborgen daarin ten toets te laten komen. Het voorgaande 

laat zich vertalen in twee hoofdvragen die op basis van de overgelegde stukken moeten worden 

beantwoord:  

 

- Is voldaan aan de wettelijke voorschriften voor het aangaan van een schikking (subonderdeel 

1⁰); en  

- Heeft de officier van justitie in redelijkheid de schikking kunnen aangaan, in aanmerking 

genomen het bedrag van de schikking in verhouding tot de geschatte omvang van het totale 

bedrag van het ingevolge artikel 36e Sr voor ontneming vatbare wederrechtelijk verkregen 

voordeel ter zake van de strafbare feiten waarop die schikking betrekking heeft (subonderdeel 

2⁰). 

 

In het kader van subonderdeel 1⁰ zijn onder meer de volgende vraagpunten van betekenis: 
(a) Is voldaan aan de formele vereisten voor het aangaan van een hoge schikking die besloten 

liggen in het huidige artikel 511c?  

Daaronder vallen onder meer de beperkingen ten aanzien van het processtadium waarin een 

schikking kan worden aangegaan en de voorwaarden die in een schikking kunnen worden 

gesteld. In dit kader is ook relevant of sprake is van consensualiteit: heeft de verdachte of 

veroordeelde (hierna ook: betrokkene) vrijwillig ingestemd met de termen van de voorlopige 

schikking en is de betrokkene voldoende geïnformeerd over het rechtsgevolg daarvan (in het 

bijzonder: is het deze duidelijk dat onderliggende delicten strafrechtelijk vervolgbaar blijven)?  

(b) Is het rechtsbijstandsvereiste nageleefd (vgl. het toepasselijke artikel 558)? 

(c) Heeft de hoge schikking betrekking op voordeel dat ingevolge artikel 36e Sr voor ontneming 

vatbaar is?  

Een eerste vraag is daarbij of uit de overgelegde stukken blijkt dat de schatting van de 

omvang van dat voordeel steunt op redengevende feiten en omstandigheden. Ook de aard van 

de strafbare feiten waaruit het voordeel is verkregen kan van betekenis zijn. Zo bepaalt artikel 

74 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dat ter zake van bij de belastingwet strafbaar 

gestelde feiten artikel 36e Sr geen toepassing vindt (vgl. Kamerstukken II 1989/90, 21504, 

nr. 3, p. 49). Ingevolge artikel 10:14 van de Algemene douanewet geldt hetzelfde ter zake 

van bij die wet strafbaar gestelde feiten. Bewijsvragen die betrekking hebben op een strafbaar 

feit waarvoor de verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd of is veroordeeld horen thuis in de 

desbetreffende strafprocedure. Blijft ter zake daarvan een onherroepelijke veroordeling uit dan 

kan de gewezen verdachte het openbaar ministerie verzoeken om teruggave van betaalde 

geldbedragen of overgedragen voorwerpen (artikel 6:4:18, tweede lid). De voorlopige 

schikking kan evenwel ook (mede) betrekking hebben op voordeel verkregen uit andere 

strafbare feiten in de zin van artikel 36e, tweede en derde lid, Sr. De verlofrechter kan wel 

toetsen of het in aanmerking genomen voordeel dat uit dergelijke andere feiten is verkregen, 

op grond van dat tweede en derde lid voor ontneming vatbaar is. Bij de feiten van het tweede 

lid gaat het dan in het bijzonder om de vraag of ‘voldoende aanwijzingen’ bestaan dat zij door 

de verdachte zijn begaan (vgl. HR 29 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1523). 

(d) Zijn eventuele aan benadeelde derden in rechte onherroepelijk toegekende vorderingen in 

mindering gebracht op het schikkingsbedrag? 
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Aansluitend bij artikel 36e, negende lid, Sr moet in verband met een ontnemingsschikking 

worden voorkomen dat de betrokkene hetzelfde wederrechtelijk verkregen voordeel 

meermalen moet terugbetalen. Dit brengt mee dat wanneer – als gevolg van een veroordeling 

wegens een strafbaar feit dat in de ontnemingsschikking is meegenomen – door een 

benadeelde gevorderde schadevergoeding al in rechte onherroepelijk is toegekend, het 

daarmee corresponderende voordeel voor de betrokkene niet nogmaals langs de weg van een 

ontnemingsschikking mag worden ontnomen. Te denken valt aan vorderingen van een 

benadeelde partij die in de onderliggende strafprocedure al onherroepelijk zijn toegekend.  
(e) Is sprake van voldoende draagkracht? 

Indien aanstonds duidelijk is dat de huidige en de redelijkerwijs te verwachten toekomstige 

draagkracht van de betrokkene niet toereikend zullen zijn om het schikkingsbedrag te 

voldoen, dan kan het gerechtshof het verlof tot het aangaan van die schikking niet verlenen. 

Dit toetsingspunt sluit aan bij het bepaalde in artikel 36e, vijfde lid, vijfde en zesde volzin, Sr. 

 

Subonderdeel 2⁰ bevat een proportionaliteitstoets. Kernvraag is of de officier van justitie in 

redelijkheid de schikking heeft kunnen aangaan, in aanmerking genomen het bedrag van de 

schikking in verhouding tot de geschatte omvang van het totale bedrag van het ingevolge artikel 

36e Sr voor ontneming vatbare wederrechtelijk verkregen voordeel ter zake van de strafbare feiten 

waarop die schikking betrekking heeft. Bij zijn beoordeling slaat het gerechtshof acht op alle 

omstandigheden van het geval, waaronder – in lijn met artikel 36e, vijfde lid, vierde volzin, Sr – 

eventuele gronden voor matiging van het schikkingsbedrag. Bij disproportionaliteit tussen de 

hoogte van het schikkingsbedrag enerzijds en de geschatte omvang van het totale voordeel 

anderzijds, zal de rechter de verlofvordering moeten afwijzen.10 De rechterlijke 

proportionaliteitstoets waarborgt dat schikkingsbedragen niet onredelijk laag zijn. Dit is van 

betekenis, ook omdat een betrokkene er belang bij kan hebben om zoveel mogelijk strafbare feiten 

en zo min mogelijk voordeel onder de schikking te brengen. De stukken die aan de raadkamer 

worden overgelegd dienen zodanige informatie te bevatten dat het gerechtshof in de gelegenheid 

wordt gesteld om de proportionaliteit te kunnen toetsen. De rechter zal zicht moeten worden 

geboden op de gehanteerde rekenmethode en de toepassing daarvan. 

 
Artikel 511cb  

Dit artikel heeft betrekking op de situatie dat de vordering tot het verlenen van verlof voor het 

aangaan van een hoge schikking wordt ingediend in een specifieke procesfase: het stadium waarin 

al een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e Sr bij de rechtbank aanhangig is gemaakt 

maar het onderzoek op de terechtzitting nog niet is aangevangen. Daarmee is de ontnemingszaak 

nog niet onder de rechter. Artikel 511cb verplicht dan tot intrekking van de ontnemingsvordering. 

Dit voorkomt dat de ontnemingsrechter nodeloos in de zaak wordt betrokken. Met het indienen van 

de verlofvordering neemt de verlofprocedure een aanvang. Die procedure verloopt overeenkomstig 

artikel 511ca. Bij een toewijzende beslissing op de verlofvordering kan een definitieve 

ontnemingsschikking tot stand worden gebracht. Wanneer de betrokkene aan de termen van die 

hoge schikking voldoet, vervalt het recht tot indiening van een ontnemingsvordering (artikel 

6:4:18, eerste lid, laatste zin). Voldoet de betrokkene niet aan de schikkingstermen dan kan het 

openbaar ministerie de zaak alsnog via een nieuwe ontnemingsvordering aan de ontnemingsrechter 

voorleggen. Diezelfde mogelijkheid bestaat na een afwijzende beslissing op de verlofvordering.  

 

Artikel 511cc  

Ingevolge het huidige artikel 511c in verbinding met artikel 511g kan een ontnemingsschikking 

uiterlijk tot aan de sluiting van de ontnemingszitting in eerste aanleg tot stand komen. Daarmee 

kan ook na aanvang van de ontnemingszitting – dat wil zeggen: na het uitroepen van de zaak 

(artikel 270 in verbinding met artikel 511d, eerste lid) – worden geschikt. Het voorgestelde artikel 

511cc heeft betrekking op de situatie dat de verlofvordering inzake een hoge ontnemingsschikking 

bij het gerechtshof wordt ingediend na aanvang van de ontnemingszitting in eerste aanleg. De 

ontnemingszaak is dus onder de rechtbank op het moment dat bij het gerechtshof een 

                                                      
10 Vgl. ook Commissie Oosting, Rapport van de onderzoekscommissie ontnemingsschikking (2015), p. 282. 
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verlofvordering aanhangig wordt gemaakt. In die processuele context moet de verlofprocedure 

worden ingebed. Het onderhavige artikel beoogt daarin te voorzien. 

 

Eerste en tweede lid 

Wanneer in de hiervoor geschetste processuele context de verlofvordering bij het gerechtshof 

wordt ingediend, ligt het in de rede dat de officier van justitie de rechtbank hiervan zo spoedig 

mogelijk in kennis stelt. De rechtbank zal daarop ter (nadere) terechtzitting het onderzoek in de 

ontnemingszaak schorsen overeenkomstig artikel 281 in verbinding met artikel 511d, eerste lid. 

Ingeval van gelijktijdige behandeling van de strafzaak (de hoofdzaak) en de ontnemingszaak – dat 

wil zeggen: de ontnemingsvordering is gelijktijdig met de dagvaarding in de hoofdzaak aan de 

verdachte uitgebracht en wordt aansluitend op de behandeling van de hoofdzaak, nadat het 

onderzoek daarin is gesloten, behandeld – kan de strafzaak wel door de rechtbank worden 

afgedaan. Bij gelijktijdige berechting van meerdere betrokkenen blokkeert de indiening van de 

verlofvordering evenmin de afdoening van die andere zaken.  

 

Het gerechtshof, zo brengt het tweede lid van artikel 511cc tot uiting, behandelt de verlofvordering 

van de officier van justitie overeenkomstig de regeling van de verlofprocedure die in artikel 511ca 

is vervat. Het ligt voor de hand dat de officier van justitie de rechtbank zo spoedig mogelijk 

informeert over de uitkomst van de verlofprocedure.  

  

Derde lid 

De omstandigheid dat de ontnemingszitting al was aangevangen op het moment dat de 

verlofvordering wordt gedaan, heeft een processuele consequentie. Strafvorderlijk uitgangspunt is 

immers dat het uitroepen van de ontnemingszaak meebrengt dat de ontnemingsvordering niet 

meer kan worden ingetrokken en de ontnemingsrechter naar aanleiding van die vordering 

uitspraak moet doen (vgl. de artikelen 266 en 270, in verbinding met de artikelen 511b, vierde lid, 

en 511d, eerste lid). Het onderhavige artikellid regelt op welke wijze een einde komt aan de al 

aangebrachte ontnemingszaak als het gerechtshof verlof verleent voor het aangaan van een hoge 

ontnemingsschikking.  

 

In dat geval is, zo wordt voorgesteld, de officier van justitie van rechtswege niet-ontvankelijk in 

zijn ontnemingsvordering. De afdoeningsvorm van niet-ontvankelijkheid past in het bestaande 

beslissingsmodel dat ingevolge artikel 511e, eerste lid, van overeenkomstige toepassing is in 

ontnemingszaken. Als na aanvang van de ontnemingszitting in eerste aanleg bij de rechtbank, door 

het gerechtshof verlof wordt verleend voor het aangaan van een hoge ontnemingsschikking, dan is 

het gerechtshof met de officier van justitie en de betrokkene van oordeel dat de zaak in het 

concrete geval geschikt is voor afdoening langs de weg van die schikking. Dit vormt de grond voor 

niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie in zijn ontnemingsvordering in eerste aanleg. De 

keuze voor niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie ‘van rechtswege’ brengt met zich dat 

voor het intreden van dit rechtsgevolg geen extra proceshandelingen hoeven te worden verricht. 

Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van het alternatief dat – na verlofverlening door het 

gerechtshof – de rechtbank zou worden belast met het uitspreken van de niet-ontvankelijkheid van 

de officier van justitie in zijn ontnemingsvordering. Dan zou immers, alvorens de niet-

ontvankelijkheid kan worden uitgesproken, eerst het onderzoek op de nadere terechtzitting moeten 

worden hervat en gesloten. Een redelijk belang is daarmee niet gediend. Daarom is ervoor gekozen 

dat ingeval het gerechtshof het verlof tot het aangaan van een schikking verleent, de officier van 

justitie van rechtswege niet-ontvankelijk is in zijn ontnemingsvordering. Deze niet-ontvankelijkheid 

van rechtswege is herstelbaar (zie hieronder).  

 

Bij nakoming van de schikkingstermen door de betrokkene eindigt de zaak van rechtswege (artikel 

6:4:18, eerste lid). Bij niet-nakoming van de schikkingstermen kan de officier van justitie de 

ontnemingszaak via een nieuwe ontnemingsvordering bij de ontnemingsrechter aanbrengen. 

Artikel 68 Sr staat daaraan niet in de weg (vgl. HR 17 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG4258, 

NJ 2009/121).  
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Vierde lid 

Dit artikellid drukt uit dat wanneer het gerechtshof geen verlof tot het aangaan van een schikking 

verleent, behoudens het geval dat de officier van justitie een gewijzigde verlofvordering indient, de 

behandeling van de ontnemingsvordering op het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg bij 

de rechtbank wordt hervat. De algemene voorschriften van de artikelen 281 en 319 tot en met 322 

zijn op grond van artikel 511d, eerste lid, van overeenkomstige toepassing. Dit brengt mee dat het 

onderzoek in de ontnemingszaak op de nadere terechtzitting kan worden hervat in de stand waarin 

het zich op het tijdstip van de schorsing bevond (artikel 322, eerste lid).  

 

De mogelijkheid tot hervatting van het onderzoek in de ontnemingszaak kan ook worden benut in 

uitzonderlijke gevallen waarin de verlofvordering door de officier van justitie wordt ingetrokken dan 

wel – na verlofverlening door het gerechtshof als bedoeld in het derde lid van artikel 511cc – een 

definitieve ontnemingsschikking niet tot stand komt.  

 

Artikel I, onderdeel M 

Met dit onderdeel wordt aan het Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering een titel 

toegevoegd.11 Deze titel heeft betrekking op de transactie in het algemeen (de artikelen 553 tot en 

met 557 van de Eerste Afdeling) en de procedure van rechterlijk verlof voor het doen van een 

aanbod voor een hoge transactie (de artikelen 558 tot en met 565 van de Tweede Afdeling). De in 

deze titel opgenomen artikelen worden hieronder per artikel besproken. 

 

Artikel 553 

Dit artikel regelt in welk stadium en onder welke algemene wettelijke voorwaarden de officier van 

justitie bevoegd is tot het doen van een transactieaanbod (eerste lid), tot welke gevalstypen deze 

bevoegdheid is beperkt (tweede lid) en wanneer een voorafgaande verlofprocedure bij het 

gerechtshof geldt (derde lid). 

 

Eerste lid 

Overeenkomstig het huidige artikel 74, eerste lid, Sr bepaalt het eerste lid dat de officier van 

justitie vóór de aanvang van de terechtzitting een transactieaanbod met voorwaarden ter 

voorkoming van strafvervolging kan doen. Vanzelfsprekend is het doen van een transactieaanbod 

niet mogelijk in het geval geen sprake is van een aangevangen terechtzitting, maar ter zake van 

het feit al een strafbeschikking is uitgevaardigd.  

 

Daarnaast vloeit uit het eerste lid voort dat de officier van justitie alleen dan van de 

transactiebevoegdheid kan gebruikmaken, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. In 

onderdeel a is vastgelegd dat de verdachte moet erkennen dat hij de geconstateerde feitelijke 

gedraging ter zake waarvan het transactieaanbod is gedaan, heeft verricht. Het erkennen van de 

feitelijke gedraging moet worden onderscheiden van het bekennen van schuld aan een strafbaar 

feit. Een voorbeeld kan dat verduidelijken. Stel dat de officier van justitie een transactieaanbod 

doet aan een bank vanwege schuldwitwassen (artikel 420quater Sr), in de kern op de grond dat die 

bank ernstig is tekortgeschoten bij de uitvoering van het wettelijk verplichte cliëntenonderzoek. De 

erkenning van de feitelijke gedraging door de rechtspersoon zou zich dan kunnen beperken tot de 

wijze waarop het cliëntenonderzoek in de desbetreffende periode feitelijk gestalte heeft gekregen. 

Die erkenning hoeft zich niet uit te strekken tot het meeromvattende strafrechtelijk verwijt, 

waaronder de voor het schuldwitwassen relevante vaststelling dat de bank redelijkerwijs had 

moeten vermoeden dat bepaalde geldstromen een criminele herkomst hadden (de voor culpa 

vereiste verwijtbare aanmerkelijke onvoorzichtigheid). Die strafrechtelijke vertaalslag is aan de 

officier van justitie, zoals ook blijkt uit de onderdelen b en c van de voorgestelde bepaling. 

Instemming met de door de officier van justitie toepasselijk geachte strafbaarstellingen – de 

juridische kwalificatie van de feiten – is dus niet vereist. De erkenningseis verzekert dat tussen de 

                                                      
11 Artikel I van het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie 
van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering 
(Innovatiewet Strafvordering) strekt eveneens tot wijziging van titel X van het Vierde Boek van het Wetboek 
van Strafvordering. De samenloopkwestie zal in een later stadium nader worden bezien. 
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officier van justitie en de verdachte overeenstemming bestaat over de door de verdachte verrichte 

gedragingen waarop het transactieaanbod betrekking heeft. In de huidige situatie is bij hoge en 

bijzondere transacties het stellen van deze eis gangbare praktijk (Aanhangsel Handelingen II 

2017/18, nr. 2208, p. 3). Deze wordt nu wettelijk verankerd en krijgt een algemeen 

toepassingsbereik.  

 

In onderdeel b is als voorwaarde gesteld dat de geconstateerde gedraging een overtreding of een 

misdrijf betreft waarop een gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar. Deze begrenzing 

is overgenomen uit het huidige artikel 74, eerste lid, Sr en is tevens gelijk aan de grens voor 

buitengerechtelijke afdoening met een strafbeschikking. 

 

Onderdeel c drukt uit dat de geconstateerde gedraging naar het oordeel van de officier van justitie 

bewijsbaar en strafbaar moet zijn (vgl. met betrekking tot hoge transacties de tijdelijke Aanwijzing 

hoge transacties). Dit betekent dat het openbaar ministerie beoordeelt of er sprake is van een 

strafbare gedraging. Wanneer de officier van justitie op basis van het voorhanden zijnde 

bewijsmateriaal oordeelt dat de strafrechter niet tot een bewezenverklaring zou komen wanneer 

het feit hem ter berechting zou zijn voorgelegd, of oordeelt dat de gedraging niet strafbaar is, dan 

doet hij geen transactieaanbod. Deze eis strekt zich bij deelnemingsvormen ook uit tot de 

deelnemingsgedraging. Wanneer het gaat om het opdracht geven tot of het feitelijk leidinggeven 

aan de verboden gedraging van een rechtspersoon, dan is dus ook vereist de constatering dat de 

verdachte tot die gedraging van de rechtspersoon opdracht heeft gegeven of daaraan feitelijke 

leiding heeft gegeven. Diezelfde aanvullende eis geldt vanzelfsprekend voor andere 

deelnemingsvormen, zoals het medeplegen en de medeplichtigheid.  

 

Tweede lid 

De transactiebevoegdheid beperkt zich tot twee gevalstypen. Het eerste gevalstype – waarvoor het 

wetsvoorstel de transactiebevoegdheid specifiek heeft bedoeld omdat die in deze context moeilijk 

kan worden gemist (zie nader paragraaf 1 van het algemeen deel van deze toelichting) – kan 

worden gevat onder de noemer ‘transacties in de sfeer van de rechtspersoon’. Daaronder is eerst 

en vooral begrepen het doen van een transactieaanbod aan een rechtspersoon als bedoeld in 

artikel 51 Sr – of entiteiten die in het derde lid van dat artikel met een rechtspersoon worden 

gelijkgesteld – die ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben begaan. Daarnaast kan het 

aanbod worden gedaan aan natuurlijke personen die betrokken zijn geweest bij de door de 

rechtspersoon verrichte verboden gedraging. Het kan dan gaan om een persoon die ervan wordt 

verdacht opdracht te hebben gegeven tot of feitelijke leiding te hebben gegeven aan die verboden 

gedraging als bedoeld in artikel 51, tweede lid, Sr, of anderszins aan die verboden gedraging heeft 

deelgenomen in de zin van artikel 47 of 48 Sr. Reden daarvoor is dat het gedrag van die 

natuurlijke personen nauw verbonden is met het gedrag van de rechtspersoon. Daarmee sluit de 

regeling ook niet uit dat in één zaak zowel aan de rechtspersoon als aan de betrokken natuurlijke 

personen een transactieaanbod wordt gedaan. In zoverre bestaan gelijke 

afdoeningsmogelijkheden. De bevoegdheid om ter zake van een door een rechtspersoon begaan 

strafbaar feit een transactieaanbod te doen aan een persoon die ervan wordt verdacht aan die 

verboden gedraging te hebben deelgenomen, kan ook bestaan indien die rechtspersoon nadien is 

ontbonden (vgl. HR 16 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM3630, NJ 2010, 625). 

 

Het tweede gevalstype betreft gevallen waarin bijzondere omstandigheden – die in verband staan 

met de consensuele aard van de transactie – naar het oordeel van de officier van justitie tot een 

transactieaanbod moeten leiden in plaats van tot het uitvaardigen van een strafbeschikking en de 

aan de staat te betalen geldsom (de ‘boetecomponent’) niet meer dan € 2.000 bedraagt (zie nader 

paragraaf 1 van het algemeen deel van deze toelichting).  

 

Derde lid 

De verlofprocedure kan uitsluitend aan de orde zijn bij het eerste gevalstype, bedoeld in het 

tweede lid, onderdeel a (kort gezegd: transigeren bij financieel-economische criminaliteit in de 
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sfeer van de rechtspersoon). Het derde lid bepaalt in welke twee gevallen de verlofprocedure moet 

worden gevolgd.  

 

Het eerste geval houdt in dat wanneer de geldelijke component van het voorgenomen 

transactieaanbod boven een bepaald bedrag ligt – in welk geval sprake is van een voorgenomen 

hoge transactie – een definitief aanbod alleen mag worden gedaan indien het gerechtshof hiertoe 

verlof heeft verleend (onderdeel a). Daartoe moet de procedure worden gevolgd die in de Tweede 

Afdeling van deze titel is beschreven. Er gelden twee drempelbedragen: wat betreft de hoogte van 

beide is aangesloten bij de bedragen die worden gehanteerd in de tijdelijke Aanwijzing hoge 

transacties van het openbaar ministerie. In het geval de voorgenomen transactie de betaling aan 

de staat van een geldsom als bedoeld in artikel 554, eerste lid, onder a inhoudt, geldt een 

drempelbedrag van € 200.000 of meer. Deze begrenzing brengt mee dat bij voorgenomen hoge 

transacties met natuurlijke personen die uitsluitend zo’n boetecomponent kennen, in de regel op 

grond van onderdeel a niet de verplichting zal gelden om de verlofprocedure te volgen. De reden 

daarvoor is dat de boetecomponent van een transactie niet meer mag bedragen dan het maximum 

van de geldboete die voor het feit kan worden opgelegd (artikel 554, eerste lid, onder a), terwijl 

voor zover commune misdrijven worden bedreigd met een geldboete deze de vijfde categorie niet 

te boven gaat (ingevolge artikel 23, vierde lid: € 87.000). De mogelijkheid om op grond van het 

zevende lid van artikel 23 – indien de voor het feit bepaalde boetecategorie geen passende 

bestraffing toelaat – een geldboete op te leggen tot ten hoogste het bedrag van de naast hogere 

categorie, is beperkt tot rechtspersonen.  

Daarnaast moet de verlofprocedure worden gevolgd wanneer het totale bedrag dat met het 

voorgenomen transactieaanbod is gemoeid € 1.000.000 of meer bedraagt. Voor de berekening van 

dit totaalbedrag moet de totale geldelijke component van de voorwaarden die op de voet van 

artikel 554, eerste lid, worden gesteld in aanmerking worden genomen. Behalve de aan de staat te 

betalen geldsom, kan het onder meer gaan om de waarde van voorwerpen of geldbedragen die 

vatbaar zijn voor verbeurdverklaring (artikel 554, eerste lid, onder b), de voldoening van een 

bedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (onder d) en schadevergoeding 

(onder e).  

 

Het tweede geval waarin de verlofprocedure moet worden gevolgd knoopt aan bij de situatie dat 

een voorlopig transactieaanbod boven een bepaald drempelbedrag voorligt. Dan geldt de verplichte 

gang naar het gerechtshof ook bij een transactieaanbod aan andere personen die ervan worden 

verdacht te hebben deelgenomen aan een of meer strafbare feiten waarop het voorgenomen hoge 

transactieaanbod betrekking heeft (onderdeel b). Die verplichting geldt dus ook wanneer het 

aanbod aan de verdachte deelnemer op zichzelf (ver) onder een van beide drempelbedragen blijft. 

Daarmee is verzekerd dat in het geval de officier van justitie in het kader van een hoge transactie 

met een rechtspersoon ook een transactieaanbod wil doen aan betrokken natuurlijke personen, 

laatstgenoemd aanbod zonder meer aan rechterlijke controle is onderworpen; de transactie komt 

niet tot stand dan nadat het gerechtshof daartoe verlof heeft verleend.  

 

Artikel 554 

Dit artikel komt – met enkele aanvullingen – overeen met het huidige artikel 74, tweede tot en met 

zesde lid, Sr. 

 

Eerste lid 

In het eerste lid is het huidige artikel 74, tweede lid, Sr grotendeels ongewijzigd overgenomen. 

Geregeld wordt welke voorwaarden door de officier van justitie kunnen worden gesteld in een 

transactieaanbod. Wel bevat deze bepaling twee nieuwe voorwaarden.  

 

De eerste betreft de storting van een geldbedrag in een schadefonds of ten gunste van een 

instelling die zich ten doel stelt belangen van slachtoffers van strafbare feiten te behartigen 

(onderdeel e). De voorwaardelijke veroordeling en de strafbeschikking kennen dezelfde categorie 

(vgl. respectievelijk de artikelen 14c, tweede lid, onder 4º, Sr en 257a lid 3 sub d). Invoeging 
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hiervan als transactievoorwaarde sluit aan bij de bestaande geldelijke voorwaarden, zoals de 

vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade.  

 

De tweede nieuwe voorwaarde betreft de naleving van aanwijzingen in het kader van 

gedragstoezicht gericht op compliancebeleid (onderdeel h). Dergelijke aanwijzingen kunnen 

bijvoorbeeld betrekking hebben op het tot stand brengen, implementeren en naleven van een 

compliance programma. Externe, onafhankelijke toezichthouders kunnen worden betrokken bij het 

toezicht op de nakoming van het herstel- en verbetertraject (zoals een omgevingsdienst, De 

Nederlandsche Bank of de Autoriteit Persoonsgegevens). De door het openbaar ministerie 

benoemde onafhankelijke toezichthouder kan een zekere tijd, mogelijk zelfs enkele jaren, 

controleren of de desbetreffende rechtspersoon werkt aan de in de transactieovereenkomst 

afgesproken maatregelen om in de toekomst wél te voldoen aan wet- en regelgeving. De 

toezichthouder kan dwingende maatregelen opleggen en rapporteert zowel aan het openbaar 

ministerie als aan de onderneming, waarbij de laatste de kosten voor rekening neemt. Door middel 

van onafhankelijke compliance monitoring zal het openbaar ministerie beter in staat zijn de 

transigerende rechtspersoon aan de afspraken te houden, en kunnen toekomstige 

regelschendingen worden voorkomen. Een alternatief kan zijn een verbeterprogramma onder 

toezicht van een compliance manager die wordt aangesteld en betaald door de onderneming, maar 

rapporteert aan het openbaar ministerie of aan de toezichthouder. Deze afweging wordt per geval 

gemaakt en kan niet in algemene voorschriften worden vervat. Met de invoeging van compliance 

als transactievoorwaarde wordt aangesloten bij internationale ontwikkelingen op dit punt.  

 

Tweede lid 

Dit voorschrift sluit aan bij de voorgeschreven identiteitsvaststelling bij het opleggen van een 

taakstraf of het geven van een gedragsaanwijzing in het kader van de strafbeschikking (artikel 

257a, vierde lid).  

 

Derde lid 

Voor alle in het eerste lid genoemde voorwaarden geldt dat voldoening aan die voorwaarden 

binnen een door de officier van justitie bepaalde termijn moet plaatsvinden, zoals ook het geval is 

ten aanzien van de voorwaarden die door de rechter kunnen worden gesteld in het kader van een 

voorwaardelijke veroordeling (artikel 14b Sr e.v.). In aansluiting op die regeling van de 

voorwaardelijke veroordeling bedraagt de termijn ten hoogste drie jaar. Deze termijn kan met 

betrekking tot het stellen van voorwaarden in het kader van gedragstoezicht gericht op 

compliancebeleid (eerste lid, onderdeel h) door de officier van justitie met ten hoogste twee jaar 

worden verlengd. Deze voorwaarde kan immers inhouden dat gedurende enkele jaren toezicht 

wordt gehouden op de naleving van een herstel- en verbeterprogramma. Het is niet gewenst dat 

deze naleefplicht langer zou kunnen voortduren dan bij door de rechter in het kader van een 

voorwaardelijke veroordeling gestelde (gedrags)voorwaarden als uitgangspunt geldt. Het derde lid 

laat overigens toe dat, binnen de gestelde maxima, de termijnen voor verschillende voorwaarden 

verschillend worden vastgesteld. 

 

Vierde lid 

De verwijzing naar artikel 6:1:1 – overeenkomstig het huidige artikel 74, vierde lid, Sr – beoogt te 

regelen dat transacties worden verstrekt aan de Minister van Justitie en Veiligheid teneinde 

daaraan uitvoering te geven. De verwijzing naar artikel 6:3:14 brengt tot uitdrukking dat het 

openbaar ministerie is belast met het toezicht op de naleving van gestelde transactievoorwaarden. 

Daarbij kan het desgewenst externe, onafhankelijke toezichthouders inschakelen, bijvoorbeeld in 

het kader van het toezicht op de naleving van compliancebeleid (eerste lid, onderdeel h).  

 

Vijfde lid 

Dit artikellid komt inhoudelijk overeen met het huidige vijfde lid van artikel 74 Sr. Het bepaalt dat 

nadere regels die verband houden met de inhoud en tenuitvoerlegging van de taakstraf van 

overeenkomstige toepassing zijn op de voorwaarde die strekt tot het verrichten van onbetaalde 

arbeid of het volgen van een leerproject als bedoeld in het eerste lid, onder g.  
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Zesde en zevende lid 

Deze artikelleden vormen een uitsplitsing van het huidige zesde lid van artikel 74 Sr. Zij voorzien 

in de mogelijkheid bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen ten 

aanzien van de voorwaarden uit het eerste lid. Voor de voorwaarde neergelegd in het eerste lid, 

onderdeel a, geldt evenals nu het geval is, een verplichting nadere regels te stellen. 

 

Artikel 555 

In dit artikel is het bepaalde in het huidige artikel 74, derde lid, Sr overgenomen. Het behelst de 

verplichting om, in het geval de transactie betrekking heeft op een misdrijf, de rechtstreeks 

belanghebbende in te lichten over de datum van het transactieaanbod. Artikel 555 geldt alleen bij 

transacties die buiten de in de Tweede Afdeling van deze titel neergelegde verlofprocedure om 

vorm kunnen krijgen. De reden daarvoor is dat de verlofregeling met artikel 559, derde lid, eigen 

voorziening kent voor het informeren van de rechtstreeks belanghebbende door de officier van 

justitie.  

 

Artikel 556 

 

Eerste lid 

Het eerste lid is afgeleid van de tweede volzin van het huidige artikel 74, eerste lid, Sr. Het brengt 

tot uitdrukking dat het recht tot strafvordering vervalt, indien en voor zover de verdachte voldoet 

aan de gestelde transactievoorwaarden. In dat geval kan ter zake van hetzelfde feit – behoudens 

het geval dat het gerechtshof in een beklagprocedure op grond van artikel 12i een 

vervolgingsbevel geeft – geen strafvervolging tegen de verdachte worden ingesteld.  

 

Tweede lid 

Op grond van artikel 124 Wet op de rechterlijke organisatie in verbinding met artikel 167 Wetboek 

van Strafvordering beslist het openbaar ministerie zelfstandig of vervolging moet plaatsvinden. In 

lijn daarmee bepaalt het tweede lid van artikel 556 dat bij overtreding van de gestelde 

voorwaarden door de officier van justitie zelf een nieuwe vervolgingsbeslissing moet worden 

genomen. Daarvan doet de officier van justitie – in lijn met de in artikel 555 vervatte 

mededelingsplicht – in geval van misdrijf onverwijld schriftelijk mededeling aan de rechtstreeks 

belanghebbende die hem bekend is. Tegen een beslissing tot niet-vervolgen kan door de 

rechtstreeks belanghebbende beklag als bedoeld in artikel 12 worden gedaan. 

 

Artikel 557 

Dit artikel sluit aan bij het huidige artikel 74b Sr.  

 

Eerste lid 

Het eerste lid heeft betrekking op het bijzondere geval dat, na voldoening van de gestelde 

transactievoorwaarden, het recht tot strafvordering herleeft als ware het niet vervallen geweest. 

Dit bijzondere geval doet zich voor ingeval een rechtstreeks belanghebbende bij het gerechtshof 

rechtsgeldig beklag over de niet-vervolging van de verdachte heeft gedaan, en het gerechtshof in 

het kader van die beklagprocedure op grond van artikel 12i een vervolgingsbevel geeft. In een 

dergelijk geval herleeft het vervolgingsrecht. Opmerking verdient dat deze situatie zich uitsluitend 

kan voordoen bij transacties waarop de verlofprocedure die in de Tweede Afdeling van deze titel is 

beschreven, niet van toepassing is. In het geval van een hoge transactie waarvoor langs de weg 

van die verlofprocedure verlof is verleend door het gerechtshof, staat op grond van de 

voorgestelde wijziging van het eerste lid van artikel 12l geen beklag open tegen die 

afdoeningswijze (zie nader de toelichting op die bepaling). Reeds daarom doet zich in die gevallen 

niet de mogelijkheid voor dat langs de weg van de beklagprocedure het vervolgingsrecht herleeft.  

 

Tweede tot en met vierde lid 

Aan de regeling in het huidige tweede tot en met vierde lid van artikel 74 Sr is het volgende 

toegevoegd. Na een door het gerechtshof gegeven vervolgingsbevel moet ook een storting als 
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bedoeld in artikel 554, eerste lid, onder e, onverwijld worden terugbetaald (tweede lid). Volgt een 

veroordeling, dan dient de rechter ook rekening te houden met het compliancebeleid dat is gevoerd 

op grond van artikel 554, eerste lid, onder h.  

 

Artikel 558 

Dit artikel is onderdeel van de Tweede Afdeling inzake de raadkamerprocedure van rechterlijk 

verlof voor het doen van een aanbod voor een hoge transactie. Het bevat voor de officier van 

justitie de verplichting om – voorafgaand aan het doen van een voorlopig aanbod voor een hoge 

transactie en het initiëren van de verlofprocedure – de verdachte te horen, en regelt de wijze 

waarop aan die hoorplicht invulling moet worden gegeven. Aangesloten is bij de systematiek van 

artikel 257c in het kader van de strafbeschikking. 

 

Eerste lid 

De verlofprocedure dient niet alleen het belang van externe controle op en externe openbaarheid 

van hoge transacties – in die zin dat de rechter een voorgenomen hoge transactie toetst en zijn 

beslissing uitspreekt op een openbare zitting – maar deze procedure heeft ook een 

rechtsbeschermende functie voor de verdachte. Aan die functie wordt onder meer uitwerking 

gegeven door de verplichting die op de officier van justitie rust om – voorafgaand aan het doen van 

een voorlopig aanbod voor een hoge transactie – de verdachte onder bijstand van een raadsman te 

horen. Bij dit type transacties zijn deze waarborgen gangbaar en onontbeerlijk. Artikel 257c, 

tweede lid, voorziet in het kader van een strafbeschikking houdende betalingsverplichtingen boven 

het daarin genoemde drempelbedrag in een gelijksoortige regeling voor de verdachte. Tijdens het 

horen kan nog discussie plaatsvinden over de precieze feitelijke gedraging die de verdachte wordt 

verweten of de transactievoorwaarden. Dit betekent dat bijvoorbeeld onderwerp van bespreking 

kan zijn welke maatregelen ter voorkoming van toekomstige misstanden moeten worden genomen. 

Voor de officier van justitie is van belang om na te gaan of de verdachte bereid is te voldoen aan 

de voorwaarden die de officier van justitie aan het voorgenomen transactieaanbod wil verbinden en 

of de verdachte dat transactieaanbod vrijwillig zal aanvaarden.  

Is de verdachte een rechtspersoon als bedoeld in artikel 51 Sr of een entiteit die in het derde lid 

van dat artikel met een rechtspersoon worden gelijkgesteld, dan wordt de rechtspersoon of entiteit 

vertegenwoordigd door een persoon die volgens artikel 528, eerste en tweede lid, 

vertegenwoordigingsbevoegd is, zij het dat de vertegenwoordiger niet bij gemachtigde kan 

verschijnen.  

 

Tweede lid 

Het tweede lid bepaalt dat van het horen een schriftelijk verslag wordt opgemaakt. Dit voorschrift 

is afgeleid van de regeling van de strafbeschikking, die eveneens voorschrijft dat van het horen 

een schriftelijk verslag wordt opgemaakt (zie artikel 257c, derde lid, Sv). Het verslag van het 

horen kan bestaan uit een korte en bondige, niet woordelijke weergave van hetgeen tijdens het 

horen aan de orde is geweest. De verslaglegging kan op grond van artikel 126 van de Wet op de 

rechterlijke organisatie worden gemandateerd aan een binnen het openbaar ministerie werkzame 

functionaris.  

 

Het verslag van het horen geeft inzicht in de erkenning door de verdachte van de door de officier 

geconstateerde feitelijke gedragingen. Het geeft ook blijk – al dan niet door middel van een door 

de verdachte opgesteld geschrift dat aan het verslag is gehecht en daarvan deel uitmaakt – van de 

zienswijze van de verdachte. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan het feit dat de kern van de 

transactie is gelegen in consensualiteit; de vrijwillige aanvaarding van het transactieaanbod door 

de verdachte is een essentiële voorwaarde voor de totstandkoming van de transactie. Ingevolge 

artikel 560 wordt het verslag van het horen in de verlofprocedure aan het gerechtshof overgelegd. 

Op basis hiervan kan het hof zich een oordeel vormen over de houding van de verdachte ten 

opzichte van de geconstateerde feitelijke gedragingen, de bereidheid van de verdachte om de 

transactievoorwaarden na leven en de vrijwillige acceptatie door de verdachte van het 

transactieaanbod.  
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Derde lid 

Het derde lid bepaalt dat de officier van justitie na het horen van de verdachte op enig moment 

een voorlopig transactieaanbod formuleert, waarin rekening wordt gehouden met de uitkomst van 

het horen. In het licht van het consensuele karakter van de transactie behoeft de uitkomst van het 

horen vertaling in het voorlopige transactieaanbod. Alleen wanneer de uitkomst van het horen is 

dat de verdachte de door de officier geconstateerde feitelijke gedragingen erkent, hij bereid is om 

de transactievoorwaarden na te leven en het transactieaanbod te aanvaarden, zal de officier van 

justitie overgaan tot het formuleren van een voorlopig transactieaanbod.  

 

Vierde lid 

Ingevolge het vierde lid legt de officier van justitie een voorlopig transactieaanbod ter aanvaarding 

voor aan de verdachte. Hiermee wordt in de wet tot uitdrukking gebracht dat de transactie een 

tweezijdig karakter heeft en dat de acceptatie van het voorlopige transactieaanbod door de 

verdachte een essentiële voorwaarde is in de procedure van totstandkoming van een transactie. 

 

In de praktijk zal de officier van justitie voorafgaand aan het voorleggen van een voorlopig 

transactieaanbod aan de verdachte hiervoor eerst toestemming binnen het openbaar ministerie 

vragen. Dit is conform de huidige werkwijze bij de toetsing van hoge of bijzondere transacties die 

is neergelegd in (intern) OM-beleid. Nadat vervolgens de verdachte het voorlopige 

transactieaanbod heeft aanvaard, kan het openbaar ministerie de rechterlijke verlofprocedure 

initiëren.  

 

Artikel 559 

 

Eerste lid 

Het eerste lid bepaalt dat, indien de verdachte het voorlopige transactieaanbod heeft aanvaard, de 

officier van justitie bij het gerechtshof een gemotiveerde vordering indient, die strekt tot het 

verkrijgen van verlof voor het aanbieden van een hoge transactie aan de verdachte. Het voorlopige 

transactieaanbod als bedoeld in artikel 558, derde lid, vormt het voorwerp van rechterlijke 

toetsing. Pas na het verlenen van verlof door het gerechtshof kan de officier van justitie een 

definitief transactieaanbod doen aan de verdachte.  

 

Tweede lid 

In het tweede lid is een bijzondere bevoegdheidsregeling voor de gerechtshoven opgenomen. Het 

rechtsgebied waarbinnen de beslissing tot het indienen van de vordering is genomen, is bepalend 

voor de vraag welk gerechtshof bevoegd is van die vordering kennis te nemen. Vorderingen 

vanwege het landelijk parket, het functioneel parket en het parket centrale verwerking openbaar 

ministerie dienen bij het gerechtshof Den Haag te worden ingediend. Hiermee is aangesloten 

regeling bij de bevoegdheidsregeling in de beklagprocedure van artikel 12.  

 

Derde lid 

Het derde lid correspondeert met het huidige artikel 74, derde lid, Sr dat in dit wetsvoorstel wordt 

overgeheveld naar artikel 555. Het regelt dat de officier van justitie onverwijld schriftelijk 

mededeling doet van de datum waarop hij de vordering heeft ingediend aan de rechtstreeks 

belanghebbende die hem bekend is. Dit voorschrift houdt verband met de zin die wordt toegevoegd 

aan artikel 12l, eerste lid, die inhoudt dat na het verlenen van verlof het doen van beklag over 

afdoening van de zaak met een transactie is uitgesloten.  

 

De reikwijdte van de mededelingsplicht is beperkt tot de ‘rechtstreeks belanghebbende’ die de 

officier van justitie ‘bekend is’. Eerstgenoemde term wordt gebruikt in de betekenis die daaraan 

toekomt in de beklagprocedure van artikel 12. Volgens vaste jurisprudentie kan slechts degene die 

door het achterwege blijven van vervolging getroffen is in een belang dat hem bepaaldelijk aangaat 

worden aangemerkt als belanghebbende. Daarbij dient sprake te zijn van een objectief bepaalbaar, 

persoonlijk of kenmerkend belang (vgl. HR 7 maart 1972, NJ 1973/95). Relevant is of de 

overtreden strafbepaling beoogt dit specifieke belang van de belanghebbende te beschermen 
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(Gerechtshof Amsterdam 25 mei 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1294). Onder rechtstreeks 

belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijkens 

zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet 

verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen (artikel 12, tweede lid). De mededelingsplicht is 

nader beperkt tot de rechtstreeks belanghebbende die de officier van justitie ‘bekend is’ (vgl. ook 

de artikelen 29f, derde lid, en 243, vierde lid). In de praktijk is een variëteit aan situaties 

denkbaar. Gedacht kan worden aan rechtstreeks belanghebbenden die zich op voorhand bij de 

officier van justitie hebben gemeld.  

 

Artikel 560 

 

Eerste lid 

In lijn met de regeling van beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten moet het openbaar 

ministerie de op de zaak betrekking hebbende stukken overleggen. Dit brengt in de 

verlofprocedure mee dat het openbaar ministerie de stukken die betrekking hebben op de 

vordering tot het verlenen van verlof aan het gerechtshof moet overleggen. Op grond van artikel 

560 kunnen die stukken worden overgelegd door zowel de officier van justitie als de advocaat-

generaal, zijnde de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie bij een gerechtshof. In de 

praktijk is het mogelijk dat de (zaaks)officier van justitie als plaatsvervangend advocaat-generaal 

in de verlofprocedure optreedt.  

 

Het gerechtshof dient over voldoende informatie te kunnen beschikken om te beslissen of verlof 

wordt verleend. De rechter toetst het voorlopige transactieaanbod op onder andere de conformiteit 

met de wettelijke voorschriften voor het doen van een transactieaanbod, het proces van 

totstandkoming van het voorlopige transactieaanbod en de aanwezigheid van voldoende bewijs 

(artikel 563, derde lid). Van belang is dat het gerechtshof over voldoende informatie beschikt om 

uitvoering te kunnen geven aan deze toets.  

 

Om hieraan enige richting te geven is in artikel 560, eerste lid, vermeld welke informatie de 

stukken die door de advocaat-generaal aan het gerechtshof worden overgedragen in ieder geval 

bevat. Deze bevat minst genomen het feitenrelaas, de erkenning door de verdachte van de 

geconstateerde feitelijke gedraging, het verslag van het horen en de inhoud van het voorlopige 

transactieaanbod. De vorm waarin deze informatie wordt overgelegd kan in de praktijk vorm 

krijgen. 

 

In de huidige praktijk wordt door het openbaar ministerie vaak een feitenrelaas opgesteld dat uit 

twee delen bestaat. Het feitelijk deel beschrijft de aanleiding en het verloop van het strafrechtelijk 

onderzoek alsmede de geconstateerde feitelijke gedragingen. Dit deel van het feitenrelaas wordt 

door de verdachte erkend. In het beoordelend deel kwalificeert de officier van justitie de feiten, 

geeft hij zijn visie op de ernst daarvan, beoordeelt hij de bewijsbaarheid en strafbaarheid van de 

feiten, motiveert hij zijn keuze voor een transactieaanbod en legt hij rekenschap af over de 

gemaakte belangenafweging. Dit deel van het feitenrelaas wordt door de verdachte niet erkend. 

Hoe duidelijker en completer het feitenrelaas is, hoe beter het gerechtshof in staat zal zijn om over 

de vordering te oordelen. 

 

Het verslag biedt de rechter inzicht in het proces van totstandkoming van het voorlopige 

transactieaanbod, waaronder de houding van de verdachte ten opzichte van de voorgenomen 

transactie, de bereidheid van de verdachte tot naleving van de transactievoorwaarden en de 

vrijwillige acceptatie van het voorlopige transactieaanbod door de verdachte. Tot slot omvatten de 

te overleggen stukken ook de inhoud van het voorlopige transactieaanbod.  

 

Het gerechtshof betrekt de overgelegde informatie bij zijn beslissing over de vordering van de 

officier van justitie om al dan niet verlof te verlenen voor het doen van een definitief 

transactieaanbod. Hierbij toetst het hof of in het concrete geval een transactie met deze omvang 

en deze voorwaarden gerechtvaardigd is. Op basis van het feitenrelaas vindt een globale toetsing 
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plaats van de aanwezigheid van voldoende bewijs in relatie tot het feit. Hierbij is geen sprake van 

een volledige toetsing in de zin van de artikelen 348 en 350 Sv.  

 

Op grond van artikel 23, eerste lid kan de raadkamer aan het openbaar ministerie verzoeken om 

voor de beslissing relevante, aanvullende stukken te overleggen. Hiervan zal naar verwachting 

terughoudend gebruikt worden gemaakt, gelet op de informatie die reeds op grond van artikel 560, 

eerste lid, aan het gerechtshof dient te worden verstrekt.  

 

Tweede lid 

Ingevolge dit artikellid wordt wat betreft de mogelijkheid van kennisneming en kopieverstrekking 

van de overgelegde stukken en de beperking daarvan, aangesloten bij de regeling die is 

opgenomen in artikel 12f, tweede tot en met vierde lid. Dit brengt mee dat de voorzitter van het 

gerechtshof een verzoek van de rechtstreeks belanghebbende tot kennisneming van bepaalde 

stukken onder toepassing van een uitzonderingsgrond kan afwijzen. De voorgestelde 

uitzonderingsgrond die strekt tot bescherming van zwaarwegende economische of financiële 

belangen is toegelicht in onderdeel A. Op die plaats is al uiteengezet dat introductie van die grond 

eerst en vooral wenselijk is met het oog op de verlofprocedure voor hoge transacties, maar dat 

deze ook gewenst is in de beklagprocedure, en waarom.  

 

De betreffende uitzonderingsgrond stelt de voorzitter uitdrukkelijk in staat om genoemde belangen 

mee te wegen bij de overweging om een rechtstreeks belanghebbende al dan niet inzage te 

verlenen in de overgelegde stukken. Het onverkort verlenen van inzage kan immers onwenselijke 

gevolgen hebben, zoals lekken van informatie naar de pers of het beïnvloeden van 

beurskoersgevoelige informatie, waardoor verdachte beursgenoteerde bedrijven verplicht kunnen 

worden om de markt te informeren. Dit kan voor het bedrijf grote financieel-economische 

consequenties hebben en het transactieproces negatief beïnvloeden. Specifieke bescherming van 

de genoemde zwaarwegende bedrijfsbelangen stelt het openbaar ministerie in de gelegenheid om 

het gerechtshof zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren over de redelijkheid van het 

transactieaanbod en de daarin opgenomen voorwaarden.  

 

Uit het tweede lid van artikel 560 volgt tevens – in lijn met de eerste volzin van het tweede lid van 

artikel 12f – dat kennisneming van de overgelegde stukken achterwege kan blijven indien het 

gerechtshof zich onbevoegd acht te oordelen over de vordering. 

 

Artikel 561 

 

Eerste lid 

De verdachte die de wens daartoe te kennen heeft gegeven, wordt gehoord, althans daartoe 

opgeroepen om hem in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze te geven over het voorlopige 

transactieaanbod. Hiermee krijgt de verdachte – ingeval de verdachte een rechtspersoon of 

daarmee gelijk te stellen entiteit is: diens vertegenwoordiger op grond van artikel 528 – de 

mogelijkheid om zijn licht te laten schijnen over de voorlopige transactievoorwaarden en de 

totstandkoming daarvan. Van een hoorplicht is afgezien, omdat de verdachte voorafgaand aan het 

doen van het desbetreffende voorlopige aanbod voor een hoge transactie al door de officier van 

justitie wordt gehoord onder bijstand van een raadsman (artikel 558, eerste lid), en het 

opgemaakte verslag daarvan in de verlofprocedure aan het gerechtshof wordt overgelegd (artikel 

560, aanhef, onder c). Het gerechtshof kan dus al langs die weg kennisnemen van de zienswijze 

van de verdachte.  

 

Tweede lid 

Dit lid regelt dat het gerechtshof, voordat het over de vordering beslist, de rechtstreeks 

belanghebbende die hem bekend is over die vordering hoort, althans hiertoe oproept. Als de 

opgeroepen belanghebbende vervolgens niet verschijnt mag worden aangenomen dat deze geen 

belang stelt in de uitkomst van de procedure, en kan van het horen van deze worden afgezien. Met 

deze bepaling is aangesloten bij artikel 29f, derde lid. 
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Derde lid 

In lijn met het algemene raadkamervoorschrift van artikel 23, derde lid, over rechtsbijstand, 

voorziet het derde lid van artikel 561 in de mogelijkheid van rechtsbijstand voor de verdachte en 

de rechtstreeks belanghebbende bij het horen. 

 

Artikel 562 

Tijdens de raadkamerbehandeling kan blijken dat het voorlopige transactieaanbod aanpassing 

behoeft. Met het oog daarop is het gerechtshof op grond van dit artikel bevoegd de beslissing op 

de vordering voor een bepaalde tijd aan te houden, teneinde de officier van justitie in de 

gelegenheid te stellen het voorlopige transactieaanbod te wijzigen. Die reparatiemogelijkheid dient 

een doelmatige rechtsgang. Een vergelijkbare mogelijkheid tot aanhouding bestaat in de 

raadkamerprocedure bij een verzoek tot eindeverklaring van de zaak als bedoeld in artikel 29f, 

tweede lid. Voorwaarde voor daadwerkelijke wijziging van het voorlopige transactieaanbod is dat 

de verdachte voorafgaand hieraan in de gelegenheid wordt gesteld daarover zijn zienswijze te 

geven. De transactie heeft immers een tweezijdig karakter. Acceptatie van het voorlopige 

transactieaanbod door de verdachte is een essentiële voorwaarde in de procedure van 

totstandkoming van een transactie.  

 

Artikel 563 

Deze bepaling bepaalt welke beslissingen het gerechtshof op de vordering kan nemen, en binnen 

welke termijn. Verder bevat dit artikel de criteria waaraan het gerechtshof het voorlopige 

transactieaanbod toetst.  

 

Eerste lid 

Uitgangspunt is dat het gerechtshof beslist binnen drie maanden na indiening van de vordering 

door de officier van justitie. Voor een termijn van drie maanden is gekozen omdat enerzijds een 

adequate rechterlijke toets moet worden uitgevoerd en anderzijds een snelle rechtsgang met korte 

doorlooptijden is geboden. Deze beslissingstermijn geldt niet wanneer het gerechtshof op de voet 

van artikel 562 de beslissing over de vordering voor bepaalde tijd heeft aangehouden.  

 

Tweede lid 

Wanneer het gerechtshof dat kennisneemt van de vordering zich onbevoegd acht, dan verwijst het 

de zaak naar het gerechtshof dat op grond van de bevoegdheidsregeling in artikel 559, tweede lid, 

bevoegd is te oordelen over de vordering.  

 

Derde lid 

Het derde lid bevat de criteria waaraan het voorlopige transactieaanbod door het gerechtshof wordt 

getoetst. Indien aan deze toetsingscriteria is voldaan, verleent het gerechtshof verlof aan de 

officier van justitie tot het doen van een definitief transactieaanbod. Dit definitieve aanbod zal 

vanzelfsprekend gelijkluidend moeten zijn aan het voorlopige aanbod waarop de rechterlijke 

toetsing betrekking heeft gehad.  

 

De vervolgingsbeslissing is een discretionaire bevoegdheid van het openbaar ministerie. In het 

verlengde daarvan is bij het doen van een aanbod voor een hoge transactie uitgangspunt dat het 

openbaar ministerie beleidsvrijheid en de officier van justitie beoordelingsruimte wordt gelaten. Dit 

vertaalt zich wat betreft de verlofprocedure in een terughoudende rechterlijke opstelling: op basis 

van de stukken die het gerechtshof langs de weg van artikel 560 heeft ontvangen richt de 

inhoudelijke beoordeling zich in de kern op de vraag of de officier van justitie in redelijkheid tot het 

voorlopige transactieaanbod heeft kunnen komen, mede in aanmerking genomen de onderbouwing 

daarvan. Bij de meer afstandelijke rechterlijke opstelling in de verlofprocedure past ook dat de 

afwijzing van de vordering uitsluitend haar grond kan vinden in wezenlijke (procedurele) 

tekortkomingen. Een wezenlijk gebrek doet zich bijvoorbeeld voor indien de officier van justitie op 

grond van artikel 553, eerste en tweede lid, niet bevoegd was het desbetreffende aanbod te doen 

dan wel buiten de kaders van artikel 554, eerste lid, om voorwaarden zijn gesteld. Bij een 
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procedurele tekortkoming zoals het niet onverwijld informeren van de rechtstreeks 

belanghebbende door de officier van justitie van de datum waarop hij de vordering heeft ingediend 

(artikel 559, derde lid), kan dat anders liggen, bijvoorbeeld wanneer de belanghebbende daarover 

nadien alsnog is geïnformeerd. 

 

In de verlofprocedure worden de rechtmatigheid en de opportuniteit van het voorlopige 

transactieaanbod door het gerechtshof getoetst. Dit komt tot uitdrukking in de twee hoofdvragen 

waarop de rechterlijke toets zich richt: is voldaan aan de wettelijke voorschriften voor het voor het 

doen van een transactieaanbod (onderdeel a) en heeft de officier van justitie bij afweging van alle 

in aanmerking komende belangen in redelijkheid tot de voorgenomen beslissing kunnen komen 

(onderdeel b)? Voorwerp van toetsing is het voorlopige transactieaanbod en de onderbouwing 

daarvan door het openbaar ministerie. Voor de nadere invulling van deze rechterlijke toets kan 

worden gedacht aan de volgende niet-limitatieve opsomming van beoordelingsfactoren: 

 

(i) wettelijke voorschriften in de artikelen 553, eerste en tweede lid, en 554, eerste lid 

Het gerechtshof beoordeelt of de officier van justitie in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat de 

geconstateerde feitelijke gedraging bewijsbaar en strafbaar is (artikel 553, eerste lid, onder c) en 

een overtreding betreft of een misdrijf waarvan de strafbedreiging niet meer dan zes jaar 

gevangenisstraf beloopt (eerste lid, onder b). Bij de vraag of de officier van justitie heeft kunnen 

oordelen dat vervolging van de verdachte voor een of meer gespecificeerde delicten haalbaar is, zal 

veel afhangen van de mate waarin deze zijn oordeel hierover in het feitenrelaas heeft gemotiveerd. 

Daarnaast toetst het gerechtshof of de feitelijke gedraging daadwerkelijk door de verdachte is 

erkend (eerste lid, onder a) en of de gestelde voorwaarden het wettelijk kader van artikel 554, 

eerste lid, niet te buiten gaan.  

 

(ii) het proces van de totstandkoming van de hoge transactie  

Het gerechtshof beoordeelt de vraag of de wettelijke procedureregels, waaronder het onder 

rechtsbijstand horen van de verdachte (artikel 558, eerste lid), zijn gevolgd. 

 

(iii) consensualiteit  

Het gerechtshof gaat na of de verdachte vrijwillig heeft ingestemd met de voorwaarden die in het 

voorlopige transactieaanbod zijn opgenomen en of de verdachte voldoende is geïnformeerd over de 

gevolgen van het accepteren van het aanbod. 

 

(iv) redelijke en billijke belangenafweging  

Het gerechtshof beoordeelt of een officier van justitie bij afweging van alle in aanmerking komende 

belangen in redelijkheid tot het doen van dit voorlopige transactieaanbod heeft kunnen beslissen. 

Van betekenis is of dit aanbod in overeenstemming is met het vervolgingsbeleid van het openbaar 

ministerie, dat onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en Veiligheid tot stand is 

gekomen. In dat verband is de tijdelijke Aanwijzing hoge transacties relevant. Toetsing aan die 

aanwijzing brengt bij een voorlopig transactieaanbod aan natuurlijke personen mee dat het 

gerechtshof nagaat of redelijkerwijs te verwachten is dat de rechter in de desbetreffende zaak aan 

de verdachte geen vrijheidsstraf zou opleggen. Alleen dan komt immers op grond van de tijdelijke 

Aanwijzing het doen van een transactieaanbod aan een natuurlijke persoon in beeld. Ook gaat het 

gerechtshof na of het voorlopige transactieaanbod past in een consistent afdoeningsbeleid en de 

hoogte daarvan niet onredelijk is in verhouding tot het strafvorderingsbeleid van het openbaar 

ministerie in vergelijkbare gevallen. Dit betekent niet dat het gerechtshof te allen tijde is gebonden 

aan de beleidskaders van het openbaar ministerie. Die binding bestaat vanzelfsprekend niet 

wanneer het voorliggende transactieaanbod spoort met het vervolgingsbeleid maar in strijd is met 

hoger recht. Verder kan afwijzing van de vordering tot verlofverlening in beeld komen wanneer uit 

de overgelegde stukken het rechtstreeks en ernstig vermoeden rijst dat schuldigverklaring van de 

verdachte voor een misdrijf waarvoor niet mag worden getransigeerd haalbaar is. Die vaststelling 

zou het gerechtshof immers tot het oordeel kunnen brengen dat de officier van justitie in 

redelijkheid niet tot het voorliggende transactieaanbod had kunnen komen. Tevens is relevant of 

het transactiebedrag niet in disproportionele verhouding staat tot het feit, de daardoor 

80



veroorzaakte schade, de verbeurdverklaarde voorwerpen of het wederrechtelijk verkregen 

voordeel. 

 

Vierde lid 

Wanneer het gerechtshof in zijn beslissing oordeelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden, wijst 

het gerechtshof de vordering van de officier van justitie af. De beslissing op de vordering moet op 

grond van het algemene raadkamervoorschrift van artikel 24, eerste lid, met redenen zijn omkleed. 

Dit brengt met zich dat het gerechtshof aan de hand van de criteria van artikel 563, derde lid, 

inzicht dient te geven in de gedachtegang die ten grondslag ligt aan zijn toewijzende of afwijzende 

beslissing op de vordering.  

 

Artikel 564 

Dit artikel regelt de wijze waarop de beslissing openbaar wordt gemaakt en de procesdeelnemers 

van de beslissing in kennis worden gesteld.  

 

Eerste en derde lid 

Uit het eerste lid volgt dat het gerechtshof zijn beslissing over de vordering in het openbaar 

uitspreekt. Dit draagt bij aan de transparantie van het transactieproces in het geval van een 

voorgenomen hoge transactie. Daarmee wordt ook de samenleving duidelijkheid verschaft over een 

(beoogde) buitengerechtelijke afdoening van dergelijke strafzaken met een transactie en 

achtergronden daarvan. Het derde lid bepaalt dat het gerechtshof zijn beslissing over de vordering 

waarvoor verlof is verleend, openbaar maakt. De gebruikelijke wijze daartoe is publicatie van de 

beslissing op www.rechtspraak.nl. Uit de publicatie volgt voor welke feiten er na de rechterlijke 

toets een transactieaanbod zal worden gedaan. Dit draagt verder bij aan de controleerbaarheid van 

de afdoening van deze categorie strafzaken.  

 

Tweede lid 

Dit artikellid bepaalt dat de beslissing van het gerechtshof wordt toegezonden aan de 

procesdeelnemers.  

 

Artikel 565 

 

Eerste lid 

Het eerste lid bepaalt dat geen beroep in cassatie kan worden ingesteld tegen de beslissing van het 

gerechtshof. Daarmee is niet voorzien in een rechtsmiddel voor het openbaar ministerie. Ratio 

daarvoor is dat de officier van justitie na een afwijzende beslissing ofwel kan overgaan tot 

dagvaarding van verdachte ofwel – met inachtneming van de beslissing van het gerechtshof – het 

voorlopige transactieaanbod kan wijzigen teneinde op grond van het tweede lid opnieuw een 

vordering tot verlofverlening bij het gerechtshof in te dienen. 

 

Tweede lid 

Uit dit lid volgt dat, na een afwijzende beslissing op de vordering van het gerechtshof, de officier 

van justitie ter zake van hetzelfde feit eenmaal opnieuw een vordering tot het verlenen van verlof 

kan indienen bij het gerechtshof. Deze vordering moet betrekking hebben op een gewijzigd 

voorlopig transactieaanbod. Op die procedure zijn de artikelen uit deze titel van toepassing. 

 

Artikel I, onderdeel N 

Artikel 6:1:18 heeft betrekking op de aanvang van de proeftijd die is verbonden aan de 

voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit onderdeel voegt daaraan 

een artikellid toe waarin is bepaald wanneer de proeftijd bij een voorwaardelijke straf die in een 

strafbeschikking is opgelegd, aanvangt. Ook voor deze proeftijd geldt dat deze niet loopt zolang 

betrokkene van zijn vrijheid is beroofd. 

 

Artikel I, onderdeel P 
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Het openbaar ministerie is belast met het toezicht op (onder andere) de naleving van voorwaarden 

die door de rechter aan een voorwaardelijke veroordeling zijn verbonden. Dit onderdeel regelt dat 

het openbaar ministerie die taak ook heeft ten aanzien van voorwaarden die in een 

strafbeschikking aan de voorwaardelijke straf zijn verbonden. 

 

Artikel I, onderdeel Q 

Het dwangmiddel gijzeling vervalt voor zover dat betrekking heeft op een, in een onherroepelijke 

strafbeschikking opgelegde, geldboete. Aan handhaving van dit dwangmiddel bestaat door 

invoering van de omzettingsprocedure geen behoefte meer. Onder de omzettingsprocedure kan de 

officier van justitie in geval van een niet of niet-volledige tenuitvoerlegging van de onherroepelijke 

strafbeschikking immers omzetting in een vrijheidsbenemende sanctie vorderen. 

 

Artikel I, onderdeel R 

Met dit onderdeel wordt aan het slot van Hoofdstuk 6 van Boek 6 een titel toegevoegd die 

betrekking heeft op beslissingen over de tenuitvoerlegging van onherroepelijke strafbeschikkingen. 

De hoofdlijnen van dit onderdeel zijn beschreven in het algemeen deel van de memorie van 

toelichting. 

 

Artikel 6:6:38 

 

Eerste lid  

In deze bepaling is het uitgangspunt neergelegd dat een onherroepelijke strafbeschikking alleen op 

basis van de bepalingen van de omzettingsprocedure in de Zesde Titel in het nadeel van de 

veroordeelde kan worden gewijzigd. 

 

Tweede lid 

Zoals in het algemeen deel is aangegeven, blijft het vooralsnog mogelijk om in een 

strafbeschikking aanwijzingen te geven. Wanneer de regeling in dit wetsvoorstel na aanvaarding en 

inwerkingtreding daarvan wordt overgezet naar het nieuwe Wetboek van Strafvordering zal worden 

bezien of de aanwijzingen als zelfstandige modaliteit naast de nieuwe mogelijkheid van 

voorwaardelijke straffen in de strafbeschikking zal blijven bestaan, dan wel in de regeling van het 

voorwaardelijk sepot kunnen worden geïntegreerd. Omdat een aanwijzing geen straf of maatregel 

is en evenmin een voorwaarde is voor een voorwaardelijke straf in de strafbeschikking, die bij 

overtreding daarvan in een onvoorwaardelijke straf kan worden omgezet, bepaalt het tweede lid 

dat de omzettingsprocedure niet van toepassing is op strafbeschikkingen waarin aanwijzingen zijn 

gegeven. Het rechtsgevolg van het niet-voldoen aan een aanwijzing is dat betrokkene wordt 

gedagvaard. Het tweede lid bepaalt verder dat de omzettingsprocedure evenmin van toepassing is 

op strafbeschikkingen waarin zowel een aanwijzing wordt gegeven als een straf of maatregel wordt 

opgelegd. Dat betekent dat niet alleen dagvaarding volgt als betrokkene de aanwijzing niet naleeft, 

maar ook dagvaarding moet volgen als betrokkene de geldboete niet betaalt. Bij niet-betaling van 

de geldboete die in de strafbeschikking met een aanwijzing is gecombineerd, volgt dus geen 

omzetting. De reden van deze keuze is dat het noodzakelijk is om er zoveel mogelijk voor te 

zorgen dat op één strafbeschikking geen verschillende vervolgprocedures van toepassing kunnen 

zijn. Overwogen is om dit doel te bereiken door de combinatie van een aanwijzing met een straf of 

maatregel op voorhand geheel uit te sluiten. Het verdient echter de voorkeur om net als nu deze 

combinatiemogelijkheid te behouden; de ‘prijs’ voor het gebruik van deze mogelijkheid is evenwel 

dat omzetting dan niet mogelijk is, en dat de officier van justitie in dat geval net als nu zal moeten 

dagvaarden als de aanwijzing niet wordt gevolgd of de opgelegde straf niet wordt uitgevoerd. 

 

Artikel 6:6:39 

 

Eerste lid 

Dit artikel regelt de procedure tot wijziging van een onherroepelijke strafbeschikking door de 

officier van justitie. De bevoegdheid van de officier van justitie om een strafbeschikking in te 

trekken of te wijzigen, blijft geregeld in artikel 257e. Maar de bevoegdheid van de officier van 
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justitie om een onherroepelijke strafbeschikking, waarin een straf of maatregel is opgelegd, in het 

nadeel van de veroordeelde te wijzigen wordt met dit wetsvoorstel exclusief in het eerste lid van 

het nu toegelichte artikel geregeld. Wanneer de officier van justitie een voorwaardelijke straf in een 

onvoorwaardelijke omzet of de opgelegde straf in een andere omzet omdat de tenuitvoerlegging 

van die straf niet volledig is, betreft dit een wijziging van de onherroepelijke strafbeschikking in het 

nadeel van de veroordeelde. Het eerste lid regelt dat een dergelijke wijziging alleen kan 

plaatsvinden wanneer de veroordeelde de voorwaarden niet naleeft of wanneer de 

tenuitvoerlegging van de strafbeschikking niet volledig is. Wijzigingen aanbrengen in een 

strafbeschikking die in het voordeel van de veroordeelde zijn, blijft net als nu het geval is, 

onbeperkt mogelijk. 

 

De veroordeelde kan tegen de beslissing van de officier van justitie een bezwaarschrift indienen bij 

de rechter. Dit is geregeld in het voorgestelde artikel 6:6:41. 

 

Tweede lid 

Wanneer de veroordeelde een voorwaarde bij een in de strafbeschikking opgelegde voorwaardelijke 

straf niet naleeft, kan de officier van justitie de strafbeschikking in die zin wijzigen dat de 

voorwaardelijke straf of een deel ervan wordt omgezet in een onvoorwaardelijke straf. Een andere 

mogelijkheid voor de officier van justitie is strafbeschikking in die zin te wijzigen dat de proeftijd 

wordt verlengd met een door hem te bepalen periode van maximaal een jaar, welke mogelijkheid 

de officier van justitie nu ook heeft voor wat betreft de (gedrags)aanwijzingen die in een 

strafbeschikking worden gegeven (zie artikel 6:3:7, eerste lid). 

 

Derde lid 

Wanneer de strafbeschikking niet of niet volledig is tenuitvoergelegd kan de officier van justitie de 

strafbeschikking in die zin wijzigen dat de daarin opgelegde straf of maatregel in een andere wordt 

omgezet. Het naar verwachting meest voorkomende geval zal zijn dat een geldboete die niet kan 

worden geïnd, wordt omgezet in een taakstraf. De officier van justitie is hierbij vanzelfsprekend 

gebonden aan de begrenzing dat hij de in de onherroepelijke strafbeschikking opgelegde straf 

alleen kan wijzigen in een straf die behoort tot de straffen die in een strafbeschikking kunnen 

worden opgelegd. Wanneer de officier van justitie het aangewezen acht om vervangende hechtenis 

op te leggen voor het geval de in een onvoorwaardelijke straf omgezette straf niet wordt 

tenuitvoergelegd, moet hij de rechter inschakelen door een vordering tot wijziging van de 

strafbeschikking in te dienen (zie de toelichting op de artikelen 6:6:40 en 6:6:42). Alleen een 

rechter kan vrijheidsbenemende sancties opleggen. 

 

Vierde lid 

Voorafgaand aan een wijziging van de onherroepelijke strafbeschikking moet de officier van justitie 

de veroordeelde horen wanneer deze wijziging inhoudt dat de opgelegde straf, die niet of niet 

volledig is kunnen worden tenuitvoergelegd, in een andere wordt omgezet. De reden om in dit 

geval een hoorplicht in te voeren is dat het naar verwachting vrijwel steeds om omzetting van een 

geldboete in een taakstraf zal gaan, en voor oplegging in een strafbeschikking van de taakstraf ook 

nu al een hoorplicht geldt. Het vierde lid bevat geen hoorplicht voor gevallen waarin de officier van 

justitie de onherroepelijke strafbeschikking in die zin wijzigt dat een voorwaardelijke straf in een 

onvoorwaardelijke omzet. De reden daarvan is dat als in die strafbeschikking een voorwaardelijke 

taakstraf, een voorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen of een 

voorwaardelijke geldboete boven een bepaald bedrag is opgelegd, en/of in de strafbeschikking een 

bijzondere voorwaarde aan een voorwaardelijke straf is verbonden, de verdachte al voorafgaand 

aan het uitvaardigen door de officier van justitie is en moet zijn gehoord. Bij dat horen zal ook aan 

de orde zijn gesteld wat de gevolgen zijn als de voorwaarden niet worden nageleefd. Dat neemt 

overigens niet weg dat, tegen de achtergrond dat de veroordeelde een bezwaarschrift kan indienen 

tegen elke wijziging van de onherroepelijke strafbeschikking die in zijn nadeel is, het in 

voorkomende gevallen verstandig kan zijn de veroordeelde voorafgaand aan die wijziging te horen. 

Het oordeel of daar in een concreet geval aanleiding voor is, is aan de officier van justitie. 
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Verder is in het vierde lid bepaald dat de veroordeelde uiterlijk bij de aanvang van het horen moet 

worden gewezen op de mogelijkheid om toevoeging van een raadsman te verzoeken. Van het 

horen moet, net als het geval is wanneer de hoorplicht al bij het uitvaardigen van de 

strafbeschikking van toepassing is, in beginsel een verslag worden opgemaakt. 

 

Vijfde lid 

De wijzigingsbeschikking wordt de veroordeelde op dezelfde manier uitgereikt of toegezonden als 

het geval is bij een beschikking tot intrekking of wijziging van de strafbeschikking als bedoeld in 

artikel 257e, negende lid. De regeling staat er niet aan in de weg de wijzigingsbeschikking te 

betekenen. Dit is in lijn met de omstandigheid dat de wet mogelijk maakt (maar niet voorschrijft) 

dat strafbeschikkingen kunnen worden betekend in gevallen waarin het openbaar ministerie 

daartoe aanleiding ziet. 

 

Artikel 6:6:40 

Dit artikel bevat een regeling voor het geval de veroordeelde, in geval van een onherroepelijke 

strafbeschikking met een voorwaardelijke straf, de algemene voorwaarde overtreedt door in de 

proeftijd een strafbaar feit te begaan. Dan immers doet zich het geval voor dat de wijziging van de 

voorwaardelijke straf in een onvoorwaardelijke afhankelijk is van de afdoening van het nieuwe 

strafbaar feit. Het artikel regelt dat als de officier van justitie voor het in de proeftijd begane feit 

een dagvaarding uitbrengt of een strafbeschikking waartegen de verdachte vervolgens verzet 

aantekent, hij een vordering tot wijziging van de strafbeschikking bij de rechter moet indienen. Die 

vordering wordt dan gelijktijdig met de berechting van het nieuwe feit (“gevoegd”) behandeld. 

 

Eerste lid 

Wanneer de officier van justitie ervoor kiest om de verdachte voor het in de proeftijd begane feit te 

dagvaarden om voor de rechter te verschijnen, kan een wijziging van de onherroepelijke 

strafbeschikking waarbij de voorwaardelijk straf wordt omgezet in een onvoorwaardelijke, door de 

officier van justitie alleen worden bereikt door gelijktijdig een daartoe strekkende vordering bij de 

rechter in te dienen (op grond van artikel 6:6:42). De officier van justitie kan deze wijziging in dat 

geval dus niet (op grond van artikel 6:6:39) zelf aanbrengen. Deze “voorrangsregel” heeft de 

praktische reden dat de wijziging in dat geval afhankelijk is van de vraag of verdachte door de 

rechter wordt veroordeeld en deze veroordeling onherroepelijk wordt. Daar komt bij dat de officier 

van justitie in geval van een geldboete of taakstraf veelal zal willen bereiken dat vervangende 

hechtenis wordt opgelegd voor het geval de veroordeelde de onvoorwaardelijke straf niet uitvoert. 

Daarvoor is sowieso inschakeling van de rechter nodig. 

 

Wanneer de officier van justitie voor het in de proeftijd begane feit een vordering tot wijziging van 

de strafbeschikking wegens overtreding van de algemene voorwaarde aan de rechter voorlegt, 

volgt uit artikel 6:6:1, tweede lid, dat de vordering gelijktijdig met de dagvaarding voor het nieuwe 

feit aan de rechter moet worden voorgelegd. 

 

Tweede lid 

Wanneer de officier van justitie ervoor kiest om voor het in de proeftijd begane feit een 

strafbeschikking uit te vaardigen, kan hij tevens, op grond van artikel 6:6:39, de in de eerdere 

strafbeschikking opgelegde voorwaardelijke straf wijzigen in een onvoorwaardelijke. Wanneer hij 

dat doet, wat voor de hand ligt omdat de verdachte zich immers niet aan de voorwaarden heeft 

gehouden, hangt het vervolg van de procedure af van de reactie van de verdachte. Indien de 

verdachte geen verzet doet tegen de nieuwe strafbeschikking, en deze onherroepelijk wordt, wordt 

ook de beslissing tot wijziging van de onherroepelijke strafbeschikking definitief, tenzij de 

verdachte tegen die beslissing een bezwaarschrift heeft ingediend overeenkomstig artikel 6:6:41. 

In dat laatste geval kan, bij het uitblijven van verzet tegen de nieuwe strafbeschikking, de 

bezwaarschiftprocedure starten zodra de nieuwe strafbeschikking onherroepelijk is geworden. 

 

Wanneer echter de verdachte verzet doet tegen de nieuwe strafbeschikking is om praktische 

redenen een “voorrangsregel” nodig. Omdat een wijziging van de voorwaardelijke straf in een 
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onvoorwaardelijke in dat geval afhankelijk is van de vraag of de verdachte in de verzetszaak door 

de rechter wordt veroordeeld, moet de officier van justitie in dat geval die wijziging tot stand 

brengen door een vordering tot wijziging van de strafbeschikking gelijktijdig bij de rechter in te 

dienen. De eerdere eigenstandige beschikking van de officier van justitie tot wijziging van de 

strafbeschikking trekt hij in. De rechter beoordeelt de vordering overeenkomstig artikel 6:6:42. 

 

Wanneer de verdachte verzet aantekent tegen de strafbeschikking die is uitgevaardigd voor het in 

de proeftijd begane feit, en de officier van justitie een vordering tot wijziging van de eerdere 

strafbeschikking wegens overtreding van de algemene voorwaarde aan de rechter voorlegt, volgt 

uit artikel 6:6:1, tweede lid, dat die vordering gelijktijdig met de oproeping voor het nieuwe feit 

aan de rechter moet worden voorgelegd 

 

Voor de duidelijkheid verdient het te worden opgemerkt dat een wijziging van de strafbeschikking 

door de officier van justitie wegens schending van de algemene voorwaarde alleen mogelijk is en 

definitief kan worden als en zodra de strafbeschikking voor het nieuwe feit onherroepelijk is 

geworden (wat het geval is als de verdachte niet binnen de daarvoor geldende termijn verzet tegen 

die strafbeschikking heeft ingesteld). Tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde 

straf is namelijk verdragsrechtelijk alleen mogelijk op basis van een schuldvaststelling die definitief 

is. Zodra de strafbeschikking voor het nieuwe feit onherroepelijk wordt is daarvan sprake. 

 

Artikel 6:6:41 

Dit artikel regelt dat de veroordeelde bij de rechter een bezwaarschrift kan indienen tegen de 

beslissing van de officier van justitie om de onherroepelijke strafbeschikking in zijn nadeel te 

wijzigen. Het voordeel daarvan boven het huidige rechtsmiddel verzet is dat de schuldvaststelling 

waarop de onherroepelijke strafbeschikking berust, niet ter discussie staat maar alleen de wijziging 

van de strafbeschikking. Zoals in het algemeen deel van de toelichting is aangegeven, komt daar 

bij dat in de huidige situatie niet-meewerken door de veroordeelde een volledige berechting tot 

gevolg heeft zonder dat daarvoor een toereikende rechtvaardiging bestaat. Dat oneigenlijke 

“voordeel” vervalt met een keuze voor het rechtsmiddel bezwaar. Een voordeel is daarbij dat 

beoordeling van de wijziging van de strafbeschikking centraal staat, wat bij berechting na verzet 

niet zo is. 

 

Op de bezwaarschriftprocedure die in dit artikel is opgenomen, zijn de algemene regels over 

rechterlijke beslissingen ten aanzien van de tenuitvoerlegging van toepassing. Het gaat immers om 

een beslissing die de rechter inzake de tenuitvoerlegging kan nemen (artikel 6:6:1). Dit betekent 

o.a. dat de veroordeelde door betekening wordt opgeroepen voor de zitting (artikel 6:6:3, tweede 

lid) en dat de officier van justitie bij het onderzoek op de zitting aanwezig is en wordt gehoord 

(artikel 6:6:4, tweede lid). 

 

Eerste lid 

Er behoeven geen beperkingen te worden gesteld aan het instellen van het rechtsmiddel bezwaar. 

Dat kan zich tegen elke wijziging van een onherroepelijke strafbeschikking richten. Als het gaat om 

een wijziging die niet in het nadeel van de veroordeelde is, kan de rechter hem wegens gebrek aan 

belang niet-ontvankelijk verklaren in zijn bezwaar. Dit behoeft niet wettelijk te worden geregeld. 

De bezwaartermijn is de gebruikelijke termijn van veertien dagen. 

 

Tweede lid 

De veroordeelde kan zich in de bezwaarschriftprocedure door een raadsman laten bijstaan. Hij kan 

via de door hem aangezochte raadsman een aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand doen 

overeenkomstig de Wet op de rechtsbijstand en de daaronder ressorterende uitvoeringsbesluiten. 

In de oproeping voor de zitting zal de veroordeelde op deze mogelijkheid worden geattendeerd. In 

afwijking van de algemene regeling voor rechtsbijstand bij rechterlijke beslissingen in de fase van 

de tenuitvoerlegging in artikel 6:6:3, derde lid, bestaat in de bezwaarschriftprocedure onvoldoende 

aanleiding om voor de veroordeelde kosteloos een raadsman aan te wijzen.  
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Derde lid 

Wanneer de officier van justitie de onherroepelijke strafbeschikking in het nadeel van de 

veroordeelde heeft gewijzigd zonder dat aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan, 

verklaart de rechter het bezwaarschrift gegrond en vernietigt hij de beschikking waarbij de 

strafbeschikking is gewijzigd. De eerdere strafbeschikking blijft dan in stand. Voorbeelden van het 

niet-voldoen aan wettelijke voorwaarden zijn dat niet kan worden gezegd dat de strafbeschikking 

niet of niet volledig is tenuitvoergelegd of wanneer van een overtreding van een voorwaarde geen 

sprake is. 

 

Vierde lid 

Wanneer wel aan de wettelijke voorwaarden is voldaan moet de rechter beoordelen of de 

gewijzigde straf passend is. Het gaat er daarbij om dat de rechter zich op basis van een volle toets 

met de gewijzigde strafbeschikking kan verenigen. Een volle toets past het beste bij het in artikel 6 

EVRM opgenomen recht van een verdachte op een ‘determination’ van de ‘criminal charge’ door 

een rechter. Als de rechter de gewijzigde straf passend vindt, verklaart hij het bezwaarschrift 

ongegrond. De gewijzigde straf wordt daarmee onherroepelijk. Als de rechter de gewijzigde straf 

niet passend vindt, verklaart hij het bezwaarschrift gegrond en legt hij door een wijziging van de 

strafbeschikking de straf op die naar zijn oordeel wel passend is. Dat kan ook de oorspronkelijke 

straf zijn. De rechter kan, gezien zijn verantwoordelijkheid voor passende bestraffing, ook een 

zwaardere straf opleggen. Dit is in de huidige situatie ook het geval: wanneer de verdachte een in 

de strafbeschikking gegeven aanwijzing niet opvolgt of wanneer de tenuitvoerlegging van de 

strafbeschikking onvoltooid blijft, volgt dagvaarding en berechting, waarbij de rechter evenmin aan 

de strafbeschikking of aan de vordering van de officier van justitie is gebonden. Een andere keuze 

zou bovendien als nadeel hebben dat de niet-meewerkende verdachte zou worden geprikkeld geen 

verzet te doen tegen de initiële strafbeschikking – waarna immers berechting volgt met het risico 

dat een hogere straf kan worden opgelegd – maar wel bij een wijziging van de strafbeschikking in 

zijn nadeel een bezwaarschrift indient, waarbij niet zwaarder zou kunnen worden gestraft. Ten 

slotte is een bijkomende overweging dat men soms kan twisten over de vraag wanneer een straf 

zwaarder is. 

 

Artikel 6:6:42 

 

Eerste lid 

Dit artikel regelt de bevoegdheid van de officier van justitie om een vordering tot wijziging van de 

onherroepelijke strafbeschikking in te dienen bij de rechter.  

 

De beslissing van de rechter tot wijziging van de strafbeschikking is een eigenstandige beslissing 

van de rechter die hetzij in een beschikking hetzij – wanneer na het overtreden van de algemene 

voorwaarde het nieuwe strafbare feit op grond van artikel 6:6:40 aan de rechter wordt voorgelegd 

en de wijzigingsvordering gelijktijdig moet worden behandeld – in het vonnis wordt opgenomen. 

 

Op de procedure van dit artikel zijn de algemene regels over rechterlijke beslissingen ten aanzien 

van de tenuitvoerlegging van toepassing. Dit betekent dat wanneer de verdachte de algemene 

voorwaarde heeft overtreden en de officier van justitie de zaak betreffende het nieuwe strafbaar 

feit op grond van artikel 6:6:40 bij de strafrechter ter berechting aanbrengt, de behandeling van 

de vordering tot wijziging van de strafbeschikking gelijktijdig plaatsvindt met de berechting van het 

nieuwe strafbaar feit (artikel 6:6:1, tweede lid). De gelijktijdige behandeling vindt in dat geval 

overeenkomstig de gewone strafvorderlijke regels plaats.  

 

Wanneer van een gelijktijdige behandeling geen sprake is, zijn op de behandeling van de vordering 

de in Boek 6 opgenomen regels van toepassing. Zo wordt de veroordeelde door betekening 

opgeroepen voor de zitting (artikel 6:6:3, tweede lid) en is de officier van justitie bij het onderzoek 

op de zitting aanwezig en wordt deze gehoord (artikel 6:6:4, tweede lid). 

 

Tweede lid 
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Dit artikellid regelt dat de veroordeelde zich door een raadsman kan laten bijstaan. Voor een 

toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting op artikel 6:6:41, tweede lid. 

Derde lid  

De rechter wijst de vordering van de officier van justitie af en vernietigt de strafbeschikking 

wanneer de schuldvaststelling waarop zij berust ontoereikend is. Dit is alleen mogelijk gemaakt als 

het opleggen van een vrijheidsbenemende sanctie, waaronder vervangende hechtenis die moet 

worden bepaald wanneer de rechter een geldboete of taakstraf oplegt, op het spel staat. Een 

schuldvaststelling is toereikend in de zin van deze bepaling wanneer is bewezen dat de 

veroordeelde het feit heeft begaan, dit feit een strafbaar feit is en de verdachte daarvoor strafbaar. 

De rechter kan er normaal gesproken van uitgaan dat de schuldvaststelling toereikend is. De 

veroordeelde moet in de gelegenheid zijn de vaststelling te betwisten. Ook is denkbaar dat de 

rechter de schuldvaststelling ambtshalve ontoereikend oordeelt. 

Omdat de officier van justitie vrijwel steeds hetzij – bij overtreding van de voorwaarden – 

vervangende hechtenis bij een geldboete of taakstraf zal (en gelet op de artikelen 22d en 24c Sr: 

zal moeten) vorderen hetzij – bij niet- of niet-volledige tenuitvoerlegging een vrijheidsbenemende 

sanctie, is in het derde lid volstaan met de bepaling dat alleen wanneer een vrijheidsbenemende 

sanctie is gevorderd, de rechter de toereikendheid van de schuldvaststelling moet nagaan. Dat 

neemt niet weg dat de rechter niet aan de vordering van de officier van justitie is gebonden 

(evenmin als bij de voorwaardelijke veroordeling het geval is) en dat als de rechter zelf een 

vrijheidsbenemende sanctie wil opleggen in een geval waarin dat bij uitzondering niet door de 

officier van justitie zou zijn gevorderd, de rechter uiteraard ook dan de toereikendheid van de 

schuldvaststelling zal moeten nagaan.  

Vierde lid 

Wanneer de strafbeschikking niet op grond van het derde lid wordt vernietigd, wijzigt de rechter de 

onherroepelijke strafbeschikking door een naar zijn oordeel passende straf of maatregel op te 

leggen. Dat kan ook een zwaardere straf zijn dan die in de initiële strafbeschikking was opgelegd of 

door de officier van justitie is gevorderd. In dit opzicht is geen sprake van een verandering ten 

opzichte van de huidige situatie. 

Vijfde lid 

Tegen de beslissing van de rechter is geen rechtsmiddel opengesteld. Het vijfde lid maakt daarop 

een uitzondering voor het geval de vordering tot wijziging van de onherroepelijke strafbeschikking, 

in geval die vordering is gebaseerd op niet-naleving van de algemene voorwaarde, gelijktijdig met 

de berechting van het nieuwe strafbaar feit wordt behandeld; in dat geval staan hoger beroep en 

beroep in cassatie open in gevallen waarin die ook openstaan tegen de veroordeling voor het 

nieuwe strafbaar feit. Op dit punt komt de regeling overeen met die van de voorwaardelijke 

veroordeling door de rechter. 

Artikel III 

Dit artikel bevat een gebruikelijke inwerkingtredingsbepaling. Zoals in het algemeen deel is 

aangeven, wordt met dit wetsvoorstel de transactie overgeheveld van het Wetboek van Strafrecht 

naar het Wetboek van Strafvordering en daar ingekaderd. Dat betekent dat de artikelen uit het 

Wetboek van Strafrecht die betrekking hebben op de transactie vervallen. Dat laatste wordt bereikt 

door gelijktijdige inwerkingtreding van artikel II, onderdelen O tot en met Q, van de Wet OM-

afdoening.  

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
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Samenvatting 

De Wet OM-afdoening maakt het mogelijk om in een strafrechtelijk kader buiten de rechter 

om straffen op te leggen door het uitvaardigen van een strafbeschikking. De wet is vanaf 1 

februari 2008 gefaseerd ingevoerd, te beginnen met de strafbeschikking uitgevaardigd door 

de officier van justitie (art. 257a Sv). In 2010 kwam daar de politiestrafbeschikking bij (art. 

257b Sv) en in 2012 ook de bestuurlijke strafbeschikking (art. 257ba Sv).  

In opdracht van het WODC is deze wet geëvalueerd door onderzoekers van de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. 

1 Probleemstelling en onderzoeksopzet 

De probleemstelling van dit onderzoek was tweeledig en luidde als volgt:  

 Wat heeft de wetgever beoogd met de Wet OM-afdoening? 

 Hoe wordt de Wet OM-afdoening in de praktijk uitgevoerd, en is dit volgens de doelstellingen 

en verwachtingen van de wetgever? 

De probleemstelling is vertaald in een twaalftal onderzoeksvragen. Om deze te beantwoor-

den, is een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden toegepast. Eerst is aan 

de hand van bestudering van de relevante regelgeving, beleidsnota’s en literatuur, alsmede 

interviews met (in)direct betrokkenen bij het wetgevingsproces de veronderstelde werking 

van de Wet OM-afdoening gereconstrueerd (de beleidstheorie). Dit resulteerde in een over-

zicht van verwachtingen en aannames, hetgeen vervolgens diende als normatief kader bij de 

procesevaluatie (het onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de Wet OM-afdoening). De-

ze procesevaluatie is uitgevoerd door middel van kwantitatieve analyse van justitiedata, 

dossieronderzoek en interviews met een gevarieerde groep van met de uitvoering van deze 

wet belaste functionarissen (politie, Openbaar Ministerie, rechters, advocaten, bestuursor-

ganen en Centraal Justitieel Incasso Bureau), en met burgers tegen wie een strafbeschikking 

is uitgevaardigd. 

2 Doelstellingen, verwachtingen en veronderstellingen van de 

Wet OM-afdoening 

Bij de Wet OM-afdoening is niet langer sprake van het voorkomen van strafvervolging door 

te voldoen aan door het Openbaar Ministerie gestelde voorwaarden zoals bij de transactie 

het geval is, maar van vervolging en bestraffing door – of onder de verantwoordelijkheid van 

– de officier van justitie zonder tussenkomst van de rechter. Uit de gereconstrueerde be-

leidstheorie komen drie hoofddoelstellingen van de Wet OM-afdoening naar voren: i) het 

vergroten van de doelmatigheid van de buitengerechtelijke afdoening; ii) het versterken van 

de juridische grondslag van de buitengerechtelijke afdoening; en iii) het vergroten van de 

capaciteit bij de zittende magistratuur.  
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Een doelmatige afdoening van strafzaken buiten de rechter om wordt van belang geacht 

teneinde tegemoet te komen aan de stijgende behoefte aan rechtshandhaving en veiligheid. 

Uitgangspunt daarbij is dat alleen zaken aan de rechter dienen te worden voorgelegd, indien 

behoefte bestaat aan het opleggen van een vrijheidsbenemende sanctie, de aard van het 

strafbare feit dit vergt, of een verschil van mening bestaat tussen de verdachte en het 

Openbaar Ministerie. Een duidelijke trendbreuk met de transactiepraktijk is dat consensuali-

teit niet langer wordt beschouwd als grondslag van buitengerechtelijke afdoening.  

Verwacht werd dat de mogelijkheid om geldboetes op te leggen, die bij niet-betaling zonder 

tussenkomst van de rechter geëxecuteerd kunnen worden, in bulkzaken tot belangrijke 

doelmatigheidsvoordelen zou leiden. Verondersteld werd dat er minder vaak gedagvaard 

hoeft te worden dan in de transactiepraktijk en dat in slechts een relatief gering aantal za-

ken verzet zal worden ingesteld. Verhaal met of zonder dwangbevel en het dwangmiddel 

gijzeling zijn bedoeld om de weigerachtige, maar financieel wel draagkrachtige, verdachte 

tot daadwerkelijke betaling aan te zetten. De mogelijkheden om taakstraffen tot 180 uur en 

rijontzeggingen op te leggen, zouden ertoe moeten leiden dat ook een zwaardere categorie 

misdrijven buiten de rechter om afgedaan kan worden. 

Om de doelstelling van het versterken van de juridische grondslag van de buitengerechtelij-

ke afdoening te verwezenlijken, wordt het uitvaardigen van een strafbeschikking ondubbel-

zinnig als een daad van vervolging aangemerkt. Dit is een duidelijke breuk met de transac-

tiepraktijk, waarbij sprake is van het voorkomen van vervolging. Een strafbeschikking berust 

op een eenzijdige schuldvaststelling. Met de strafbeschikking is gebroken met de gedachte 

dat alleen de rechter een straf kan opleggen. Tegen een strafbeschikking kan de verdachte – 

ongeacht de uitvaardigende persoon of instantie – in verzet gaan. Wanneer hij dit doet, 

volgt het strafproces zijn normale gang: de strafrechter beoordeelt het onderliggende straf-

bare feit op basis van een tenlastelegging, niet op basis van de strafbeschikking. De richtlij-

nen voor de strafvordering (en daarmee het toezicht door het College van procureurs-

generaal) worden gezien als een belangrijk instrument om de rechtmatigheid te waarbor-

gen.  

Wat betreft het vergroten van de capaciteit van de zittende magistratuur, was de verwach-

ting dat door zaken weg te houden bij de rechter en af te doen met een strafbeschikking er 

meer ruimte zou komen voor het afhandelen van zaken die daarvoor meer in aanmerking 

komen. Verwacht werd dat driekwart van de strafbeschikkingen zou worden voldaan. Indien 

de strafbeschikking een geldboete behelst, is executie mogelijk zonder medewerking van de 

verdachte; desnoods met behulp van een vordering tot gijzeling. De aanmaningen, verho-

gingen en de mogelijkheden van verhaal (met of zonder dwangbevel) en gijzeling zouden 

naar verwachting leiden tot meer geslaagde executies. 
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3 Praktijk van de Wet OM-afdoening in cijfers 

Om de uitvoeringspraktijk van de Wet OM-afdoening in kaart te brengen, zijn registratiege-

gevens geanalyseerd die zijn aangeleverd door het Openbaar Ministerie en het Centraal 

Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Gekozen is voor een selectie van strafbeschikkingen die zijn 

uitgevaardigd in het kalenderjaar 2014. Ter vergelijking zijn gegevens verzameld van zaken 

uit 2008 die zijn afgedaan met een transactie.  

Het aantal strafbeschikkingen dat in 2014 werd uitgevaardigd (ruim 350.000) was aanzienlijk 

kleiner dan het totaal aantal in 2008 aangeboden transacties (ruim 550.000). Uit de analyse 

blijkt duidelijk dat zaken die voorheen door middel van een transactie werden afgedaan, 

geleidelijk steeds meer werden afgedaan door middel van een strafbeschikking. 

De meeste in 2014 uitgevaardigde strafbeschikkingen werden voldaan, namelijk 61%. Dit 

percentage is weliswaar lager dan de verwachte 75%, maar is vergelijkbaar met het aandeel 

OM-transacties uit 2008 dat werd voldaan (63%) en aanzienlijk hoger dan het aantal volda-

ne politietransacties in 2008 (40%).  

Tegen 10% van de strafbeschikkingen uit 2014 werd verzet ingesteld; hiervan ging ruim de 

helft (54%) naar zitting. Van de mislukte strafbeschikkingen eindigde 30% op zitting. In 2008 

kwamen 81% van de mislukte OM-transacties en 65% van de mislukte politietransacties op 

zitting.  

In totaal werden in 2014 – naar aanleiding van verzet of vanwege mislukte executie – in bij-

na 50.000 zaken een zitting gehouden. Politietransacties en OM-transacties uit 2008 resul-

teerden tezamen in ruim 200.000 rechtszaken. Zelfs als de circa 67.000 nog openstaande 

strafbeschikkingen uit 2014 alsnog ter terechtzitting worden behandeld, wordt het aantal 

zaken uit 2008 bij lange na niet gehaald. Dit onderzoek wijst dus op een forse afname van 

het aantal rechtszaken die gerelateerd kunnen worden aan buitengerechtelijke afdoening 

sinds de invoering van de Wet OM-afdoening. Daarbij moet echter wel worden aangetekend 

dat er in 2014 circa 200.000 strafbeschikkingen minder werden uitgevaardigd dan transac-

ties in 2008; een afname van meer dan 30%. Deze afname kan bezien worden in het licht 

van over de breedte dalende criminaliteitscijfers. 

Als verzet of mislukte executie resulteerde in een terechtzitting, dan hield het vonnis vaak 

een strafoplegging in (respectievelijk 30% en 24%; versus respectievelijk 9% en 1% vrij-

spraak). Rechters leggen na verzet vaker een lichtere straf op dan de sanctie die werd opge-

legd in de strafbeschikking. Bij verzet tegen de bestuurlijke strafbeschikking is de kans op 

een lagere straf het grootst. Maar liefst 38% van de zaken waarin verzet werd aangetekend, 

resulteerden in een lagere straf (in slechts 5% een hogere). 
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4 Praktijk van de Wet OM-afdoening: dossieronderzoek 

Voor de dossierstudie zijn 200 politiedossiers onderzocht waarin in 2014 een politiestrafbe-

schikking is opgelegd. Daarnaast zijn 67 dossiers van twee regionale diensten bestudeerd 

waarin in 2014 een bestuurlijke strafbeschikking is opgelegd. Een eerste bevinding is de gro-

te mate van zorgvuldigheid die wordt betracht voordat een politiestrafbeschikking of een 

bestuurlijke strafbeschikking wordt uitgevaardigd. Die zorgvuldigheid bij de politiestrafbe-

schikking wordt vooral gerealiseerd door middel van geautomatiseerde werkprocessen. Een 

andere bevinding is dat, hoewel het om kleine aantallen gaat, ook uit dit dossieronderzoek 

blijkt dat de meeste politiestrafbeschikkingen (68%) zonder problemen worden geëxecu-

teerd. Desondanks blijkt uit het dossieronderzoek, net als uit de kwantitatieve analyse van 

de registratiegegevens dat het loont om verzet aan te tekenen tegen een politiestrafbe-

schikking, waarbij zaken alsnog worden geseponeerd of de verdachte wordt vrijgesproken. 

Ook niet betalen lijkt te lonen. Opvallend is verder dat in geen van de zaken waarin gijzeling 

is gevorderd, deze daadwerkelijk is toegepast. Ondanks de zorgvuldige procedure die wordt 

gevolgd voordat een bestuurlijke strafbeschikking wordt opgelegd, wordt veel verzet ge-

daan. Deze bevinding sluit aan bij wat bleek uit de analyse van de registratiegegevens. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is de voorgeschreven hoge boete die in de strafbeschikking 

wordt opgelegd. 

5 Praktijk van de Wet OM-afdoening: interviews met bij de uit-

voering betrokkenen 

In totaal zijn 42 interviews afgenomen met medewerkers van het Openbaar Ministerie, poli-

tie, bestuursorganen, CJIB, met leden van de zittende magistratuur, advocaten en burgers. 

Deze selectie vormt geen representatieve steekproef, maar biedt wel – zeker in onderling 

verband beschouwd – inzicht in praktijkervaringen met de strafbeschikking. 

De in de praktijk ervaren knelpunten met het geven van uitvoering aan de Wet OM-

afdoening, mogelijke neveneffecten van de wettelijke regelingen en wensen omtrent deze 

wet zijn voornamelijk gelegen op het terrein van automatisering, doorlooptijden en execu-

tie, hoogte van de geldboete en de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk, ontbreken 

van voorwaardelijke sanctiemodaliteiten, het uiteenlopen van LOVS-oriëntatiepunten en de 

OM-strafvorderingsrichtlijnen en de terugkoppeling na verzet. 

6 Conclusie: uitvoeringspraktijk in relatie tot beleidstheorie 

In lijn met de beleidstheorie zijn doelmatigheidsvoordelen bereikt door een strafbeschikking 

uit te vaardigen in zogenaamde bulkzaken waarbij een geldboete werd opgelegd die bij niet-

betaling zonder tussenkomst van de rechter kan worden geëxecuteerd. De hieraan ten 

grondslag liggende vooronderstellingen blijken echter niet allemaal te kloppen. Conform de 

verwachtingen van de Wet OM-afdoening blijkt uit de analyse van registratiegegevens wel-
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iswaar dat er aanzienlijk minder vaak gedagvaard wordt dan ten tijde van de transactieprak-

tijk, maar de vraag is waardoor dat komt. Uit die analyse blijkt namelijk ook dat in 2014 veel 

minder strafbeschikkingen zijn uitgevaardigd dan transacties in 2008. De veronderstelling 

dat het aantal verzetszaken gering zou zijn, is niet bewaarheid. In de praktijk van 2014 be-

droeg het verzetspercentage bij politiestrafbeschikkingen 11%, bij OM-strafbeschikkingen 

15% en bij bestuurlijke strafbeschikkingen zelfs 29%. Ook de veronderstelling dat de inning 

van de niet-betaalde geldboete minder problematisch zou zijn dan bij de niet-betaalde 

transactie, blijkt niet te kloppen; in 36% van de OM-strafbeschikkingen en 23% van de poli-

tiestrafbeschikkingen mislukte de tenuitvoerlegging. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

het dwangmiddel gijzeling, dat was bedoeld om de weigerachtige, maar financieel wel 

draagkrachtige, verdachte tot daadwerkelijke betaling aan te zetten, niet of nauwelijks 

wordt ingezet. Waarschijnlijker is echter dat de ontwikkelingen naar meer maatschappelijk 

verantwoord incasseren en meer maatwerk nog onvoldoende tot wasdom zijn gekomen (de 

bestaande mogelijkheid om gedragsaanwijzingen te geven, wordt nog nauwelijks gebruikt). 

Bovendien zou het creëren van een voorwaardelijke sanctiemodaliteit tot hogere slagings-

percentages en tot lagere aantallen verzet en mislukte executie kunnen leiden. Tot slot is 

ook de verwachting dat driekwart van de strafbeschikkingen zal worden voldaan, niet uitge-

komen. In de praktijk bleek dit in 2014 uit te komen op 61%.  

De juridische grondslag van de strafbeschikking is versterkt ten opzichte van de transactie. 

Door schuld vast te stellen volgens een procedure die in de wet is neergelegd en – afhanke-

lijk van de aard van de sanctie – de verplichting tot het horen van de verdachte en de moge-

lijkheid van rechtsbijstand, wordt meer rechtsbescherming geboden dan bij de transactie. 

Met de strafbeschikking is daadwerkelijk meer capaciteit beschikbaar gekomen bij de zit-

tende magistratuur voor het afhandelen van zaken die daarvoor meer in aanmerking ko-

men. De overgebleven zaken hebben echter wel meer om het lijf. De meeste verdachten die 

verzet hebben gedaan, verschijnen ter terechtzitting en hebben bovendien een verhaal. 

Daarmee wordt een belangrijke doelstelling van de wet gerealiseerd; de schaarse zittingsca-

paciteit wordt besteed aan zaken die daartoe aanleiding geven omdat er kennelijk een ver-

schil van opvatting bestaat tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte. 
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Nr. 478 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 19 december 2018 

Met deze brief bied ik uw Kamer de beleidsreactie op het rapport 
«Evaluatie Wet OM-afdoening» aan. Dit rapport is op 18 juni 2018 
aangeboden aan uw Kamer (Kamerstuk 29 279, nr. 440). Uit de evaluatie 
volgt dat de strafbeschikking een blijvende plek heeft veroverd in het 
Nederlandse sanctiebestel. De strafbeschikking draagt naar het oordeel 
van de onderzoekers bij aan de hoofdoelstellingen die ten grondslag 
lagen aan de Wet OM-afdoening, waaronder het vergroten van de 
doelmatigheid en het versterken van de juridische grondslag van de 
buitengerechtelijke afdoening. 

Gelijktijdig stuur ik uw Kamer een brief toe waar ik in algemene zin in ga 
op het media-bericht «OM deelde ten onrechte straffen uit» over de 
toepassing van de strafbeschikking (NRC 4 december 2018) (Kamerstuk 
29 279, nr. 479). In die brief ga ik uitvoerig in op de in het media-bericht 
genoemde meting van het openbaar ministerie. Op de schriftelijk gestelde 
Kamervragen van de fracties van SP en D66 naar aanleiding van de 
media-berichtgeving over de toepassing van de strafbeschikking ontvangt 
uw Kamer op de gebruikelijke wijze nog separate beantwoording. 

In het vervolg staat de beleidsreactie op het rapport «Evaluatie Wet 
OM-afdoening» centraal. 

1. Inleiding

De Wet OM-afdoening maakt het mogelijk om in een strafrechtelijk kader 
buiten de rechter om straffen op te leggen door het uitvaardigen van een 
strafbeschikking. Hierna in paragraaf 3.2 onder «Versterking juridische 
grondslag» sta ik kort stil bij de wettelijke normering van de strafbe-
schikking ten opzichte van die van de transactie. De wet is vanaf 1 februari 
2008 gefaseerd ingevoerd. Daar zijn jaren van voorbereidingen aan vooraf 
gegaan. Bij de totstandkoming van de Wet OM-afdoening is voorts 
nadrukkelijk aandacht besteed aan de eerdere voorstellen om de 
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buitengerechtelijke afdoening van strafzaken te hervormen.1 Op grond 
van artikel XXIA van de Wet OM-afdoening moet aan de Staten-Generaal 
verslag worden gedaan over de doeltreffendheid en de effecten van deze 
wet in de praktijk. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam 
deze evaluatie uitgevoerd tussen de zomer van 2016 en april 2018. 

In het navolgende sta ik – zoals eerder door mij aangekondigd (Kamerstuk 
29 279, nr. 399) – stil bij de effecten van de maatregelen die het College 
van procureurs-generaal van het openbaar ministerie al in gang heeft 
gezet naar aanleiding van de rapporten die de procureur-generaal bij de 
Hoge Raad der Nederlanden heeft uitgebracht over de praktijk van de Wet 
OM-afdoening (Kamerstuk 29 279, nr. 225 en Kamerstuk 29 279, nr. 399). 
Daarna ga ik in op het evaluatierapport van de Wet OM-afdoening. Aan de 
orde komen de bevindingen van de onderzoekers, mijn reactie op deze 
bevindingen en de maatregelen die ik naar aanleiding van de conclusies 
van de onderzoekers voornemens ben te nemen. Waar deze conclusies 
aanleiding geven tot wetswijziging worden deze betrokken bij het 
wetgevingsprogramma in het kader van de modernisering van het 
Wetboek van Strafvordering (Kamerstuk 29 279, nrs. 395 en 402). In 
verband met de regeling van de buitengerechtelijke afdoening in Boek 3 
van het nieuwe wetboek ga ik in deze brief eveneens in op de wettelijke 
regeling van de transactie, in het bijzonder de hoge en bijzondere 
transacties (Kamerstuk 29 297, nr. 440). Ook behandel ik de aanbeveling 
van de onderzoekscommissie ontnemingsschikking om te bezien of een 
rechterlijke toets van ontnemingsschikkingen wenselijk is (Kamerstuk 
34 362, nr. 2). 

2. Maatregelen op basis van rapporten procureur-generaal bij de 
Hoge Raad  

De Wet OM-afdoening is – mede naar aanleiding van de in de inleiding 
genoemde rapporten van de procureur-generaal bij de Hoge Raad in het 
kader van zijn toezichthoudende taak – door het College aangemerkt als 
kritisch proces. In dat kader is het openbaar ministerie het Kwaliteitspro-
gramma Strafvordering OM2020 gestart. Dit meerjarige programma is 
gericht op het beter uitvoeren van kritische strafrechtelijke processen, 
zoals de OM-strafbeschikking. Als gevolg daarvan wordt er forse inzet 
vrijgemaakt voor de verbeteringen en wordt de voortgang van die 
verbeteringen bewaakt met metingen en audits. Naar aanleiding van het 
eerste rapport van de procureur-generaal bij de Hoge Raad «Beschikt en 
gewogen», dat de resultaten bevat van een onderzoek naar de naleving 
van de wettelijke voorschriften bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen 
door het openbaar ministerie, heeft het College verschillende maatregelen 
getroffen (Kamerstuk 29 279, nr. 225). Bij het vervolgrapport «Wordt 
vervolgd: Beschikt en gewogen» geeft de procureur-generaal onder 
andere aan dat de belangrijkste conclusie is dat het openbaar ministerie 
met grote inzet en voortvarendheid gevolg heeft gegeven aan zijn eerdere 
bevindingen. Op zowel het gebied van de schuldvaststelling, als de 
kwaliteit van de dossiers en de doorlooptijden, constateert hij dat duidelijk 
vooruitgang is geboekt (Kamerstuk 29 279, nr. 399). Daarmee kent het 
openbaar ministerie prioriteit toe aan de kritiekpunten waarop in het 
eerste rapport het accent lag. De door het College genomen maatregelen 
onderschrijf ik volledig. Deze maatregelen raken voor een groot deel ook 

1 Kamerstuk 29 849, nr. 3, p. 3, Knigge, G., Strafvordering in het geding, preadvies betreffende 
het onderwerp Herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering, HNJV 
1994-I en Commissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshandhaving, Het recht ten uitvoer 
gelegd. Oude en nieuwe instrumenten van rechtshandhaving, (Den Haag 1995).
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aan de aandachtspunten die voortvloeien uit het evaluatieonderzoek van 
de Wet OM-afdoening. In het navolgende ga ik nader in op de actuele 
stand van zaken bij de metingen en audits die door het openbaar 
ministerie in gang zijn gezet en op de effecten van de genomen maatre-
gelen betreffende de toepassing van de strafbeschikking. 

De uitkomsten van de metingen en de meest recente cijfers in het kader 
van het kwaliteitsprogramma Strafvordering OM2020 laten een verbe-
tering zien van de geleverde juridische kwaliteit in de toepassing van de 
OM-strafbeschikkingen. De verbeterde kwaliteit van de schuldvaststelling 
en hiermee samenhangende dossiervorming zorgt voor een verkorting 
van de doorlooptijden. Dit leidt er toe dat de herbeoordeling zich steeds 
meer beperkt tot de verzetsgronden. Het aantal zaken dat op de parketten 
nog volledig wordt beoordeeld, neemt hierdoor af. Een andere ontwik-
keling met een positief effect op de doorlooptijden betreft de zogeheten 
«fast lanes» bij het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie die 
zijn ingevoerd voor diverse zaakstromen. Uitgangspunt daarbij is dat alle 
zaken die instromen meteen worden beoordeeld, zodat in deze 
zaakstromen geen voorraden meer ontstaan. De nieuwe werkwijzen 
hebben elk een positieve invloed op de doorlooptijden. In de eerste negen 
maanden van 2018 werd 62% van de verzetzaken binnen drie maanden na 
de registratie van het verzet beoordeeld. In 2016 was dat nog 45%. 

In het rapport «Beproefd verzet» deed de procureur-generaal bij de Hoge 
Raad het openbaar ministerie de aanbeveling bij de straftoemeting meer 
rekening te houden met de straf die rechters in voorkomende gevallen 
opleggen. Zoals ik in de volgende paragraaf zal beschrijven, komen de 
onderzoekers in hun evaluatierapport tot een vergelijkbare conclusie. 
Zowel het College als ik onderschrijven deze aanbeveling. Het College 
heeft reeds de Aanwijzing OM- strafbeschikking (Stcrt. 2018, nr. 67767) 
aangepast zodat meer rekening kan worden gehouden met de straffen die 
rechters opleggen. De kwaliteit van de uitgevaardigde 
OM-strafbeschikkingen is voorts verbeterd door specifieke maatregelen 
van het openbaar ministerie gericht op de kwaliteit van de schuldvast-
stelling, dossiervorming en registratiediscipline. Naar aanleiding van de 
vaststelling uit het eerste rapport van de procureur-generaal bij de Hoge 
Raad dat de OM-strafbeschikking bij feitgecodeerde zaken met een vast 
boetebedrag op geheel geautomatiseerde wijze door het Centraal 
Justitieel Incassobureau werden verzonden, merk ik op dat de werkpro-
cessen zijn aangepast opdat te allen tijde voorafgaand aan het uitvaar-
digen van een OM-strafbeschikking schuldvaststelling zal plaatsvinden 
door een daartoe bevoegde functionaris. 

De bovengenoemde onderwerpen hebben de blijvende aandacht van het 
College en maken onderdeel uit van het Kwaliteitsprogramma Strafvor-
dering OM2020 waarin borging van de strafvorderlijke kwaliteit in de 
kritische werkprocessen van het OM centraal staat. Wat betreft het 
wegwerken van oude zaken en voorraden kan ik uw Kamer ten slotte 
melden dat het openbaar ministerie en de Raad voor de rechtspraak op dit 
moment onderzoek doen naar de omvang van de problematiek en de 
benodigde maatregelen om (verdere) voorraadvorming tegen te gaan. 
Daarbij wordt eveneens de beschikbare zittingscapaciteit betrokken. Dit 
onderzoek zal naar verwachting eind 2018 gereed zijn. Na ontvangst van 
het onderzoek zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren over de 
bevindingen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 29 279, nr. 478 399



3. Evaluatierapport Wet OM-afdoening  

3.1 Hoofdlijnen en belangrijkste bevindingen 

In het onderstaande ga ik in op de hoofdlijnen van het evaluatierapport en 
de belangrijkste bevindingen. Dit betreft een verkorte weergave van het 
hoofdstuk met aanbevelingen (p. 263 – 267 van het rapport). 

De probleemstelling van het evaluatieonderzoek was tweeledig: 
1. Wat heeft de wetgever beoogd met de Wet OM-afdoening? 
2. Hoe wordt de Wet OM-afdoening in de praktijk uitgevoerd, en is dit 

volgens de doelstellingen en verwachtingen van de wetgever? 

De onderzoekers hebben de vragen die volgen uit deze probleemstelling 
beantwoord met toepassing van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. 
Eerst is aan de hand van bestudering van de relevante regelgeving, 
beleidsnota’s en literatuur, en interviews de beleidstheorie gerecon-
strueerd. Met het overzicht van verwachtingen en aannames dat hieruit 
volgde is vervolgens het onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de Wet 
OM-afdoening gedaan. 

Bij de Wet OM-afdoening is niet langer sprake van het voorkomen van 
strafvervolging door te voldoen aan door het openbaar ministerie 
gestelde voorwaarden zoals bij de transactie het geval is, maar van 
vervolging en bestraffing door – of onder de verantwoordelijkheid van – 
de officier van justitie. Uit de gereconstrueerde beleidstheorie komen drie 
hoofddoelstellingen van de Wet OM-afdoening naar voren: 
i) het vergroten van de doelmatigheid van de buitengerechtelijke 

afdoening; 
ii) het versterken van de juridische grondslag van de buitengerechtelijke 

afdoening; 
iii) het vergroten van de capaciteit bij de zittende magistratuur. 

Aan de hand van de drie bovengenoemde hoofdoelstellingen komen de 
onderzoekers tot de hierna weer te geven conclusies: 

i) Vergroten van de doelmatigheid  

In lijn met de beleidstheorie zijn doelmatigheidsvoordelen bereikt door 
een strafbeschikking uit te vaardigen in zogenaamde bulkzaken waarbij 
een geldboete wordt opgelegd die bij niet-betaling zonder tussenkomst 
van de rechter ten uitvoer kan worden gelegd. Conform de verwachtingen 
blijkt uit de analyse van registratiegegevens over 2014 dat er aanzienlijk 
minder vaak wordt gedagvaard dan ten tijde van de transactiepraktijk. De 
onderzoekers vragen zich wel af of dat (geheel) is toe te schrijven aan de 
doelstelling van een doelmatige afdoening. De onderzoekers vinden 
voorts het aantal verzetszaken niet gering. Bij de veronderstelling dat de 
inning van de niet-betaalde geldboete minder problematisch zou zijn dan 
bij de niet-betaalde transactie plaatsen de onderzoekers eveneens 
kanttekeningen: in 36% van de OM-strafbeschikkingen en 23% van de 
politiestrafbeschikkingen mislukte de tenuitvoerlegging.Ten slotte bleek 
de verwachting dat driekwart van de strafbeschikkingen direct na de 
uitvaardiging zal worden voldaan niet uitgekomen. In de praktijk bleek dit 
gemiddeld voor alle strafbeschikkingsmodaliteiten in 2014 uit te komen op 
61%. 
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ii) Versterken van de juridische grondslag  

De juridische grondslag van de strafbeschikking is naar het oordeel van de 
onderzoekers versterkt ten opzichte van de transactie. Door schuld vast te 
stellen volgens een procedure die in de wet is neergelegd en – afhankelijk 
van de aard van de voorgenomen sanctie – de verplichting tot het horen 
van de verdachte en de mogelijkheid van rechtsbijstand, wordt meer 
rechtsbescherming geboden dan bij de transactie. 

iii) Vergroten capaciteit van de zittende magistratuur  

Met de strafbeschikking is volgens de onderzoekers meer capaciteit 
beschikbaar gekomen bij de rechtspraak voor het afhandelen van zaken 
die daarvoor meer in aanmerking komen. De zaken die na verzet aan de 
rechter worden voorgelegd hebben meer om het lijf: de meeste 
verdachten die verzet hebben gedaan, verschijnen namelijk ter terecht-
zitting en hebben bovendien een verhaal. Daarmee wordt een belangrijke 
doelstelling van de wet gerealiseerd; de schaarse zittingscapaciteit wordt 
besteed aan zaken die daartoe aanleiding geven omdat er kennelijk een 
verschil van opvatting bestaat tussen het openbaar ministerie en de 
verdachte. 

De slotconclusie van de onderzoekers is dat de strafbeschikking een 
blijvende plek heeft veroverd in het Nederlandse sanctiebestel. 

3.2 Beleidsreactie 

Algemeen 

Al ruim voor de inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening is begonnen 
aan de voorbereiding van de implementatie van de daarmee beoogde 
stelselwijziging in de buitengerechtelijke afdoening. In de jaren na de 
inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening op 1 februari 2008 is de 
transactie – stapsgewijs, maar nog niet geheel – vervangen door de 
strafbeschikking. Hieronder ga ik in op de drie hoofddoelstellingen die de 
onderzoekers op basis van de wetsgeschiedenis benoemen en de mate 
waarin deze zijn bereikt. Waar nodig benoem ik op basis van de 
uitkomsten van het onderzoek de concrete maatregelen die ik van plan 
ben te nemen om de doelstellingen van de wetgever beter te bereiken. 

Vergroten doelmatigheid 

Onderzoekers concluderen dat met de strafbeschikking doelmatigheids-
voordelen zijn bereikt in de zogenaamde bulkzaken. Dit stemt tot 
tevredenheid en is in overeenstemming met de doelstellingen van de wet. 
Bij de politiestrafbeschikking is het verzetpercentage slechts 11% 
tegenover 39% van politietransacties die naar zitting moesten omdat er 
door de verdachte niet aan de gestelde transactievoorwaarden werd 
voldaan. Ook bij de OM-strafbeschikkingen acht ik het verzetspercentage 
(15%) aanvaardbaar. Het gaat hier om relatief zwaardere en ingewik-
keldere zaken en daarom is eerder te verwachten dat er grond is voor 
discussie over de schuldvaststelling of de straf. De genoemde verzetsper-
centages bij de politiestrafbeschikking en de OM-strafbeschikking 
verschillen dan ook niet wezenlijk van de hoger beroepspercentages bij 
een rechterlijk vonnis. Ten aanzien van de bestuurlijke strafbeschikkingen 
prijzen de onderzoekers – op basis van het dossieronderzoek – de grote 
zorgvuldigheid waarmee deze strafbeschikkingen in de praktijk tot stand 
komen. Wel merk ik op dat het aanzienlijk hogere verzetspercentage bij 
bestuurlijke strafbeschikkingen (29%) – hoewel het beperkte aantallen 
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betreft – reden is voor nader onderzoek. Hierop kom ik bij de beschrijving 
van de uit de evaluatie volgende maatregelen terug. 

Uit het onderzoek en uit de rapporten van de procureur-generaal blijkt dat 
de rechter in veel gevallen lager straft dan het openbaar ministerie in de 
strafbeschikking. Dit kan het instellen van verzet stimuleren en de 
doelmatigheid van de strafbeschikking inperken. Door het College zijn 
maatregelen getroffen om te bevorderen dat de straftoemeting door het 
openbaar ministerie en de strafoplegging door rechters dichter bij elkaar 
komen. Dit zal naar verwachting bijdragen aan het terugdringen van 
verzetszaken (althans die zaken waarin voor het verzet geen aanleiding is 
op grond van de vastgestelde schuld). Met betrekking tot de strafop-
legging is daarom de Aanwijzing OM-strafbeschikking aangepast 
(Stcrt. 2018, nr. 67767). De strekking van de wijziging is dat het openbaar 
ministerie bij het opleggen van een strafbeschikking als uitgangspunt 
hanteert dat de strafoplegging voor de verdachte gunstiger is dan de te 
verwachten strafeis op zitting. De officier van justitie houdt daarbij 
rekening met de rechterlijke straftoemetingspraktijk. 

De doelmatigheid van de tenuitvoerlegging van in strafbeschikkingen 
opgelegde sancties kan – zo blijkt uit de door de onderzoekers gepresen-
teerde cijfers – voorts worden verbeterd. Een mislukte tenuitvoerlegging 
van 36% van de OM-strafbeschikkingen en 23% van de politiestrafbeschik-
kingen acht ik in het licht van de beoogde doelmatigheid (te) hoog. De 
onderzoekers dragen hiervoor de mogelijke verklaring aan dat het 
dwangmiddel gijzeling nauwelijks wordt ingezet teneinde de weiger-
achtige, maar financieel wel draagkrachtige, verdachte tot daadwerkelijke 
betaling aan te zetten. De bevinding vormt voor mij evenwel geen 
aanleiding het gijzelingsbeleid aan te passen teneinde daarmee te 
bereiken dat het dwangmiddel wel wordt toegepast. Ik wijs in dit verband 
op de brief aan uw Kamer van 22 mei 2018 (Kamerstuk 24 515, nr. 431, 
«actielijn 3») waarin wordt ingegaan op de ontwikkelingen naar meer 
maatschappelijk verantwoord incasseren en meer maatwerk. 

In het licht van de doelmatigheid merken de onderzoekers ten slotte op 
dat in de gehouden interviews meermalen de suggestie is gedaan een 
voorwaardelijke sanctiemodaliteit bij de strafbeschikking mogelijk te 
maken. Volgens geïnterviewden zou dit kunnen leiden tot hogere 
slagingspercentages en tot lagere aantallen verzet en mislukte executie. 
Hierbij wijzen zij vooral op de ontzegging van de bevoegdheid om 
motorrijtuigen (OBM) te besturen, die thans in een strafbeschikking alleen 
in geheel onvoorwaardelijke vorm kan worden opgelegd, terwijl de 
rechter die ontzegging doorgaans op zijn minst voor een deel voorwaar-
delijk oplegt. Door het ontbreken van een voorwaardelijke modaliteit 
wordt daarom in voorkomende gevallen geen strafbeschikking opgelegd 
en aanstonds overgegaan tot dagvaarding van de verdachte. Zoals blijkt 
uit de in de wettelijke regeling opgenomen mogelijkheid om in een 
strafbeschikking een OBM op te leggen was dit niet wat de wetgever voor 
ogen stond. In het kader van de modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering zal ik het gesignaleerde gemis in de praktijk van een 
voorwaardelijke modaliteit van een strafbeschikking en de uitvoer-
baarheid daarvan nader onderzoeken met de betrokken strafrechtelijke 
ketenpartners. Dit geldt ook voor het gemis dat uit de evaluatie naar voren 
kwam van de mogelijkheid van verbeurdverklaring als sanctie in een 
strafbeschikking. 
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Versterken juridische grondslag 

In het strafrecht kunnen strafbare feiten buiten de rechter om worden 
afgedaan. De belangrijkste vorm van buitengerechtelijke afdoening die het 
strafrecht tot 2008 kende was de transactie. Door te voldoen aan de 
voorwaarden die aan een transactieaanbod zijn verbonden, vervalt het 
recht tot strafvordering. De Wet OM-afdoening vormt de transactie om tot 
een strafbeschikking. Met de strafbeschikking heeft de wetgever het 
mogelijk gemaakt om buiten de rechter om straffen op te leggen door het 
uitvaardigen van een strafbeschikking die qua rechtsgevolgen gelijk is 
gesteld met een rechterlijke uitspraak. Dit is alleen mogelijk indien 
daaraan een schuldvaststelling vooraf is gegaan (artikel 257a, eerste lid, 
Sv). In het verlengde daarvan heeft de wetgever procedurele waarborgen 
gerealiseerd die voor de transactie niet gelden. Te denken valt aan 
verplichte rechtsbijstand, voorgeschreven betrokkenheid van een officier 
van justitie en de hoorplicht. Wanneer door de verdachte na een dergelijke 
schuldvaststelling in de strafbeschikking wordt berust, is voorzien in een 
betere rechtsgrondslag. Als de bestrafte het niet eens is met een door het 
OM uitgevaardigde strafbeschikking kan deze – kosteloos – tegen de 
strafbeschikking in verzet. Dan wordt de hele zaak opnieuw, door de 
strafrechter beoordeeld, daarmee blijft de positie van de strafrechter 
behouden. 

Met instemming las ik dan ook de conclusies van de onderzoekers dat de 
juridische grondslag van de strafbeschikking is verstrekt ten opzichte van 
de transactie. Door de schuld vast te stellen volgens een procedure die in 
de wet is neergelegd en – afhankelijk van de aard van de sanctie – de 
verplichting tot het horen van de verdachte en de mogelijkheid van 
rechtsbijstand, wordt meer rechtsbescherming geboden dan bij de 
transactie, aldus de onderzoekers. Zij brengen ook in beeld in welke zaken 
nog gebruik wordt gemaakt van de transactie. Deels komt dit doordat het 
implementatietraject van de Wet OM-afdoening nog niet is afgerond en 
nog niet alle modaliteiten die het wettelijk kader biedt, worden benut. Zo 
blijkt nog te moeten worden uitgeweken naar de transactie bij het 
opleggen van taakstraffen aan jeugdigen en het geven van een aanwijzing 
strekkende tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Zodra 
de implementatie met betrekking tot deze sancties is gerealiseerd, zullen 
alle in artikel 257a Sv genoemde sancties kunnen worden uitgevaardigd 
met een strafbeschikking. 

Hoge en bijzondere transacties & ontnemingsschikkingen 

Zoals in de inleiding aangekondigd grijp ik deze beleidsreactie ook aan om 
samenhangend in te gaan op de regeling en toepassing van de zogeheten 
hoge en bijzondere transacties (Aanwijzing hoge en bijzondere trans-
acties, Stcrt. 2008, nr. 209). De afgelopen jaren is onder meer naar 
aanleiding van opmerkingen vanuit de Raad voor de rechtspraak2 en 
Transparency International3, wetenschappelijke publicaties4, en een 
Zembla-uitzending over dit onderwerp5, door uw Kamer meermaals 
aandacht gevraagd voor verschillende aspecten van buitengerechtelijke 
afdoeningsvormen (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nrs. 1872, 2207, 
2208 en 2209, en Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 413). Dit betrof 

2 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/
Nieuws/Paginas/Rechter-moet-megaschikkingen-kunnen-
toetsen.aspx?pk_campaign=rssfeed&pk_medium=rssfeed&pk_keyword=Alle-landelijke-
actualiteiten/.

3 https://www.transparency.nl/nieuws/2018/02/schikken-is-schuld-bekennen/.
4 Trema 2015/7, «Beschikt en gecheckt: de OM-afdoening en de strafvorderlijke machten-

scheiding» en Delikt en Delinkwent 2014/71, «Strafrechter en consensualiteit».
5 https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/komende-uitzending-zakendoen-met-justitie.
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onder andere de controle op het proces dat voorafgaat aan de totstand-
koming van een hoge of bijzondere transactie, de rechtsbescherming 
waaronder begrepen rechterlijke betrokkenheid bij de afdoening, de 
vergroting van de transparantie en twijfels bij het gebruik van bijzondere 
transacties met natuurlijke personen. 

Hierboven heb ik enkele gevallen gecategoriseerd waarin de transactie 
nog wordt gehanteerd als gevolg van een nog niet volledige implemen-
tatie van het wettelijk kader. Dit zijn gevallen waarin de toepassing van de 
transactie in beginsel eindig is. Voor de hoge transacties zie ik een 
blijvende plek. Deze bieden de mogelijkheid om in omvangrijke en 
complexe zaken een passende reactie te geven als alternatief voor 
strafvervolging. Daarbij streeft het openbaar ministerie naar het verhogen 
van de transparantie over de wijze waarop deze transactievoorstellen tot 
stand komen en wat deze inhouden. De elementen die leiden tot een hoge 
transactie worden uitgelegd in een uitgebreid persbericht van het 
openbaar ministerie. Recentelijk is ook de inhoud van een transactieover-
eenkomst openbaar gemaakt.6 

De totstandkoming van een hoge transactie speelt zich af buiten de 
openbaarheid. Of een dergelijke transactie rechtmatig en passend/
proportioneel is wordt thans niet getoetst door een rechter. Gelet hierop 
en de onlangs aangenomen motie ten aanzien van het ontbreken van een 
rechterlijke toets op hoge en bijzondere transacties (Kamerstuk 35 000 VI, 
nr. 51), zie ik aanleiding om de regeling van die rechterlijke betrokkenheid 
bij het proces van deze transacties te overwegen. De contouren van deze 
beoogde regeling schets ik hieronder bij de maatregelen. Zoals opgemerkt 
in de inleiding ziet een van de aanbevelingen van de onderzoekscom-
missie ontnemingsschikking op het bezien of een rechterlijke toets van 
ontnemingsschikkingen wenselijk is (Kamerstuk 34 362, nr. 2). In het licht 
van de overeenkomsten tussen een hoge transactie met een grote 
ontnemingscomponent en de ontnemingsschikking – voor wat betreft de 
externe controle op de totstandkoming daarvan – heeft het voorkeur de 
toetsingsprocedure voor beide instrumenten zoveel mogelijk op elkaar te 
laten aansluiten. 

Vergroten van de capaciteit bij de rechtspraak 

De conclusie dat met de strafbeschikking daadwerkelijk meer capaciteit 
beschikbaar is gekomen bij de rechtspraak voor het afhandelen van zaken 
die daarvoor meer in aanmerking komen, is positief. Dat geldt ook voor de 
conclusie dat de zaken die na verzet aan de rechter worden voorgelegd 
meer om het lijf hebben doordat de meeste verdachten die verzet hebben 
gedaan, op de terechtzitting verschijnen en een verhaal hebben. Zoals de 
onderzoekers melden wordt hiermee een belangrijke doelstelling van de 
wet bereikt. 

3.3 Maatregelen 

In paragraaf 2 heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de maatregelen 
– onder andere ten aanzien van het verhogen rechtmatigheid en het 
verkorten van doorlooptijden – die zijn genomen door het College naar 
aanleiding van de rapporten van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. 
Deze maatregelen onderschrijf ik. 

Daarnaast steun ik van harte de beslissing van het College om het 
strafvorderingsbeleid voor in strafbeschikkingen op te leggen straffen 
beter te laten aansluiten bij de rechterlijke straftoemetingspraktijk. De 

6 https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@103953/ing-betaalt-775/.
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daartoe met mijn instemming aangepaste Aanwijzing 
OM-strafbeschikking treedt in werking per 1 januari 2019. 

Uit de evaluatie blijkt dat het verzetspercentage bij bestuurlijke strafbe-
schikkingen aanzienlijk hoger is dan bij de overige strafbeschikkingsmoda-
liteiten, alsook dat de juist bij de uitvaardiging van de bestuurlijke 
strafbeschikking bijzondere zorgvuldigheid wordt betracht. Onderzoekers 
komen tot de bevinding dat de rechters bij de bestuurlijke strafbeschikking 
vaker dan bij de andere strafbeschikkingsmodaliteiten een lagere straf 
opleggen na verzet. Een helder beeld van de oorzaken van deze bevinding 
ontbreekt. Daarom is het mijn voornemen alvorens eventueel maatre-
gelen te nemen, hiernaar nader onderzoek te doen verrichten. In dit 
onderzoek – in de vorm van dossieronderzoek – zal in elk geval aandacht 
zijn voor de boetehoogtes van de bestuurlijke strafbeschikking, het 
verzetspercentage, de beoogde doelstellingen van de bestuurlijke 
strafbeschikking en de wijze waarop een bestuurlijke strafbeschikking tot 
stand komt. 

In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering 
wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een voorwaar-
delijke strafrechtelijke sanctiemodaliteit van de strafbeschikking en naar 
de mogelijkheid van verbeurdverklaring met een OM-strafbeschikking bij 
daadwerkelijk inbeslaggenomen voorwerpen. In verband met de regeling 
van de buitengerechtelijke afdoening in Boek 3 van het nieuwe wetboek 
zal voorts worden bezien of in dat wetstraject nog andere wijzigingen 
nodig zijn ter bevordering van de doelmatigheid naar aanleiding van de 
evaluatie van de Wet OM-afdoening, de rapporten van de procureur-
generaal bij de Hoge Raad en het Kwaliteitsprogramma Strafvordering 
OM2020. 

Het implementatietraject voor de Wet OM-afdoening wordt binnen 
afzienbare termijn afgerond. Zo streeft het openbaar ministerie ernaar dat 
uiterlijk per 1 januari 2021 alle in artikel 257a, derde lid, Sv genoemde 
aanwijzingen kunnen worden opgelegd door het uitvaardigen van een 
strafbeschikking. Ook taakstraffen aan jeugdigen kunnen dan in de vorm 
van een strafbeschikking worden opgelegd. Het openbaar ministerie ziet 
erop toe dat de transactie niet meer wordt toegepast in gevallen waarin 
de strafbeschikking voor deze strafbare feiten beschikbaar is en ook ten 
uitvoer kunnen worden gelegd. 

De wetgever creëert duidelijkheid door op het niveau van de wet de 
toepassing van de transactiemodaliteit verder te beperken. Een bijzondere 
plaats is hierbij ingeruimd voor de hoge transacties, deze krijgt in het 
kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering een 
expliciete regeling in dat wetboek. Onderdeel van dat voorstel zal 
rechterlijke betrokkenheid bij de buitengerechtelijke afdoening zijn. In 
samenspraak met het openbaar ministerie en de rechtspraak ga ik 
hiervoor bij de hoge transacties de komende periode een regeling 
uitwerken. In het navolgende geef ik alvast enkele contouren aan die van 
belang zijn bij het vormgeven van een rechterlijke toets bij hoge trans-
acties. 

Een rechterlijke toets zal worden uitgewerkt in enkel zaken waarin het 
openbaar ministerie – met inachtneming van de Aanwijzing hoge 
transacties en bijzondere transacties – een hoge transactie treft. Voor die 
rechterlijke toetsing kan een besloten raadkamerprocedure worden 
geïntroduceerd waarbij de partijen (het openbaar ministerie en de 
verdachte) worden gehoord. Voor deze procedure zou verplichte 
rechtsbijstand moeten gelden. De rechter toetst de transactie marginaal 
naar onder andere aanwezigheid van voldoende bewijs, het proces van de 
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totstandkoming van de transactie en de conformiteit met de voorwaarden 
aan een hoge transactie. Van belang is dat de rechter over voldoende 
informatie beschikt om uitvoering te kunnen geven aan zijn toets. Dit zou 
kunnen betekenen dat de rechter marginaal toetst op basis van de 
informatie die door het openbaar ministerie is aangeleverd, en dat hij 
daarbij zelf geen nader onderzoek verricht. Het ligt in de rede dat het 
eindresultaat van de rechterlijke toets wordt gepubliceerd. Daarbij kan 
worden gedacht aan publicatie voor welke feiten er na rechterlijke 
toetsing is getransigeerd. 

Ten aanzien van de ontnemingsschikking kan een vergelijkbare procedure 
worden ingericht. De vormgeving van een dergelijke procedure zal ik 
meenemen bij de totstandkoming van de beschreven rechterlijke toets. 
Vooruitlopend op deze wettelijke regeling zal de Aanwijzing hoge en 
bijzondere transacties door het openbaar ministerie in lijn worden 
gebracht met de staande praktijk op het gebied van transparantie 
(Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 2208). 

4. Tot slot  

De modaliteit van de strafbeschikking heeft een blijvende plek veroverd. 
Met de in deze brief genoemde maatregelen geef ik uitvoering aan de 
bevindingen die de onderzoekers hebben gedaan aan de hand van de drie 
hoofddoelstellingen van de Wet OM-afdoening. Een deel van de bevin-
dingen maken al onderdeel uit van het Kwaliteitsprogramma Strafvor-
dering OM 2020. De overige maatregelen die ik naar aanleiding van de 
evaluatie voornemens ben te treffen – in samenspraak met de betrokken 
strafrechtelijke ketenpartners – worden uitgewerkt in de modernisering 
van het Wetboek van Strafvordering. Van de voortgang van dit traject 
wordt uw Kamer periodiek op de hoogte houden via de voortgangsrap-
portages modernisering. 

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus
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2.2.1

2.2.2

2.1

STRAFKAMER

Nummer 19/01581 E

Datum 31 maart 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Amsterdam, economische kamer, van
20 maart 2019, nummer 23/003753-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M.E. van der Werf, advocaat te
Amsterdam, bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal B.F. Keulen heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Het cassatiemiddel richt zich tegen het oordeel van het hof dat het tegen de strafbeschikking
gedane verzet niet-ontvankelijk is.

Ten laste van de verdachte is een strafbeschikking uitgevaardigd houdende een
betalingsverplichting van € 507 wegens een overtreding van artikel 2.4 van de
Taxiverordening Amsterdam 2012. Het voor de beoordeling van het cassatiemiddel van
belang zijnde procesverloop en de inhoud van de daarvoor van belang zijnde stukken, zijn
weergegeven in de conclusie van de advocaat-generaal onder 4.

Het hof heeft de verdachte niet-ontvankelijk verklaard in het verzet en heeft daartoe
overwogen dat:

“het verzet tegen de strafbeschikking door een door de verdachte ingeschakelde adviseur
schriftelijk is ingesteld, terwijl deze adviseur daartoe niet bevoegd was.”

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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2.3.

2.4

2.5

2.6

Het hof heeft in dat verband vastgesteld dat het verzet schriftelijk is gedaan door
[betrokkene 1] en dat aan het verzetschrift een schriftelijk machtiging is gehecht die inhoudt
dat de verdachte [betrokkene 1] heeft gemachtigd om hem “zowel in woord als geschrift te
vertegenwoordigen” en “in rechte bij te staan”.

Artikel 257e lid 1 en 3 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) luidt, voor zover van
belang:

“1. Tegen een strafbeschikking kan de verdachte verzet doen (...). 
3. Het verzet kan door de verdachte, een advocaat die verklaart bepaaldelijk door hem te zijn
gevolmachtigd, alsmede een bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde in persoon op het
parket worden gedaan. (...) De verdachte alsmede een advocaat die verklaart bepaaldelijk door
hem te zijn gevolmachtigd kunnen schriftelijk verzet doen bij een aan de officier van justitie
gerichte, ondertekende brief.”

Op grond van artikel 257e lid 3 Sv kan het doen van verzet (ook) geschieden door een bij
bijzondere volmacht door de verdachte schriftelijk gemachtigde. Die aldus schriftelijk gemachtigde
dient zelf op het parket te verschijnen en aldaar die volmacht over te leggen. De wet biedt niet de
mogelijkheid dat een dergelijke volmacht anders dan in persoon op het parket wordt overgelegd.
(Vgl. ten aanzien van de vertegenwoordiger van de verdachte als bedoeld in artikel 450 lid 1,
aanhef en onder b, Sv HR 13 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2496).

Gelet hierop en in aanmerking genomen dat het hof heeft vastgesteld dat het verzet door de
gemachtigde schriftelijk is gedaan onder bijvoeging van de schriftelijke volmacht, getuigt het
oordeel van het hof dat het verzet niet op de juiste wijze is gedaan en dat de verdachte om die
reden niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn verzet, niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is het ook niet onbegrijpelijk. Daarbij verdient nog opmerking dat, anders dan
het middel tot uitgangspunt neemt, in dit verband niet relevant is of ter terechtzitting in hoger
beroep de verdachte of een door hem op de voet van artikel 279 Sv gemachtigde raadsman is
verschenen en de verdachte onderscheidenlijk de gemachtigde raadsman aldaar heeft verklaard
dat de verdachte de wens had om op rechtsgeldige wijze verzet te doen; die omstandigheid is
immers specifiek van belang bij een onvolkomen volmacht door advocaten die een gewoon
rechtsmiddel als bedoeld in de artikelen 449-452 Sv instellen of verzet als bedoeld in artikel 257e
Sv doen, omdat zij, anders dan bijzonder gemachtigden, een gewoon rechtsmiddel door middel
van een schriftelijke volmacht kunnen instellen en schriftelijk verzet kunnen doen bij een aan de
officier van justitie gerichte brief (vgl. met betrekking tot gewone rechtsmiddelen HR 5 december
2017, ECLI:NL:HR:2017:3071).

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I.
van de Griend en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier E Schnetz, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 31 maart 2020.

3 Beslissing
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Aanwijzing OM-strafbeschikking 
Geldend van 01-03-2021 t/m heden 

Aanwijzing OM-strafbeschikking 

Samenvatting 

Deze aanwijzing geeft regels voor het uitvaardigen van een OM-strafbeschikking, het horen van de 
verdachte, de te hanteren straftoemeting en hoe te handelen bij verzet en onvoltooide 
tenuitvoerlegging. Het uitgangspunt is: wanneer dat wettelijk mogelijk is en de strafzaak zich ervoor 
leent, wordt de zaak in beginsel afgedaan met een strafbeschikking. Er zijn echter een paar 
contra-indicaties voor het uitvaardigen van een strafbeschikking. Daarnaast blijft de professionele 
beslissingsruimte bestaan om te kiezen voor een andere afdoeningsmodaliteit. Voorop staat dat een 
strafbeschikking slechts kan worden opgelegd als er een schuldvaststelling aan vooraf is gegaan. 

1. Inleiding en juridisch kader 

Door de invoering van de Wet OM-afdoening is een regeling in het Wetboek van Strafvordering 
opgenomen die het mogelijk maakt dat de officier van justitie misdrijven waarop niet meer dan zes jaar 
gevangenisstraf staat en alle overtredingen door het uitvaardigen van een strafbeschikking zelf 
bestraft (artikel 257a Sv). De wetgever heeft met deze regeling een lichte – niet-rechterlijke – 
procedure geïntroduceerd voor de buitengerechtelijke afdoening van de genoemde delicten, met het 
doel de strafrechter te ontlasten. Inzet was het terugdringen van de transactie ex artikel 74 van het 
Wetboek van Strafrecht ten faveure van de strafbeschikking. 

2. Uitvaardigen van een OM-strafbeschikking 

Het uitvaardigen van een strafbeschikking is het uitgangspunt bij feiten waarvoor dat wettelijk gezien 
mogelijk is. Er bestaan wel contra-indicaties voor het uitvaardigen van een strafbeschikking. De 
contra-indicaties zijn (niet-limitatief) opgenomen in de bijlage bij deze aanwijzing. De professionele 
beslissingsruimte te kiezen voor een andere afdoeningsmodaliteit blijft bestaan. Zo kan bij wijze van 
uitzondering nog gebruik gemaakt worden van de transactie als afdoeningsmodaliteit.1 ) Ook kan in de 
strafvorderingsrichtlijnen bij een bepaalde ernst of recidive het uitgangspunt zijn dat de verdachte 
wordt gedagvaard. Zie hiervoor ook bijlage 1 met contra-indicaties. 
Bij het uitvaardigen van een OM-strafbeschikking staat een voortvarende, zorgvuldige en 
betekenisvolle afdoening voorop. In meer complexe zaken is daarvoor samenwerking met 
ketenpartners nodig. Indien daardoor niet voortvarend tot een zorgvuldige en betekenisvolle 
interventie kan worden gekomen is dat een contra-indicatie voor afdoening door middel van een 
strafbeschikking. Dagvaarden verdient dan de voorkeur. 
Voor de bescherming tegen geweld en ernstige overlast kan een contact- en locatieverbod een 
adequate interventie zijn. Bij een reële dreiging van geweld of ernstige overlast past gewoonlijk niet 
een afdoening met een strafbeschikking, omdat een snelle reactie op een overtreding dan niet 
mogelijk is. Het vorderen van een voorwaardelijke veroordeling met elektronisch toezicht en het geven 
van een gedragsaanwijzing volgens art. 509hh Sv ligt dan meer voor de hand. 

2.1. Schuldvaststelling 

De OM-strafbeschikking komt, wat haar rechtskarakter betreft, overeen met een rechterlijke 
veroordeling. Een dergelijke buitengerechtelijke bestraffing is slechts mogelijk indien daaraan een 
adequate schuldvaststelling vooraf is gegaan. 

2.2. Bij strafbeschikking op te leggen sancties 

Artikel 257a, tweede lid Sv bepaalt welke sancties de officier van justitie bij strafbeschikking op kan 
leggen. De strafbeschikking kan ook aanwijzingen (waaronder gedragsaanwijzingen) bevatten 

 
1) Zie bijvoorbeeld de Aanwijzing hoge transacties.  
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waaraan de verdachte moet voldoen (artikel 257a, derde lid Sv). 
Niet alle in de wet opgenomen sancties kunnen al worden uitgevoerd. De aanwijzing ter ontneming 
van het wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 257a, derde lid onder c Sv), zowel bij natuurlijke als 
rechtspersonen, en de taakstraf voor minderjarigen zijn nog niet geïmplementeerd. 
Ter ondersteuning van de eenduidige afdoening van strafzaken beschikt het OM over richtlijnen voor 
strafvordering. Uitgangspunt bij het opleggen van een OM-strafbeschikking is een strafoplegging die 
voor de verdachte gunstiger is dan de te verwachten strafeis op zitting2 ). De officier van justitie houdt 
bij het bepalen van de sanctie rekening met de rechterlijke straftoemetingspraktijk. 

2.2.1. Gedragsaanwijzingen 

Gedragsaanwijzingen kunnen ex art. 257c lid 1 Sv alleen worden opgelegd nadat de verdachte door 
de officier van justitie is gehoord en zich bereid heeft verklaard zich aan de betreffende 
gedragsaanwijzingen te houden. 
Deze aanwijzingen dienen – net als in het geval van voorwaarden bij voorwaardelijke straffen – te 
strekken tot voorkoming van strafbare feiten, dan wel gedragingen te betreffen waartoe de verdachte 
uit oogpunt van maatschappelijke betamelijkheid gehouden moet worden geacht. Dit betekent dat in 
het kader van een strafbeschikking in beginsel dezelfde voorwaarden kunnen worden opgelegd als bij 
een voorwaardelijke straf.3 ) 
In alle gevallen dient een voorwaarde in de vorm van een gedragsaanwijzing in verhouding te staan 
tot het feit waarvan verdachtes schuld is vastgesteld en de met minder waarborgen omgeven 
buitengerechtelijke afdoening. Bepaalde voorwaarden zijn dermate indringend dat zij niet met een 
gedragsaanwijzing in een strafbeschikking kunnen worden opgelegd. Hieronder zijn deze 
voorwaarden uitgelicht. 
Aan een voorwaardelijk sepot kunnen in beginsel geen bijzondere voorwaarden worden verbonden.4 ) 
Dat betekent dat de verdachte in beginsel dient te worden gedagvaard indien een voorwaarde niet 
met een gedragsaanwijzing in een strafbeschikking kan worden opgelegd.5 ) 
 Klinische opname, begeleid wonen/maatschappelijke opvangen en elektronisch toezicht  
Klinisch opname, opname in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang alsmede 
gedragsaanwijzingen waaraan elektronisch toezicht wordt verbonden, beperken de vrijheid van de 
verdachte zodanig dat deze uitsluitend door de rechter kunnen worden opgelegd. 

Ambulante behandeling 

Een ambulante behandeling is alleen mogelijk als de (maximum)duur vooraf bekend is zodat de duur 
beperkt kan worden en er een proportionaliteitsafweging kan worden gemaakt. Deze 
gedragsaanwijzing bij strafbeschikking mag alleen na instemming van de reclasseringsofficier (of bij 
diens afwezigheid een senior officier van justitie) en indien er een noodzaak bestaat tot een snellere 
strafrechtelijke interventie dan met een dagvaardingsprocedure bij de strafrechter kan worden 
gerealiseerd. 
De ambulante behandeling: 

– mag niet meer bedragen dan 20 behandelbijeenkomsten, 
– mag geen verplichting inhouden tot het innemen van medicijnen, 
– dient te zien op gesprekken en training die zich richten op concrete gedragsverandering bij de 

verdachte ter vermindering van recidivegevaar, zoals: 
○. het aanleren van gedrag om agressie, bedreiging, vernieling, opbouw van schulden te 

voorkomen, 
○. het aanleren van wenselijk gedrag om woonoverlast terug te dringen en/of uithuisplaatsing 

te voorkomen, 
○. het terugdringen van overmatig middelengebruik door beïnvloeding van het gedrag van de 

deelnemer. 
 

2) Dit geldt niet voor de afdoening van feitgecodeerde misdrijven en overtredingen en van strafbare feiten begaan door 
minderjarigen. Daarvoor gelden de Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en Mulder-gedragingen respectievelijk 
de Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt.  
3) Zie de Aanwijzing voorwaardelijke straffen en schorsing voorlopige hechtenis onder voorwaarden.  
4) Zie de Aanwijzing gebruik sepot en sepotgronden.  
5) Dit onderdeel van deze aanwijzing vormt de beleidsmatige uitwerking van het advies van de Commissie ‘Rechtstatelijke 
grenzen en mogelijkheden bij het afdoen van strafbare feiten door het Openbaar Ministerie’, zie bijlage 5 in het onderzoek dat 
ten behoeve van de commissie is verricht: J. Bijlsma, Het voorwaardelijk sepot. Normering, praktijk, evaluatie (OM-reeks nr. 4), 
Den Haag: Boom Juridisch 2019.  
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In het reclasseringsadvies is vermeld welke ambulante zorg het betreft, op welke gedragsverandering 
de ambulante zorg zich richt, het aantal gespreksmomenten en de verwachte duur. 

Maximale totale proeftijd 

De aan een gedragsaanwijzing verbonden proeftijd is maximaal 1 jaar. De officier van justitie kan de 
proeftijd verlengen voor zover de totale proeftijd (dat wil zeggen de initiële proeftijd en de termijn 
waarmee de proeftijd verlengd is) de termijn van 1 jaar niet te boven gaat. Verlenging van de proeftijd 
is slechts aan de orde indien de bestrafte de opgelegde gedragsaanwijzing niet binnen de opgelegde 
proeftijd heeft kunnen voldoen en de officier van justitie aanleiding ziet de bestrafte daarvoor meer tijd 
te gunnen. 

2.3. Het horen van de verdachte 

Het horen van een verdachte door de officier van justitie6 ) vindt slechts plaats wanneer er een 
strafvorderlijke noodzaak is, te weten in de gevallen waarin: 

– de wet daartoe verplicht (artikel 257c Sv); 
– de officier van justitie horen noodzakelijk acht, bijvoorbeeld om tot een zorgvuldige 

schuldvaststelling en/of strafoplegging te komen. Horen in gevallen waarin geen wettelijke 
hoorplicht bestaat, dient uitzondering te zijn. 

 
Van de wettelijke verplichting te horen kan niet worden afgezien, ook niet wanneer daarmee zou 
worden ingestemd door de verdachte. 
Van het horen wordt een verslag opgemaakt. Het horen van de verdachte kan op verschillende 
manieren plaatsvinden, onder andere op een fysieke OM-hoorzitting, via een videoverbinding of 
telefonisch. Indien wordt afgeweken van door de verdachte uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, 
dan worden de redenen die tot afwijken hebben geleid in dit verslag opgenomen, voor zover deze niet 
reeds mondeling zijn opgegeven. De artikelen 29 tot en met 29b Sv, inzake zwijgrecht, cautie, recht 
op een tolk en identificatie van de verdachte zijn van toepassing, alsmede het recht van verdachte 
zich te doen bijstaan door een raadsman. 
In geval de officier van justitie voornemens is een taakstraf, ontzegging van de bevoegdheid 
motorrijtuigen te besturen (OBM) of gedragsaanwijzing op te leggen, staat in het kader van het horen 
zowel de vraag centraal of de verdachte daaraan kan voldoen als de vraag of hij daaraan wil voldoen. 
Bij het voornemen een geldboete op te leggen staat, zo er een strafvorderlijke noodzaak is om te 
horen, centraal of de verdachte daaraan kan voldoen. Horen is niet gericht op het bereiken van 
consensus. 

2.4. Directe betaling van de strafbeschikking 

Het direct voldoen van de bij strafbeschikking opgelegde sanctie is alleen mogelijk na adequate 
rechtsbijstand. Door de betaling ontstaat een onherroepelijke strafrechtelijke sanctie. 

3. Verzet 

3.1. Het doen van verzet 

Verzet als bedoeld in artikel 257e Sv kan worden gedaan door: 

– de bestrafte (in persoon of schriftelijk); 
– een bepaaldelijk gevolmachtigde raadsman (in persoon of schriftelijk); 
– een bij bijzondere volmacht schriftelijk gevolmachtigde (alleen in persoon, waarbij de 

bijzondere volmacht bij de verzetsakte dient te worden gevoegd). 
 
3.2. De termijn van verzet 

 
6) Het horen in het kader van een taakstraf van 121 tot en met 180 uur, een OBM of een gedragsaanwijzing moet door een 
officier van justitie plaatsvinden. Een uitzondering hierop vormt de algemene gedragsaanwijzing inhoudende 
reclasseringstoezicht. Deze bevoegdheid mag worden gemandateerd.  
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Verzet tegen de strafbeschikking kan men doen binnen veertien dagen nadat de strafbeschikking in 
persoon is uitgereikt of nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit blijkt dat de bestrafte 
bekend is met de strafbeschikking (artikel 257e, eerste lid, Sv). 
Bij een uitreiking in persoon bestaat geen twijfel over de ingangsdatum van de verzetstermijn. Indien 
de strafbeschikking per post is toegezonden, is de ingangsdatum van deze termijn en daarmee ook de 
datum waarop de strafbeschikking onherroepelijk wordt afhankelijk van het zich voordoen van een 
omstandigheid waaruit blijkt dat de bestrafte met de strafbeschikking bekend is. 
Als een strafbeschikking voor een overtreding per post is toegezonden, dan geldt dat deze maximaal 
zes weken na toezending onherroepelijk wordt indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

– de geldboete is maximaal € 340,–; 
– de strafbeschikking is uiterlijk vier maanden na het plegen van het strafbare feit uitgevaardigd; 
– de strafbeschikking is verzonden naar het BRP-adres of het door verdachte opgegeven adres; 

en 
– de bestrafte heeft geen verzet ingesteld. 

 
Als – ex artikel 257e lid 1 Sv – aangetoond kan worden dat bestrafte voor het verstrijken van de 
zeswekentermijn op een bepaalde datum bekend is geworden met de strafbeschikking, dan is de 
strafbeschikking na ommekomst van veertien dagen na die datum onherroepelijk. 

3.3. Herbeoordeling van de zaak 

Naar aanleiding van het verzet vindt een herbeoordeling van de zaak plaats. Deze herbeoordeling is 
met name gericht op de door de bestrafte aangevoerde gronden van verzet en behelst niet zozeer een 
integrale herbeoordeling van de eerder genomen beslissing, tenzij het verzet daartoe aanleiding geeft. 

3.4. Aanbrengen rechter 

Op grond van artikel 257f lid 1 Sv is de officier van justitie verplicht de zaak voor de rechter te brengen 
en de verdachte daarvoor op te roepen, tenzij hij besluit de strafbeschikking in te trekken of de 
bestrafte het verzet intrekt. 
Ook bij wijziging van de strafbeschikking moet de zaak aan de rechter worden voorgelegd, tenzij de 
bestrafte vrijwillig aan de gewijzigde strafbeschikking voldoet. 
Als het verzet onbevoegd of niet tijdig is gedaan, moet de zaak voor de rechter worden gebracht: hij 
beslist op grond van 257f Sv of het verzet ontvankelijk wordt verklaard. 
Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van de strafbeschikking of schort de tenuitvoerlegging van de 
strafbeschikking op, tenzij naar het oordeel van het OM vaststaat dat bestrafte niet-ontvankelijk is in 
zijn verzet. In dat geval mag de tenuitvoerlegging van de strafbeschikking worden hervat. De zaak 
moet echter altijd ter terechtzitting worden aangebracht, tenzij de bestrafte zijn verzet alsnog intrekt. 

4. Terechtzitting na verzet of onvoltooide tenuitvoerlegging 

De wet bepaalt dat indien een zaak na uitvaardigen van een strafbeschikking alsnog voor de rechter 
wordt gebracht, deze de zaak integraal beoordeelt. De rechter zal eerst nagaan of de bestrafte 
ontvankelijk is in zijn verzet. 

4.1. Eis ter terechtzitting na verzet 

In het geval een bestrafte na het doen van verzet wordt opgeroepen voor een terechtzitting, wordt de 
zaak verder behandeld als een gewone strafzaak. 
Bij het opleggen van de strafbeschikking zijn ter terechtzitting de strafvorderingsrichtlijnen het 
uitgangspunt voor de strafeis van de officier van justitie7 ). Daarvan kan worden afgeweken indien het 
verzetschrift daartoe aanleiding geeft. 
Overigens zal steeds, behalve wanneer het verzet niet-ontvankelijk wordt geacht, de vernietiging van 
de strafbeschikking gevorderd moeten worden. De rechter vernietigt op basis van artikel 257f lid 4 Sv 
de strafbeschikking als hij de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie uitspreekt, dan wel de 

 
7) Bij feitgecodeerde misdrijven en overtredingen geldt voor wat betreft de eis ter terechtzitting na verzet of (gedeeltelijk) 
onvoltooide tenuitvoerlegging hetgeen daarover is vermeld in de Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en 
overtredingen en Muldergedragingen.  
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verdachte vrijspreekt, ontslaat van alle rechtsvervolging of veroordeelt. De vernietiging moet worden 
geëist en hoort door de rechter te worden uitgesproken en in het vonnis opgenomen. 

4.2. Eis ter terechtzitting na (gedeeltelijk) onvoltooide tenuitvoerlegging 

Wanneer de tenuitvoerlegging van de strafbeschikking geheel of gedeeltelijk onvoltooid is, 
bijvoorbeeld omdat de opgelegde geldboete niet of niet volledig is betaald of kan worden verhaald, 
kan de officier van justitie besluiten de bestrafte te dagvaarden. Indien reeds een gedeeltelijke 
betaling heeft plaatsgevonden, wordt deze in de uitvoering door het CJIB in mindering gebracht op de 
door de rechter opgelegde straf. De officier van justitie verdisconteert het reeds voldane bedrag dus 
niet in zijn eis. 
Evenals in de zaken waarin de bestrafte verzet heeft gedaan tegen de strafbeschikking, vormen ook 
hier de strafvorderingsrichtlijnen het uitgangspunt. Daarvan kan worden afgeweken indien het niet 
voldoen aan de in de strafbeschikking opgelegde sanctie verontschuldigbaar is. 
Ook in deze gevallen geldt dat de rechter op basis van artikel 257f lid 4 Sv de strafbeschikking 
vernietigt als hij de niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie uitspreekt, dan wel de verdachte 
vrijspreekt, ontslaat van alle rechtsvervolging of veroordeelt. De vernietiging moet worden geëist en 
hoort door de rechter te worden uitgesproken en in het vonnis opgenomen. 

Overgangsrecht 

De beleidsregels in deze aanwijzing hebben gelding met onmiddellijke ingang van de datum van 
inwerkingtreding. 
 
 

Bijlage I. Reikwijdte OM-afdoening (contra-indicaties) 

Op grond van artikel 257a lid 1 Sv kan de officier van justitie een strafbeschikking uitvaardigen voor 
overtredingen en voor misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf staat. Behalve deze 
wettelijke inkadering van de strafbeschikkingsbevoegdheid zijn er ook beleidsmatige contra-indicaties. 
 Contra-indicaties:  

–  politiek of publicitair gevoelige zaken:  
In principe is het uitvaardigen van een strafbeschikking in dergelijke zaken niet mogelijk. 
Slechts bij hoge uitzondering kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 

–  bepaalde ernstige feiten op het vlak van (huiselijk) geweld, zeden en belaging  
Dergelijke feiten worden niet afgedaan met een strafbeschikking, tenzij de reclasseringsofficier 
van justitie of bij diens afwezigheid een senior officier van justitie daarmee heeft ingestemd. 
Hiervoor wordt verwezen naar de specifieke strafvorderingsrichtlijnen. 

–  bij meervoudige recidive (dat wil zeggen: vanaf de tweede keer recidiveren) binnen vijf 
jaren ter zake van een misdrijf (soortgelijke misdrijven die op hetzelfde moment met 
OM-strafbeschikkingen worden afgedaan gelden ongeacht het aantal als twee 
misdrijven).  8 )  

–  feiten gepleegd door:  
*.  illegale vreemdelingen  

Conform het vreemdelingenbeleid van het Openbaar Ministerie, waarin is bepaald dat 
illegalen in principe worden gedagvaard, wordt aan illegale vreemdelingen geen 
strafbeschikking uitgevaardigd. Als dagvaarden niet mogelijk is, kunnen illegale 
vreemdelingen een strafbeschikking inhoudende een geldboete opgelegd krijgen. 

*.  asielzoekers  
Slechts als een asielzoeker zich kan legitimeren en een (BRP)-adres heeft waarnaar de 
strafbeschikking kan worden uitgestuurd, of als de strafbeschikking na adequate 
rechtsbijstand (bijvoorbeeld in het kader van ZSM) in persoon wordt uitgereikt met directe 
betaling van de geldboete kan een strafbeschikking worden uitgevaardigd. 

*.  mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats (zvwp-ers)  
Slechts als een zvwp-er een adres heeft waarnaar de strafbeschikking kan worden 
uitgestuurd, of als de strafbeschikking na adequate rechtsbijstand (bijvoorbeeld in het kader 

 
8) Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan drie winkel-/fietsdiefstallen die tegelijkertijd op ZSM worden afgedaan.  
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van ZSM) in persoon wordt uitgereikt met directe betaling van de geldboete kan een 
strafbeschikking worden uitgevaardigd. 

–  bij minderjarige verdachten: een taakstraf 
–  bij minderjarige verdachten in geval van een misdrijf: een geldboete of 

schadevergoedingsmaatregel die afzonderlijk dan wel gezamenlijk meer dan € 200,– beloopt 
–  de sanctie aanwijzing ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 

257a, derde lid onder c Sv), zowel bij natuurlijke als rechtspersonen  
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Aanwijzing hoge transacties 
Geldend van 04-09-2020 t/m heden 

Aanwijzing hoge transacties

Samenvatting 

Deze aanwijzing schetst de kaders voor het aanbieden van hoge transacties. Het begrip ‘hoge
transactie’ is nader afgebakend en omvat alle transacties waarbij betaling van een geldsom aan de
Staat met een boetecomponent van € 200.000 of meer aan de orde is én transacties met een totale
transactiewaarde van € 1.000.000 of meer. De aanwijzing benoemt de uitgangspunten voor het
aanbieden van dergelijke transacties en geeft procedurele regels. Onderdeel hiervan is de verplichte
adviserende rol van de onafhankelijke Toetsingscommissie hoge transacties. Indien is besloten tot
een hoge transactie maakt het OM dat in beginsel bekend via een persbericht. De aanwijzing geeft
algemene uitgangspunten voor de informatie die in een persbericht moet worden opgenomen.

1. Inleiding

Strafzaken kunnen op verschillende manieren worden afgedaan. Als de officier van justitie de zaak
bewijsbaar acht, kan deze de verdachte dagvaarden om de zaak ter beoordeling aan de rechter voor
te leggen, een strafbeschikking uitvaardigen of de strafzaak al dan niet voorwaardelijk seponeren.
Daarnaast kan de officier van justitie ervoor kiezen de verdachte een transactie aan te bieden om
strafvervolging te voorkomen door te voldoen aan één of meer voorwaarden. De te stellen
voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging zijn in artikel 74 Sr en artikel 36 WED limitatief
omschreven.
Deze aanwijzing heeft betrekking op hoge transacties, dat wil zeggen transacties waarbij de
voorwaarde ex artikel 74, tweede lid sub a Sr (betaling aan de Staat van een geldsom) een bedrag
van € 200.000 of meer betreft én transacties met een totale transactiewaarde van € 1.000.000 of meer
(inclusief ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, de waarde van voor verbeurverklaring
vatbare voorwerpen waarvan door verdachte afstand wordt gedaan en schadevergoeding). In de regel
komen hoge transacties alleen voor in relatie tot rechtspersonen. Dat houdt onder meer verband met
de omstandigheid dat aan een rechtspersoon veelal geen andere straf kan worden opgelegd dan een
geldboete. Bovendien kan deze wijze van afdoening invloed hebben op de aanpassing van de
bedrijfscultuur om verdere overtreding van de regels te voorkomen. Ook wordt aan verdachte,
benadeelde partijen en samenleving op kortere termijn dan bij strafvervolging duidelijkheid verschaft
over de afdoening van een zaak. Daarmee kan een hoge transactie uiteindelijk meer effect sorteren
dan strafvervolging.
Al enige tijd bestaat de politieke wens om wettelijk vast te leggen dat de rechter hoge transacties
toetst voordat deze aan de verdachte kunnen worden aangeboden. Totdat dit wettelijk geregeld is,
geldt de in deze aanwijzing opgenomen regeling waarin toetsing van een voorgenomen hoge
transactie door een onafhankelijke commissie plaatsvindt.
Deze onafhankelijke commissie, de Toetsingscommissie hoge transacties, bestaat uit drie leden. De
commissie is ingesteld en de leden zijn benoemd door het College van procureurs-generaal (PM noot
met vindplaats besluit College).

2. Algemene uitgangspunten

Te allen tijde kiest het OM – in lijn met het opportuniteitsbeginsel – voor de meest passende
afdoeningswijze. De keuze voor een hoge transactie ter voorkoming van strafvervolging vergt
maatwerk. Voor de vraag óf een verdachte (rechts)persoon in aanmerking komt voor een transactie
en tot welk bedrag, zijn – naast de criteria die gelden voor alle transacties – meerdere factoren van
belang. In elke zaak waarin een transactie wordt overwogen zullen die factoren zorgvuldig worden
afgewogen. Voor delicten die publieke verontrusting hebben veroorzaakt, geldt dat alleen een
transactie wordt aangeboden indien daar een zeer goede reden voor is. In dergelijke zaken wordt de
voorgenomen transactie als gevoelige zaak aan het College van procureurs-generaal voorgelegd.
Bij de beslissing om een (hoge) transactie aan te bieden worden elementen meegewogen als de
proceshouding van verdachte, of verdachte de feiten erkent, of verdachte de slachtoffers en/of
nabestaande heeft gecompenseerd, de maatregelen die verdachte neemt ter voorkoming van
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herhaling van strafbare gedragingen en de rol van verdachte bij het aan het licht brengen van de 
strafbare feiten. 
Op grond van artikel 74b Sr kan het recht tot strafvordering ook na voldoening aan de overeenkomstig 
artikel 74 Sr gestelde voorwaarden herleven, namelijk in geval van een bevel van het Gerechtshof tot 
instellen of voortzetten van de vervolging naar aanleiding van een gedaan beklag ex artikel 12 Sv. Dit 
beklag dient dan wel binnen 3 maanden nadat de belanghebbende bekend is geworden met de 
toepassing van artikel 74 Sr te zijn gedaan (artikel 12k Sv). Na het bevel tot het instellen of voortzetten 
van de vervolging wordt de transactieovereenkomst nietig en worden de transactiebedragen 
terugbetaald. 

3. De hoge transactie 

Een transactie wordt in deze aanwijzing aangemerkt als hoge transactie: 

a. als de voorwaarde ex artikel 74, tweede lid onder a Sr (betaling aan de Staat van een geldsom) 
het totaal door de verdachte te betalen bedrag € 200.000 of meer bedraagt, 
tenzij: 
– sprake is van een aanbod van de verdachte om – overeenkomstig het bepaalde in artikel 

74a Sr – bij een strafbaar feit waarop naar de wettelijke omschrijving geen andere straf is 
gesteld dan geldboete het maximum van de geldboete te betalen en te voldoen aan alle 
overige krachtens artikel 74, tweede lid Sr te stellen voorwaarden, 

– sprake is van een boetebedrag of een cumulatie van boetebedragen rechtstreeks volgend 
uit strafvorderingsrichtlijnen van het College van procureurs-generaal. 

b. als het totale bedrag dat met de transactie is gemoeid € 1.000.000 of meer bedraagt, inclusief: 
 
– de waarde van geldbedragen of inbeslaggenomen voorwerpen, welke door verdachte 

worden voldaan c.q. overgedragen aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk 
verkregen voordeel, 

– het bedrag van de schade die wordt vergoed, 
– de waarde van inbeslaggenomen geldbedragen of voorwerpen die vatbaar zijn voor 

verbeurdverklaring, waarvan door verdachte afstand wordt gedaan, 
– de waarde van niet-inbeslaggenomen geldbedragen of voorwerpen die vatbaar zijn voor 

verbeurdverklaring, die door verdachte worden uitgeleverd of waarvan de geschatte 
waarde aan de staat wordt voldaan. 

 Dientengevolge worden in deze aanwijzing ook transacties van meer dan € 1.000.000 zonder 
een boetecomponent als bedoeld in artikel 74, tweede lid 2 onder a Sr, als hoge transactie 
aangemerkt. 

 
4. Uitgangspunten voor het aanbieden van een hoge transactie 

Voor het aanbieden van een hoge transactie zijn allereerst de criteria van toepassing die gelden ten 
aanzien van iedere transactie. 

•. Een transactie kan alleen worden toegepast bij overtredingen en bij misdrijven waarop een 
gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar is gesteld (vgl. artikel 74 Sr). 

•. Er moet in de aan de transactie ten grondslag liggende strafzaak zowel bewijstechnisch als 
beleidsmatig voldoende grond aanwezig zijn om tot dagvaarding te kunnen overgaan. 

•. Het OM dient op basis van de regels van het strafprocesrecht een vervolgingsbeslissing te 
nemen gebaseerd op een autonome afweging. 

•. Bij die afweging worden de belangen van betrokkenen, in het bijzonder die van slachtoffers en 
benadeelde partijen, uitdrukkelijk meegewogen. 

•. Het delict waarvoor de transactie wordt aangeboden zal, indien de zaak aan de rechter zou 
worden voorgelegd, naar redelijkerwijs te verwachten is met een vermogensrechtelijke sanctie 
worden afgedaan. 

•. De vrijwillige acceptatie van het aanbod door verdachte is essentieel. Een verdachte kan een 
transactie altijd weigeren en zo de zaak laten voorkomen bij de rechter. 

 
Specifiek voor het aanbieden van een hoge transactie zoals bedoeld in paragraaf 3 van deze 
aanwijzing geldt bovendien de voorwaarde dat de feitelijke gedragingen die grond zijn voor de 
transactie door de verdacht worden erkend. Zonder erkenning van die feitelijke gedragingen zal 
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immers ook niet het besef bestaan dat er binnen de verdachte rechtspersoon veranderingen moeten 
worden doorgevoerd om de gemaakte fouten in de toekomst te voorkomen.1 ) Deze eis van erkenning 
houdt nadrukkelijk geen erkenning van schuld aan een strafbaar feit in; instemming met de door de 
officier van justitie toepasselijk geachte strafbaarstellingen (de juridische kwalificatie van de feiten) is 
niet noodzakelijk. 
Daarnaast kunnen voor de vraag of een hoge transactie tot de afdoeningsmogelijkheden behoort de 
volgende aspecten een rol spelen: 

– maatregelen die verdachte heeft getroffen of toezegt te treffen ten aanzien van de compliance 
ter voorkoming van verdere overtredingen, 

– de rol van verdachte bij het aan het licht brengen van de strafbare feiten, 
– internationale samenhang van onderzoeken en gezamenlijke afdoening, 
– vergoeding van eventuele schade of bereidheid daartoe. 

 
Strafrechtelijke recidive vormt een contra-indicatie voor het aanbieden van een hoge transactie. 
Voor het bepalen van de hoogte van het transactiebedrag zijn voorts de volgende aspecten van 
belang: 

– het draagkrachtbeginsel zoals bedoeld in artikel 24 Sr, 
– is sprake van zelfmelding of niet, 
– de mate waarin medewerking door verdachte is verleend aan het onderzoek, 
– het treffen van een regeling met slachtoffers2 ), 
– straffen die de rechter in soortgelijke gevallen heeft opgelegd en transacties in vergelijkbare 

zaken, 
– sancties die door buitenlandse autoriteiten zijn opgelegd. 

 
Voornoemde criteria en aspecten hebben reeds tot gevolg dat een hoge transactie niet vaak aan de 
orde zal zijn. Bij rechtspersonen zal doorslaggevend zijn dat de rechter, naar alle waarschijnlijkheid, 
ook een geldboete zou opleggen en dat, vanwege de maatregelen die een verdachte rechtspersoon 
moet treffen in het kader van compliance, met een transactie meer kan worden bereikt dan met het 
vervolgen van verdachte. 
Bij verdachte rechtspersonen kunnen natuurlijke personen ook als verdachte worden aangemerkt. Ten 
aanzien van de verdachte natuurlijke personen geldt dat een andere straf dan een geldboete kan 
worden opgelegd, zowel door het OM bij strafbeschikking als door de rechter bij vonnis. Ten aanzien 
van de in artikel 51 Sr bedoelde opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden blijft het uitgangspunt dat 
deze zo mogelijk ook worden vervolgd. Bij elke verdachte zal de zaak op de eigen merites worden 
beoordeeld in verband met de te nemen vervolgingsbeslissing. Hierbij worden de ernst van de feiten 
en de (persoonlijke) omstandigheden meegewogen. 
In het kader van de naleving van de transactieovereenkomst kan de hulp worden ingeroepen van 
externe toezichthouders, zoals een omgevingsdienst, De Nederlandsche Bank of de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Ook kunnen specifieke interne toezichtmaatregelen met verdachten overeen 
worden gekomen, zoals het instellen van een monitor. Daarnaast kan de rechtspersoon worden 
opgedragen regelmatig te rapporteren aan de Raad van Commissarissen. 

5. Procedure 

a.  Instemming hoofdofficier van justitie  
In elk geval waarin de officier van justitie overweegt een strafzaak af te doen door middel van 
het aanbieden van een hoge transactie, legt hij dit voornemen voor aan de hoofdofficier van 
justitie van zijn parket. 
Het transactievoorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van procureurs-
generaal. 

 
b.  Advisering door de Toetsingscommissie hoge transacties  

Het College vraagt vervolgens het advies aan de Toetsingscommissie hoge transacties. 
Bij de adviesaanvraag worden het gemotiveerde transactievoorstel, een feitenrelaas inclusief 

 
1) Deze erkenning kan ook worden afgeleid uit de omstandigheid dat de verdachte meewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek 
en – indien nodig – maatregelen treft, zoals (verbeteringen ten aanzien van) een compliance-beleid om herhaling in de 
toekomst te voorkomen (vgl. Kamerstukken II 2018/19, 29 279, nr. 502).  
2) Ingevolge artikel 51a Sv zijn hieronder ook nabestaanden begrepen.  
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de toepasselijke strafbepalingen en het conceptpersbericht gevoegd. 
De Toetsingscommissie beoordeelt op basis van deze stukken en gehoord hebbende de 
(vertegenwoordiger(s) van de) hoofdofficier van het betreffende parket en de 
(vertegenwoordiger(s) van de) verdachte en zijn advocaat, of, gelet op alle omstandigheden 
van het geval en met inachtneming van de uitgangspunten in deze aanwijzing, sprake is van 
een passende afdoening waartoe het OM in redelijkheid kan besluiten. Het betreft derhalve 
een marginale toets. 
De Toetsingscommissie brengt advies uit aan het College van procureurs-generaal. 

 
c.  Besluitvorming door het College van procureurs-generaal  

Na positief advies van de Toetsingscommissie beslist het College van procureurs-generaal met 
inachtneming van het advies, of het transactievoorstel aan de verdachte wordt aangeboden. 
Na negatief advies van de Toetsingscommissie wordt de zaak in handen gesteld van de 
hoofdofficier van justitie om een nieuwe vervolgingsbeslissing te nemen. 

 
6. Maatschappelijke verantwoording en transparantie 

Indien wordt besloten tot een hoge transactie dan maakt het OM dat in beginsel door middel van een 
persbericht bekend. Het OM legt daarmee publieke verantwoording af over de behandeling en 
afdoening van de zaak. Tevens compenseert dit persbericht het uitblijven van publiciteit naar 
aanleiding van een openbare behandeling ter terechtzitting en een in het openbaar uitgesproken 
rechterlijke uitspraak. Van dit persbericht, waarin onder meer de hoogte van het transactiebedrag 
wordt vermeld, zal een generaal preventieve werking uitgaan. 
Daarnaast wordt het persbericht voorzien van een uitgebreid feitenrelaas. Een feitenrelaas betreft een 
overzicht van feiten en gebeurtenissen die hebben geleid tot de strafzaak. In het feitenrelaas wordt 
ingegaan op de onderzoeksbevindingen, de feitelijke gedragingen die grond zijn voor de transactie, de 
verdenking gerelateerd aan de toepasselijke strafbaarstellingen en de rol van de verdachte. 
Een overzicht van hoge transacties wordt gepubliceerd op http://www.om.nl. Voorts wordt in het 
jaarverslag melding gemaakt van het aantal hoge transacties in dat jaar. 
Indien en voor zover in deze paragraaf wordt afgeweken van hetgeen in de Aanwijzing voorlichting 
opsporing en vervolging blijft die aanwijzing buiten toepassing. 

Overgangsrecht 

De beleidsregels in deze aanwijzing hebben onmiddellijke gelding vanaf de datum van 
inwerkingtreding. 
Deze aanwijzing is echter niet van toepassing op transacties die op het moment van inwerkingtreding 
van deze aanwijzing op grond van de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transactie 
(2008A021) reeds voor instemming aan de minister van Justitie en Veiligheid zijn voorgelegd. 
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Onderhandelen op het continent: vonnisafspraken in strafzaken 
L.J.J. Peters

1

1. Inleiding

Het bewerkstelligen van meer efficiency in de strafrechtsketen is één van de kernthema’s van 

strafrechtelijk beleid. Zo liet de Nederlandse regering in 2003 onderzoek uitvoeren naar de 

mogelijkheden om een vorm van plea bargaining te integreren in het strafprocesrecht.
2
 Dit

onderzoek, dat zich hoofdzakelijk op Anglo-Amerikaanse vormen van zogenaamde 

‘onderhandelingsjustitie’ concentreerde, leidde tot een negatief advies.
3
 De wetgever besloot

vervolgens niet tot invoering van plea bargaining, maar introduceerde in 2008 de 

strafbeschikking.
4
 Met deze efficiënte afdoeningswijze kan het openbaar ministerie

eenvoudige misdrijven zonder rechterlijke tussenkomst afdoen door middel van het opleggen 

van een strafsanctie. Het doel hiervan is de schaarse rechterlijke capaciteit slechts daar in te 

zetten waar dit werkelijk noodzakelijk is.  

Waar de Nederlandse wetgever koos voor de strafbeschikking, implementeerden 

wetgevers van andere continentaal West-Europese landen in de afgelopen jaren zogenaamde 

vonnisafspraken in de strafvordering. Deze rechtsinstituten zijn weliswaar geïnspireerd op de 

Anglo-Amerikaanse plea bargaining, maar wijken hier ook in een aantal essentiële opzichten 

vanaf, zoals hierna aan bod zal komen. Een vonnisafspraak is een akkoord tussen de 

verdachte, het openbaar ministerie en eventueel het gerecht, op de totstandkoming waarvan de 

verdachte actief invloed kan uitoefenen, en die een bepalende invloed heeft op het verdere 

verloop van het strafproces en de inhoud van het vonnis. Een veelvoorkomende afspraak is 

dat de verdachte een bekentenis aflegt (en daarmee het proces verkort) in ruil voor een 

vermindering van de op te leggen straf. Dergelijke afspraken hebben zich in een vrij hoog 

tempo ontwikkeld. Er is inmiddels wetgeving gekomen en de rechtspraak over dit thema heeft 

zich verder uitgekristalliseerd. Daarbij hebben vonnisafspraken ook veel aandacht gekregen in 

het buitenlandse rechtswetenschappelijk debat.  

In Nederland heeft in de afgelopen jaren weinig belangstelling bestaan voor deze 

afdoeningswijze. Toch maken recente ontwikkelingen (zowel in binnen- als buitenland) het 

interessant het thema opnieuw te exploreren en te bezien of de ervaringen die in de landen om 

ons heen zijn opgedaan ons iets zouden kunnen brengen.
5
 Relevante vragen zijn in hoeverre

het maken van afspraken over het vonnis in continentaal West-Europese landen die tot 

dezelfde civil law procestraditie behoren als het Nederlandse systeem, naar het nationale recht 

1 Mw. mr. dr. L.J.J. Peters is als postdoc onderzoeker werkzaam aan de vakgroep Strafrecht & Criminologie van de 

Rijksuniversiteit Groningen. 
2 Kamerstukken II 2002.03, 28 500 VI, nr. 127. 
3 C.H. Brants & B. Stapert, Voor wat hoort wat: plea bargaining in het strafrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers

2004. 
4 Wet van 7 juli 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten 

in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening), Stb. 2006, 330. Zie ook uitgebreid 

over de strafbeschikking M. Kessler & B.F. Keulen, De strafbeschikking, Deventer: Kluwer 2008. 
5 Het belang van een dergelijk onderzoek blijkt onder meer uit een experiment bij het Arnhemse gerechtshof in 2010 en 2011. 

Zie M. Otte, ‘Organiseren en verantwoorden door de strafrechter. Het Arnhemse experiment’, Trema 2010, p. 434 – 437, en 

R. Robroek (red.), De proeftuin 2010. Organiseren en verantwoorden door de strafrechter, Research Memoranda Raad voor

de Rechtspraak, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011. Hieruit bleek dat een informeel overleg tussen de procesdeelnemers en de

eigen verantwoordelijkheid van de strafrechter voor de afdoening van strafzaken weliswaar arbeidsintensiever is, maar leidt

tot hogere rendementen in termen van doorlooptijden. Het leidt bovendien tot een grotere tevredenheid van rechters,

openbaar ministerie en raadslieden. Ditzelfde signaal is ook enigszins af te leiden uit de verschillende deals die het openbaar

ministerie de laatste jaren lijkt te sluiten in omvangrijke strafzaken. Bijvoorbeeld de omstreden OM-deal in de Holleederzaak.

Er was ook sprake van een deal in HR 13 januari 2009, LJN BG1656, HR 2 december 2008, NJ 2009, 7 en HR 2 april 2002,

LJN AD 8948.
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van die landen toelaatbaar is, welke eventuele nadelen aan die afspraken kleven en of een 

Nederlandse variant van vonnisafspraken zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de 

kwaliteit en efficiency van onze eigen strafrechtspleging.
6
 Daarbij ligt een studie naar het 

Italiaanse, Duitse en Franse recht voor de hand: die rechtssystemen behoren eveneens tot de 

continentale procestraditie en zijn toonaangevend voor dit thema. Zo introduceerde Italië in 

1989 als eerste continentale land een vorm van onderhandelingen in strafzaken en heeft 

hiermee dus de meeste ervaring. De Duitse wetgever leek in dezelfde periode niet te zien dat 

ook hier in de rechtspraktijk op grote schaal informele afspraken tussen procesdeelnemers 

werden gemaakt. Na een omvangrijk debat volgde in 2009 wetgeving over dit thema. 

Frankrijk, dat net als Nederland een gematigd inquisitoir strafsysteem heeft, implementeerde 

in 2004 bij wet een procedure ten behoeve van het maken van vonnisafspraken.  

 

Hierna volgt allereerst een theoretische inkadering van vonnisafspraken binnen het spectrum 

van de bestaande procesversnellende afdoeningsmogelijkheden. Vervolgens worden het 

Italiaanse, Duitse en Franse afsprakenmodel besproken. Daarbij komt de (problematische) 

inbedding van de drie typen vonnisafspraken in de bijbehorende nationale strafvorderingen 

aan de orde, gevolgd door het in elk land ontwikkelde toetsingskader. De laatste paragraaf 

geeft tot slot aan wat de relevantie van de ontwikkelingen in het buitenland is voor de 

Nederlandse strafrechtspleging. 

 

 

2. Consensualiteit, vonnisafspraken en plea bargaining 

 

Vanaf het einde van de twintigste eeuw heeft consensus een overheersende plaats ingenomen 

in de strafrechtspleging. Zonder enige wilsovereenstemming tussen de procesdeelnemers zou 

de strafrechtspleging hoogstwaarschijnlijk vastlopen. Men spreekt in de literatuur van 

‘consensualiteit in het strafrecht’
7
, dat wil zeggen ‘het toekennen van rechtsgevolg dan wel 

bepalende invloed op de loop van het strafproces aan consensus tussen verdachte en 

vervolgende instantie’
8
. Hiermee beoogt men primair het vereenvoudigen of versneld 

beëindigen van strafzaken. Van oudsher worden tot de consensuele strafprocedures de 

voeging ad informandum, de transactie, de schikking en de administratieve afdoening van 

verkeersovertredingen gerekend.
9
  

 In haar aanzet tot een rechtstheoretische exercitie van het begrip consensualiteit in het 

strafprocesrecht, maakte Hildebrandt in 1994 een nader onderscheid tussen verschillende 

grondvormen van consensus.
10

 Zo differentieerde zij tussen instemmings- en 

                                                 
6 De antwoorden op de hiervoor opgeworpen vragen is uitgewerkt in een promotieonderzoek dat in het voorjaar van 2012 

werd gepubliceerd. Zie L.J.J. Peters, Vonnisafspraken in strafzaken. Een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van 

onderhandelingsjustitie in Italië, Duitsland en Frankrijk, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2012. Deze bijdrage beoogt een 

samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten te geven. 
7 Vgl. G.J.M. Corstens, Het Nederlandse strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 1993, p. 11 – 12, en J.H. Crijns, De 

strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en 

privaatrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2010.  
8 M. Hildebrandt, ‘Consensualiteit in het strafprocesrecht’, in: M. Hildebrandt, P.T.C. van Kampen & J.F. Nijboer, Plea 

Bargaining in Holland?, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 110 en M. Hildebrandt, ‘Het consensuele moment in het 

strafprocesrecht’, DD 1996, p. 8. In 2010 concludeert Crijns dat deze definitie als staand moet gelden. J.H. Crijns 2010, p. 29. 
9 G.J.M. Corstens, ‘Consensualiteit’, DD 1994, p. 7. Overigens wordt de OM-afdoening doorgaans buiten de Nederlandse 

definitie van consensualiteit geplaatst, omdat het hier gaat om een eenzijdige strafoplegging door het openbaar ministerie 

zonder dat daarbij voorafgaande instemming van de verdachte is vereist. In het buitenland schaart men een dergelijk 

rechtsinstituut in het algemeen echter wel onder de definitie van consensusjustitie. Zie onder meer S.C. Thaman, ‘Plea-

Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases’, Electric Journal of Comparative Law 

2007, p. 17, G. Conso & V. Grevi, Compendio di procedura penale, Padova: Cedam 2006, p. 269, T. Weigend, ‘Die Reform 

des Strafverfahrens, Europaïsche und deutsche Tendenzen und Probleme’, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 

1992, p. 494 e.v. 
10 Hildebrandt1994, p. 111 – 113 en Hildebrandt 1996, p. 8 – 9.  
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toestemmingsfiguren enerzijds, en overeenstemming anderzijds. Consensualiteit als resultaat 

van instemming of toestemming betekent dat consensus wordt bereikt wanneer één van de 

procespartijen een voorstel of een aanbod doet waar de andere partij zich impliciet of expliciet 

bij neerlegt. Van doorslaggevend belang is hier dat de procespartij die het voorstel of het 

aanbod ontvangt, op de inhoud daarvan in beginsel geen invloed kan uitoefenen. Kortom, het 

zijn rechtsinstituten die uitgaan van take it or leave it.
11

 Een voorbeeld van een dergelijke 

procedure is de transactie.  

Consensualiteit als resultaat van overeenstemming duidt daarentegen op de situatie 

waarin twee partijen of procesdeelnemers door onderhandelingen of overleg tot een akkoord 

komen over de afdoening van een strafzaak. In de internationale doctrine wordt deze variant 

van consensualiteit ook wel negotiated justice genoemd
12

, hier vertaald met de term 

‘onderhandelingsjustitie’. Vormen van onderhandelingsjustitie kunnen voorkomen in alle 

fasen van de strafprocedure. Zo komen onderhandelingen voor tussen de verdachte en de 

politie in het voorbereidend onderzoek, al dan niet in het bijzijn van het slachtoffer. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om de afspraak dat de zaak geseponeerd zal worden in ruil voor een 

schadevergoeding aan het slachtoffer of de belofte van goed gedrag. Daarnaast bestaan er 

onderhandelingen tussen verdachte en openbaar ministerie die betrekking hebben op een 

voorwaardelijk sepot, en onderhandelingen tussen openbaar ministerie, verdediging en 

eventueel de rechter over de inhoud van het uit te vaardigen vonnis. Vonnisafspraken behoren 

tot deze laatste categorie.  

 De meest vergaande, en waarschijnlijk meest bekende vorm van vonnisafspraken is de 

uit het Anglo-Amerikaanse strafrecht bekende plea bargaining, die zowel voor als tijdens het 

onderzoek ter terechtzitting kan plaatsvinden. Deze procedure houdt in dat de verdediging en 

de openbaar aanklager met elkaar onderhandelen over de zogenaamde plea. De plea is het 

eerste antwoord van de verdachte op de beschuldiging van de vervolgende partij. Deze kan 

inhouden dat hij zich ten overstaande van de rechter onschuldig verklaart aan het ten laste 

gelegde feit (to plead not guilty), dat hij het feit bekent (to plead guilty of guilty plea) of dat 

hij niet wil procederen over het ten laste gelegde zonder het feit overigens uitdrukkelijk te 

bekennen (plea of nolo contendere).
13

 In de laatste twee gevallen geeft de verdachte zijn 

grondwettelijke recht op een openbaar en uitvoerig juryproces op. Bekent de verdachte 

schuld, dan staat die schuld bovendien meteen vast en kan de rechter onmiddellijk overgaan 

tot het bepalen van de straf. De aanklager en de verdachte kunnen beiden een voordeel hebben 

bij deze situatie: de aanklager bespaart zich de kosten en tijd van een langdurig 

bewijsonderzoek ter terechtzitting, terwijl de verdachte zich een lang proces bespaart met een 

vaak moeilijk te voorspellen uitkomst. Het wordt voor de verdachte vooral aantrekkelijk om 

mee te werken aan een dergelijke snelle afdoening wanneer de aanklager hem in enige mate 

tegemoet komt met de strafmaat. Hieruit ontstaat plea bargaining: een onderhandelingsproces 

waarbij de aanklager en de verdachte voorafgaande aan de zitting afspreken dat 

laatstgenoemde zich door middel van een guilty plea schuldig verklaart aan het ten laste 

gelegde feit. Daar staat voor hem een voordeel tegenover, zoals het beperken van de 

tenlastelegging of het als minder ernstig strafbaar feit kwalificeren van het vermeende delict 

(charge bargaining), of de belofte een minder hoge straf te zullen eisen voor de rechter 

(sentence bargaining).  

                                                 
11 Brants & Stapert 2004, p. 18. 
12 F. Tulkens, ‘Negotiated justice’ in: M. Delmas-Marty & J.R. Spencer, European Criminal Procedures, Cambridge: 

Cambridge University Press 2005, p. 642, J. Baldwin & M. McConville, Negotiated Justice – Pressures on Defendants to 

Plead Guilty, London: Martin Robertson 1977. Men spreekt in de internationale literatuur ook wel van consensual justice, zie 

J. Pradel, ‘Le consensualisme en droit pénal comparé, in: Mélanges E. Correia, Coimbra: Boletim da faculdade di direito de 

Coimbra 1988 en J.P. Ekeu, Consensualisme et poursuite en droit pénal comparé, Parijs: Éditions Cujas 1993.  
13 Zie uitvoerig over plea bargaining: Brants & Stapert 2004, p. 17 e.v. en G.F. Cole & C.E. Smith, The American system of 

criminal justice, Belmont: Wadsworth 2001.  
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Het door Hildebrandt gemaakte onderscheid in grondvormen van consensus sluit vrij goed 

aan bij de onder comparatisten veel toegepaste verdeling tussen inquisitoire en accusatoire (of 

adversaire) strafprocedures.
14

 Brengen we de typische kenmerken van een inquisitoire 

strafprocedure (het streven naar een zo volledig mogelijke opheldering van de feiten, een 

dominante positie van de staat in de strafprocedure en het bestaan van een procesdossier) in 

verband met de zojuist genoemde grondvormen van consensus, dan blijkt dat een take it or 

leave it-procedure weliswaar niet ideaal is in een dergelijk stelsel, doch van de twee 

consensusvormen hier de minste schade zou toebrengen aan het processueel kader. Hoewel 

men hiermee inboet op een volledige waarheidsvinding, behoudt de strafvorderlijke overheid 

in ieder geval de leiding over het proces en komt aan de verdachte slechts een reactieve 

bevoegdheid toe. Zeker wanneer de rechter het laatste woord heeft over de toepassing van 

deze procedures, doet een dergelijke procedure weinig afbreuk aan het strafvorderlijke kader. 

De vonnisafspraak, als vorm van onderhandelingsjustitie, lijkt daarentegen juist moeilijk 

inpasbaar in een inquisitoir processysteem. De principieel ongelijke verhouding tussen de 

vervolgende overheid en de verdachte staat in de weg aan een echte wilsovereenstemming en 

de procesdeelnemers kunnen in een dergelijk systeem niet zelfstandig bepalen dat een 

strafprocedure eindigt, ongeacht of de feiten voldoende zijn opgehelderd.  

 Het omgekeerde lijkt het geval in een accusatoir systeem, waar het strafproces volledig 

in handen is van de beide, gelijkwaardige partijen. Zij kunnen in een concrete zaak zelf 

beslissen om in een reguliere strafprocedure het contradictoire debat aan te gaan en de 

lijdelijke rechter te verzoeken een uitspraak te doen over het geschil, dan wel de zaak op een 

andere wijze onderling op te lossen. Een rechtsinstituut als plea bargaining levert in dit 

procesmodel dan ook geen dogmatische problemen op, en onderhandelingen over de plea 

behoren in de common law landen dan ook tot de alledaagse strafrechtspraktijk.
15

  

 

Waar de hoofdlijnen van deze theoretische uiteenzetting een helder beoordelingskader 

verschaffen, is de praktijk echter minder doorzichtig. Zou men de meest belangrijke 

kenmerken van de huidige continentaal Europese strafsystemen proberen samen te vatten en 

te vergelijken met het inquisitoire procesmodel, dan valt onmiddellijk op dat de verdachte in 

geen enkel Europees systeem nog als louter object van onderzoek kan worden beschouwd. 

Daarvoor is steeds meer een contradictoir rechtsgeding in de plaats gekomen, waarbij aan de 

verdachte ruime bevoegdheden toekomen om het bewijsonderzoek te beïnvloeden. Ook het 

streven naar materiële waarheidsvinding, de ambtshalve vervolging door de overheid en de 

aanwezigheid van een procesdossier hebben in meerdere landen aan betekenis ingeboet.
16

  

Die ontwikkelingen zijn in de laatste decennia hand in hand gegaan met een interesse 

voor de Anglo-Amerikaanse strafrechtspleging, en in het bijzonder voor plea bargaining. 

Daarbij zijn ook (en wellicht vooral) maatschappelijke veranderingen van betekenis 

geweest.
17

 De moderne Europese samenleving is meer egalitair, gecompliceerder en minder 

                                                 
14 Het onderscheid sluit eveneens aan bij het vergelijkingskader van Damaška, die de kenmerken van een civiel of strafproces 

aan de bijbehorende staatkundige organisatie van een land verbindt, en vervolgens tot twee ideaaltypische organisatievormen 

(het hierarchical ideal en het coordinate ideal) en twee visies op gerechtelijke procedures (policy implementing type of 

proceeding en conflict type of proceeding) komt. Zie M.R. Damaška, The faces of justice and state authority. A comparative 

approach to the legal process, New Haven: Yale University Press 1986. 
15 O. Gazal-Ayal,  Partial Ban on Plea Bargains, Cardozo Law Review 2006, p. 2295 – 2349. 
16 Zie hierover ook A. Eser, ‘Funktionswandel strafrechtlicher Prozeßmaximen. Auf dem Weg zur “Reprivatisierung“ des 

Strafverfahrens?‘, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1992, p. 371. De afzwakking van die beginselen in de 

Nederlandse strafvordering is overigens minder groot dan in continentale systemen als Italië en Duitsland, zij het dat de 

interpretatie en toepassing van het onmiddellijkheidsbeginsel in louter formele zin als gevolg van het De auditu-arrest van 

1926 wel een aanzienlijke relativering van de rechterlijke waarheidsvinding met zich heeft gebracht. Het bestaan van een 

procesdossier heeft daarmee echter juist aan betekenis gewonnen.  
17 H. Kaelble, ‘Social history’, in: F.M. Fulbrook (red.), Europe since 1945, New York: Oxford University Press 2001, p. 79 

e.v. en Tulkens 2005, p. 646.  
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samenhangend dan vijftig jaar geleden, en de nadruk ligt in toenemende mate op flexibiliteit, 

informele verhoudingen en efficiency. Daar waar capaciteitsproblemen in de strafrechtsketen 

de afdoening van (alle) strafzaken door een rechter ter terechtzitting te kostbaar maken, 

zoeken bestuurders en praktijkjuristen een oplossing in procedures waar de interventie door 

de rechter tot een minimum beperkt kan blijven. Geïnspireerd door de veel toegepaste 

Amerikaanse plea bargaining, en aangespoord door Aanbeveling R (87) 18 van het Comité 

van Ministers van de Raad van Europa
18

 en de vele veroordelingen door het EHRM wegens 

overschrijding van de redelijke termijn, hebben de meeste continentale landen inmiddels 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor vereenvoudigde procedures voor bekennende 

verdachten. Enkele landen, waaronder Italië en Frankrijk, introduceerden vervolgens een op 

een guilty plea gelijkende procedure, van waaruit zich een vorm van onderhandelingsjustitie 

ontwikkelde. In Duitsland ontstond een vergelijkbare procedure in de rechtspraktijk.  

 

 

3. Vonnisafspraken in Italië, Duitsland en Frankrijk 

 

3.1. De Italiaanse applicazione della pena su richiesta delle parti 

 

Van de West-Europese continentale landen heeft Italië als eerste vonnisafspraken in de 

strafvordering geïntroduceerd. Dat gebeurde in 1989, toen het gematigd inquisitoire 

strafvorderingsmodel van de Codice Rocco
19

 volledig werd herzien.
20

 Het huidige wetboek 

(de codice di procedura penale, hierna: cpp
21

) is meer adversair, hetgeen vooral te herkennen 

is in het beginsel van de scheiding van procesfasen, het beginsel van de scheiding van 

procesrechtelijke functies en een (zij het afgezwakt) beginsel van partijautonomie.
22

 Het 

reguliere strafproces vindt vervolgens plaats in drie opeenvolgende fasen die strikt van elkaar 

gescheiden zijn: het opsporingsonderzoek, de rechtsingangprocedure en het onderzoek ter 

terechtzitting. Het opsporingsonderzoek vindt plaats onder leiding van een onafhankelijk 

openbaar ministerie, dat onderworpen is aan een strafvorderlijk legaliteitsbeginsel.
23

 Daarna 

controleert een bijzonder daartoe aangestelde rechter tijdens de (mondelinge) 

rechtsingangprocedure of een veroordeling op basis van het verzamelde bewijsmateriaal 

waarschijnlijk is. Van belang is dat het bewijsmateriaal dat tot dan toe is verzameld, in 

beginsel geen enkele betekenis heeft voor de eindbeslissing. Lijkt een veroordeling 

waarschijnlijk, dan vindt er een onderzoek ter terechtzitting plaats. Al het bewijsmateriaal 

moet dan opnieuw in het openbaar, mondeling, onmiddellijk en op tegenspraak worden 

verkregen. De rechter stelt zich daarbij in beginsel op als een passieve derde. Hij kan echter 

na afloop van het bewijsonderzoek door de partijen aanvullend bewijsonderzoek verrichten 

wanneer dit in het licht van de waarheidsvinding absoluut noodzakelijk is.
24

  

 Het beginsel van procesvereenvoudiging vormt de basis van de bijzondere 

strafprocedures (procedimenti speciali). Deze kenmerken zich hierdoor dat één of meerdere 

                                                 
18 Recommendation No R (87) 18 of the Committee of Ministers to Member States concerning the simplification of criminal 

justice, 17 september 1987, zie https://wcd.coe.int (onder Documents). 
19 Dit wetboek van strafvordering gold van 1930 tot 1989. Het wetboek was vernoemd naar de toenmalige minister van 

justitie Alfredo Rocco.  
20 Zie voor een beschrijving van de Italiaanse strafvordering van 1988 in het Nederlands P.J.P. Tak, ‘Enkele hoofdlijnen van 

de nieuwe Italiaanse strafvordering’, DD 1992, p. 310 – 321.  
21 Decreto del Presidente della Repubblica van 22 september 1988, nr. 447, Approvazione del codice di procedura penale. 
22 P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milaan: Giuffrè Editore 2006, p. 33. 
23 Zie uitgebreid over het Italiaanse openbaar ministerie L.J.J.Peters & M. Mastrojeni, ‘Judicial activism in Italy. Conflicting 

state powers’, in: L.E. de Groot-Van Leeuwen & W. Rombouts (red.), Separation of powers in theory and practice. An 

international perspective, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2010, p. 189 – 211.  
24 Zie over waarheidsvinding in de Italiaanse strafvordering L.J.J. Peters, ‘Over cappuccino en waarheidsvinding in het 

Italiaanse strafprocesrecht’, in: J.H. Crijns, P.P.J. van der Meij & J.M. ten Voorde, De waarde van waarheid. Opstellen over 

waarheid en waarheidsvinding in het strafrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2008, p. 163 – 180.  
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fasen van de klassieke strafprocedure worden overgeslagen. Eén van die procedures is de 

applicazione della pena su richiesta delle parti
25

, ook wel kortheidshalve aangeduid als 

patteggiamento (‘deal’). Deze houdt in dat het openbaar ministerie en de verdediging een 

akkoord bereiken over de op te leggen straf, die na goedkeuring door de rechter onmiddellijk 

ten uitvoer wordt gelegd. Het akkoord bevat dus feitelijk een conceptvonnis, dat de rechter 

slechts kan goedkeuren of afwijzen.  

 Sinds 2003 kent de patteggiamento twee vormen al naar gelang de hoogte van de 

overeengekomen straf.
26

 Dit zijn de patteggiamento tradizionale, dat wil zeggen een akkoord 

tussen de procespartijen over een concreet op te leggen vrijheidsstraf van niet meer dan twee 

jaren, en de patteggiamento allargato, een akkoord over de oplegging van een vrijheidsstraf 

tussen de twee en de vijf jaren. Uit dit onderscheid blijkt reeds dat het toepassingsgebied van 

de patteggiamento wordt bepaald aan de hand van de daadwerkelijk op te leggen straf. Dat 

wil zeggen dat ook misdrijven waarop de wet een minimumstraf bepaald van meer dan vijf 

jaren gevangenisstraf in aanmerking kunnen komen voor een vonnisafspraak, mits er 

voldoende strafverminderende omstandigheden zijn en de procespartijen komen tot een 

uiteindelijke, concrete straf van niet meer dan vijf jaren.
27

  

Overigens plaatst men de patteggiamento doorgaans in de categorie 

onderhandelingsjustitie, maar heeft de officier van justitie bij de voorbereiding van een 

akkoord slechts een beperkte ruimte. Als gevolg van het legaliteitsbeginsel beschikt hij 

nauwelijks over discretionaire bevoegdheden en heeft hij niet meer aan te bieden dan de wet 

hem toestaat. Daardoor is van een echt onderhandelen vaak geen sprake; de officier van 

justitie en de (verplicht aanwezige) raadsman weten vooraf veelal al wat de uitkomst zal zijn 

van een patteggiamento-procedure. 

 

Een opvallend kenmerk van de Italiaanse vonnisafspraak is dat de verdachte geen 

schuldbekentenis aflegt. Zijn instemming met een akkoord houdt niet meer in dan een 

processuele keuze om afstand te doen van de waarborgen van het reguliere onderzoek ter 

terechtzitting.
28

 Dit levert hem grote voordelen op. Zo verkrijgt hij een strafkorting van een 

derde van de straf die anders zou zijn opgelegd en kan het vonnis niet worden gezien als een 

volledige vaststelling van schuld. Daardoor zijn een aantal rechtsgevolgen van een klassieke 

veroordeling niet van toepassing op het patteggiamento-vonnis. Zo heeft deze geen 

rechtskracht in civiele procedures
29

, wordt het vonnis niet vermeld in het strafregister en 

vervalt in bepaalde gevallen het strafbaar feit van rechtswege (estinzione del reato). Dit 

laatste houdt in dat alle strafrechtelijke gevolgen van het delict worden weggestreept en dat 

een verdachte bij een volgend delict niet als recidivist kan worden behandeld. Anderzijds 

                                                 
25 Letterlijk: het opleggen van straf op verzoek van de partijen. De regeling is opgenomen in de artikelen 444 tot en met 448 

cpp.  
26 Wet van 12 juni 2003, nr. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta 

delle parti), Gazzetta Ufficiale 14 juni 2003, nr. 136. 
27 De rechterlijke straftoemeting vindt in Italië volgens een rekenkundig model plaats, waarbij de rechter steeds de wettelijke 

minimumstraf per delict als vertrekpunt neemt. Dit is de zogenaamde basisstraf (pena base). Vervolgens beoordeelt hij of er 

sprake is van enige voor de straftoemeting relevante strafverzwarende of strafverminderende omstandigheden. Deze zijn 

limitatief opgesomd in het wetboek van strafrecht, dat daarbij ook de maximale bijtelling of vermindering van de basisstraf 

bepaalt. Bij de patteggiamento maken de procespartijen deze berekening. Zo blijkt dat wanneer op een delict een bijzonder 

strafminimum van elf jaren en drie maanden staat, er een vonnisafspraak kan worden gemaakt indien er sprake is van één 

strafverminderende omstandigheid, omdat men dan op een gevangenisstraf van minder dan vijf jaren uitkomt. Zijn dat er 

twee, dan komen strafbare feiten met een minimumstraf van meer dan vijftien jaren vrijheidsstraf in aanmerking voor een 

akkoord. Zie F. Cordero, Procedura penale, Milaan: Giuffrè Editore 2006, p. 1039. Dit wordt in de literatuur ook wel ‘het 

spel van de strafverminderende omstandigheden’ (gioco delle attenuanti) genoemd. Zie R. Orlandi, ‘Procedimenti speciali’, 

in: G. Conso & V. Grevi, Compendio di procedura penale, Padova: Cedam 2008, p. 594. Het akkoord kan overigens ook de 

oplegging van een geldstraf of een alternatieve straf inhouden.  
28 Zie o.a. Cass.sez.un. 26 februari 1997, Bahrouni, Cassazione penale (hierna: Cass.pen.) 1997, p. 2669.  
29 Het vonnis bevat ook geen oordeel over de eventuele civiele vordering van de benadeelde partij (art. 444 lid 2 tweede zin 

cpp).  
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geeft hij met een patteggiamento wel zijn recht op een uitgebreide, openbare en contradictoire 

bewijsvoering door een meervoudige kamer op. Zijn wilsvrijheid om te kiezen voor een 

akkoord is daarom met bijzondere waarborgen omgeven. Zo is rechtsbijstand door een 

bijzonder gevolmachtigde advocaat verplicht, en kan hij op ieder moment zijn medewerking 

stopzetten, waarna een reguliere terechtzitting volgt. Verder heeft de rechter bevoegdheden 

het akkoord inhoudelijk te toetsen aan de dossierinhoud en eventueel af te wijzen, en de 

verdachte ter comparitie op te roepen wanneer hij twijfelt aan de vrijwilligheid van diens 

deelname.  

 Voor de strafjustitiële autoriteiten brengt de patteggiamento-procedure vooral een 

sterke vereenvoudiging en daarmee een verkorting van de strafprocedure mee. Dit spaart 

capaciteit. Toch is het percentage van het totale aantal strafzaken dat met een akkoord wordt 

beëindigd relatief laag
30

; een belangrijke oorzaak hiervoor is de (te) lange duur van de 

reguliere strafprocedure en de strikte verjaringsregels.
31

 Wanneer het blokkeren van de 

reguliere procedure de verdediging meer voordelen oplevert dan het overeenkomen van een 

lagere straf, is een systeem van vonnisafspraken dus weinig succesvol.  

 

De patteggiamento is onderwerp van talloze uitspraken van zowel het constitutioneel hof als 

het cassatiehof. Een groot deel van die uitspraken betreft de aard van het vonnis dat de rechter 

wijst na een akkoord. Het probleem zit in artikel 444 lid 2 cpp, op grond waarvan de rechter 

de verdachte onmiddellijk dient vrij te spreken wanneer uit het bewijsmateriaal een - in de wet 

limitatief opgesomde - grond voor niet-strafbaarheid blijkt. Deze bepaling verplicht de rechter 

niet om de verdachte vrij te spreken wanneer het belastende bewijsmateriaal tegenstrijdig of 

onvoldoende is voor een schuldigverklaring zonder redelijke twijfel. Dit wordt gezien als een 

lacune in de wet die door de rechterlijke instanties op verschillende wijzen wordt uitgelegd. 

Zo vertrekt het cassatiehof vanuit de gedachte dat de afwezigheid van een aanwijsbare grond 

voor onschuld impliciet een schuldigverklaring inhoudt (een zogenaamde accertamento in 

negativo
32

). Het hof kwalificeert het patteggiamento-vonnis daarmee als een vonnis sui 

generis, een vonnis op basis van een hypothese van schuld. Dit heeft als voordeel dat de 

motivering van het vonnis beknopt kan blijven, hetgeen de efficiency van de procedure ten 

goede komt. Het constitutioneel hof stelt daarentegen dat de rechter wel in positieve zin de 

schuld moet vaststellen, maar dat die vaststelling van een mindere waarde is dan de 

schuldigverklaring op basis van een volledig bewijsonderzoek ter terechtzitting.
33

 Hoewel de 

schuldigverklaring ‘onvolledig’ is – het hof spreekt van een accertamento incompleto – komt 

de patteggiamento-procedure daardoor niet in strijd met grondwettelijke waarborgen als de 

onschuldpresumptie, het beginsel van rechterlijke onafhankelijkheid en de rechterlijke 

motiveringsplicht, nu deze niet voorschrijven bij welke mate van schuld de rechter zijn 

overtuiging verkrijgt. Ook al is het bewijsmateriaal dus zeer beperkt, de rechter mag op basis 

daarvan de schuld vaststellen en een straf opleggen. Die interpretatie wordt ook gevolgd door 

                                                 
30 Uit onderzoek van de Direzione Generale di Statistica van het ministerie van justitie blijkt dat tussen 2005 en 2010 slechts 

zeven procent van alle strafzaken (dit komt neer op 508.862 dossiers) met een patteggiamento werd beëindigd.  
31 De verjaringstermijnen in Italië zijn gerelateerd aan de maximale wettelijke straf per delict (art. 157 codice penale, cp). De 

verjaringstermijn wordt in beginsel niet opgeschort door de aanvang van de strafprocedure en eindigt door tijdsverloop of 

met de uitvaardiging van een onherroepelijk rechterlijk vonnis (art. 160 cp). Hoewel met de relatief korte verjaringstermijnen 

een vlotte afdoening van strafzaken en een berechting van de zaak binnen een redelijke termijn wordt nagestreefd, heeft de 

verjaringsproblematiek desastreuze gevolgen in de rechtspraktijk, die het juist aan de capaciteit en middelen ontbreekt om 

normale strafprocedures binnen een redelijke termijn te kunnen afdoen.  
32 Cass.sez.un. 8 mei 1996, De Leo, Dir.pen. e proc. 1996, p. 1127, Cass.sez.un. 26 februari 1997, Bahrouni, Cass.pen. 1997, 

p. 2666, Cass.sez.un. 25 maart 1998, Giangrasso, Cass.pen. 1988, p. 2897, Cass.sez.un. 27 oktober 1999, Fraccari, Cass.pen. 

2000, p. 1156.  
33 Corte costituzionale 6 juni 1991, nr. 251, r.o. 2.  
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de heersende leer.
34

 Slechts een enkele auteur stelt dat de patteggiamento-procedure een 

anticognitief proces is waarin geen rechterlijke waarheidsvinding plaatsvindt.
35

 Die opvatting 

lijkt het meeste aan te sluiten bij wat er in de rechtspraktijk gebeurt. Uit gesprekken met een 

groot aantal rechters blijkt dat veruit de meesten van hen niet de moeite nemen om het 

procesdossier uitvoerig te bestuderen en zich zo te overtuigen van de schuld van de 

verdachte.
36

  

 

3.2. De Duitse Verständigung im Strafverfahren 

 

Het Duitse strafproces heeft kenmerken van zowel een inquisitoir als een adversair 

procesmodel. Zo is enerzijds het streven naar materiële waarheidsvinding het belangrijkste 

doel van de strafvordering, waarbij de rechter een centrale rol speelt. Anderzijds is dat streven 

niet absoluut en komt aan de rechten van de verdachte een groot gewicht toe.
37

 Een reguliere 

strafprocedure in eerste aanleg bestaat uit een opsporingsonderzoek, een 

rechtsingangprocedure en een onderzoek ter terechtzitting. In de (schriftelijke) 

rechtsingangprocedure wordt een voorlopig oordeel over de schuld gegeven en indien een 

veroordeling waarschijnlijk wordt geacht, wordt de zaak aanhangig gemaakt voor de 

terechtzitting. Deze laatste fase vormt de kern van de strafprocedure, waarin het 

bewijsonderzoek op tegenspraak en in het openbaar plaatsvindt en geregeerd wordt door een 

strikte interpretatie van het onmiddellijkheidsbeginsel. De rechtbank heeft de plicht om 

gedurende deze procesfase te streven naar een volledige opheldering van de feiten en is 

daarbij niet gebonden aan verzoeken en verklaringen van de overige procesdeelnemers. De 

centrale rol van de rechter komt tot uitdrukking in de bijzonder sterke positie van de voorzitter 

van de strafkamer, die als enige over het procesdossier beschikt en de leiding heeft over het 

procesverloop en het bewijsonderzoek.  

 

Een gemiddeld Duits strafproces neemt veel tijd in beslag.
38

 Daardoor is in de procespraktijk 

de behoefte ontstaan om informele, procesbeëindigende afspraken te maken. De ontwikkeling 

van deze vonnisafspraken voert terug tot de jaren zeventig, toen de strafjustitie dreigde vast te 

lopen als gevolg van een sterke toename van het aantal – vooral gecompliceerde – strafzaken. 

De strikte handhaving van het legaliteitsbeginsel, de rechterlijke onderzoeksplicht en de 

doorvoering van het onmiddellijkheidsbeginsel leidden tot grote vertragingen. Gesteund door 

de invoering van het voorwaardelijk sepot
39

, vonden rechters, officieren van justitie en 

advocaten mogelijkheden om meer met elkaar te communiceren en consensus te zoeken. In 

toenemende mate ontstond bij de strafjustitiële autoriteiten een bereidheid om in ruil voor 

medewerking van de verdachte, delen van de tenlastelegging te laten vallen of de verdachte 

                                                 
34 Zie D. Vigoni, L’applicazione della pena su richiesta delle parti, Milaan: Giuffrè Editore 2000, p. 335 – 346, G. Lozzi, 

Lezioni di procedura penale, Turijn: G. Giappichelli Editore 2011, p. 475 – 492, F. Cordero, Procedura penale, 2006, p. 

1033- 1050.  
35 P. Ferrua, Il ‘giusto processo‘, Bologna: Zanichelli 2005, p. 75 e.v. en p. 145 e.v.  
36 Die gesprekken werden gevoerd met rechters uit verschillende arrondissementen (Milaan, Como, Modena, Caserta, 

Bologna, Rome, Napels, Palermo). Hieruit kwam naar voren dat zij in meerderheid de interpretatie van het cassatiehof volgen 

en op basis van het dossier alleen onderzoeken of er sprake is van een grond voor een onmiddellijke vrijspraak.  
37 BVerfG 12 april 1983 (2 BvR 1304/80), Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht (hierna: BVerfGE) 63, p. 380 e.v. 

en BVerfG 18 oktober 1983 (2 BvR 462/82, Neue Juristische Wochenschrift (hierna: NJW) 1984, p. 113, BVerfG 25 

september 2001 (2 BvR 1152/01), Strafverteidiger (hierna: StV) 2001, p. 601 en BGH 29 oktober 1992 (4 StR 126/92), 

Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen (hierna: BGHSt.) 38, p. 372. Zie ook C. Roxin, Strafverfahrensrecht, 

25e druk, München: Verlag C.H. Beck 1998, p. 117 en (in het Nederlands uitvoerig over de Duitse strafvordering) P.J.P. Tak 

& J.P.S. Fiselier, Duitsland – Nederland en de afdoening van strafzaken, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2002.  
38 Zie Tak & Fiselier 2002, p. 120 – 121.  
39 Ingevoerd met artikel 21 nr. 44 van het Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch van 2 maart 1974 (Bundesgezetsblatt I, p. 

469).  
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een strafkorting te garanderen.
40

 Dit leverde voor alle procesdeelnemers grote voordelen op en 

groeide zo uit tot een aantrekkelijke en een op grote schaal toegepaste afdoeningsmodaliteit.  

 Aanvankelijk bleef de afsprakenpraktijk verborgen voor de samenleving, maar als 

gevolg van enkele vakpublicaties kwam deze meer en meer aan het licht.
41

 Hierop volgde een 

omvangrijk wetenschappelijk debat over de toelaatbaarheid van dergelijke ‘deals’.
42

 Al snel 

volgde ook rechtspraak. In de standaardarresten van 1987
43

 en 1997
44

 oordeelden het 

Bundesverfassungsgericht respectievelijk het Bundesgerichtshof de afsprakenpraktijk onder 

voorwaarden toelaatbaar in het licht van de geldende grondwettelijke en strafvorderlijke 

principes. In 2005
45

 riep de grote strafsenaat van het Bundesgerichtshof de wetgever op om 

definitief duidelijkheid te scheppen over het thema. Na vele wetsontwerpen en discussies trad 

in augustus 2009 tenslotte het Verständigungsgesetz
46

 in werking, dat in het nieuwe artikel 

257c van het wetboek van strafvordering (Strafprozessordnung, StPO) een wettelijke basis 

verschaft aan de Duitse vonnisafspraak. 

 

De wet is grotendeels een codificatie van de standaardarresten van het Bundesgerichtshof. De 

wetgever gaf zowel een basis aan de vonnisafspraak, als aan de hieraan voorafgaande 

informele gesprekken tussen openbaar ministerie, verdediging en rechter. Die gesprekken 

vinden doorgaans plaats in de aanloop naar de terechtzitting
47

 en spelen zich meestal af tussen 

de advocaat, de officier van justitie en de voorzitter van de strafkamer. Soms vindt er in eerste 

instantie alleen een telefoongesprek plaats tussen twee procesdeelnemers, bijvoorbeeld de 

raadsman en de rechter, waarna pas de derde partij wordt betrokken in het overleg. Meestal 

heeft het bereikte akkoord als inhoud dat de verdachte ter terechtzitting een schuldbekentenis 

zal afleggen in ruil voor een strafvermindering van ongeveer een derde van de beoogde straf. 

De voorzittende rechter dient vervolgens ter zitting bekend te maken dat er een afspraak is 

gemaakt en wat de wezenlijke inhoud daarvan is. De eigenlijke overeenkomst komt eerst tot 

stand wanneer de voorzitter het definitieve voorstel ter zitting presenteert en de verdachte en 

het openbaar ministerie daarmee instemmen. De afspraak moet daarna worden opgenomen in 

het proces-verbaal van de zitting. Vanaf dat moment zijn de deelnemers verplicht zich aan het 

overeengekomene te houden.
48

 Heeft het bewijsonderzoek vervolgens conform de afspraak 

plaatsgevonden, dan wijst de rechtbank overeenkomstig vonnis. Dit vonnis is identiek aan een 

veroordeling na een reguliere terechtzitting en heeft (dus) ook dezelfde rechtsgevolgen. 

                                                 
40 G.M. Moldenhauer, Eine Verfahrensordnung für Absprachen im Strafverfahren durch den Bundesgerichtshof?, Frankfurt 

am Main: Peter Lang Verlag 2003, p. 31 – 32, W. Schmidt-Hieber, Verständigung im Strafverfahren, München: Verlag C.H. 

Beck 1986, p. 50 e.v. en B. Schünemann, Absprachen im Strafverfahren? Grundlagen, Gegenstände und Grenzen. Gutachten 

B zum 58. Deutschen Juristentag, München: Verlag C.H. Beck 1990, p. 19 e.v. 
41 W. Schmidt-Hieber, ‘Vereinbarungen im Strafverfahren‘, NJW 1982, p. 1017 en  D. Deal (pseudoniem van H.J. Weider), 

‘Der strafprozessuale Vergleich‘, Strafverteidiger 1982, p. 545 - 552. 
42 Zie o.a. G. Zierl, ‘Der Vergleich im Strafverfahren‘ – Oder “Tausche Geständnis gegen Bewährung“, Anwaltsblatt 1985, p. 

505 e.v., R. Hassemer & G. Hippler, ‘Informelle Absprachen in der Praxis des deutschen Strafverfahrens‘, StV 1986, p. 360 – 

363, Schmidt-Hieber 1986, G. Widmaier, ‘Der strafprozessuale Vergleich‘, StV 1986, p. 357 – 359, E. W. Hanack, 

‘Vereinbarungen im Strafprozeß, ein besseres Mittel zur Bewältigung von Großverfahren‘, StV 1987, p. 500 – 504, H. Dahs, 

‘Absprachen im Strafprozeß. Chancen und Risiken‘, Neue Zeitschrift für Strafrecht (hierna: NStZ) 1988, p. 153 – 159. 
43 BVerfG 27 januari 1987 (2 BvR 1133/86), NStZ 1987, p. 419 – 420. 
44 BGH 28 augustus 1997 (4 StR 240 / 97), BGHSt. 43, p. 195 e.v.  
45 BGH 3 maart 2005 (GSSt 1/04), BGHSt. 50, p. 40 e.v.  
46 Wet van 29 juli 2009, Bundesgezetsblatt I, p. 2353.  
47 Een Verständigung leidt dus slechts tot een verkorting van het reguliere onderzoek ter terechtzitting en is dus geen 

alternatieve strafprocedure. 
48 Een uitzondering geldt hier voor de rechtbank. Op grond van artikel 257c lid 4 Strafprozessordnung (StPO) vervalt de 

bindende werking van een toezegging voor het gerecht wanneer het ten tijde van het maken van de afspraak juridisch of 

feitelijk relevante omstandigheden over het hoofd heeft gezien of wanneer zich later in het proces nieuwe omstandigheden 

voordoen die het gerecht ervan overtuigen dat het eerder toegezegde strafkader niet meer in redelijke verhouding staat tot de 

mate van schuld of de ernst van het feit. 
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 De wet laat het uitdrukkelijk aan de rechtbank over om te bepalen of een zaak geschikt 

is voor een akkoord.
49

 Dit maakt dat de mogelijkheid van een afspraak openstaat in vrijwel 

alle strafzaken. In het algemeen geldt dat vooral in omvangrijke en gecompliceerde zaken 

afspraken worden gemaakt, om een ingewikkeld bewijsonderzoek beter te stroomlijnen en een 

dreigende verjaring te voorkomen.
50

 Vooral in economische strafzaken en drugszaken worden 

overeenkomsten gesloten, hoewel ook in zedenzaken wel wordt onderhandeld om het 

slachtoffer een pijnlijk verhoor ter terechtzitting te besparen. 

 Hoewel statistisch cijfermateriaal ontbreekt, blijkt uit praktijkberichten dat de 

vonnisafspraak in kwantitatief opzicht een succesvolle afdoeningsmodaliteit is.
51

 Voor de 

strafjustitiële autoriteiten levert het sluiten van een akkoord een grote capaciteitsbesparing en 

een aanmerkelijke vermindering van de werkdruk op. Ook wordt het in het algemeen 

beschouwd als een aangenamere wijze van procederen. De verdachte verkrijgt op zijn beurt 

doorgaans een strafvermindering. Verder kan hij zo een lang en openbaar onderzoek ter 

terechtzitting vermijden, zich daarmee ook proceskosten besparen en zijn reputatieschade tot 

een minimum beperken.  

 

Toch levert ook de Verständigung dogmatische problemen op. Het streven naar materiële 

waarheidsvinding en de rechterlijke plicht om de zaak zoveel mogelijk op te helderen in een 

mondeling en onmiddellijk bewijsonderzoek lijkt niet goed te verenigen met het doel van de 

Verständigung, namelijk een snellere afwikkeling van de zaak op basis van (bij voorkeur) 

slechts een bekentenis en enig aanvullend schriftelijk bewijsmateriaal. Verder maakt de 

dominante rol van het gerecht van de Verständigung de facto vooral een inquisitoire, en dus 

minder consensuele afdoeningswijze. De voorzitter van de strafkamer heeft immers een zeer 

sterke rol in het gehele afsprakenproces, en als hij in overleg treedt met het openbaar 

ministerie en de verdediging om de mogelijkheden van een vonnisafspraak te onderzoeken, 

neemt hij hierin de leiding, ook waar het de inhoud aangaat. Die betrokkenheid van een 

onafhankelijke rechter wordt in Duitsland als belangrijke waarborg voor de rechten van de 

verdachte beschouwd. De deelname van een instantie die later moet beslissen over de op te 

leggen straf en die bovendien ook wel enig eigen belang kan hebben bij het sluiten van een 

akkoord lijkt echter moeilijk te verenigen met de vrije keuze van de verdachte om in te 

stemmen met het akkoord.  

 Verder levert de Verständigung problemen op in het licht van het gelijkheidsbeginsel. 

Omdat de behoefte aan een akkoord groter zal zijn naarmate de zaak vanwege de complexiteit 

van de feiten of het recht meer tijd in beslag neemt, hebben verdachten die over de financiële 

middelen beschikken om de strafzaak alsmaar te vertragen, een grotere kans op het verkrijgen 

van een strafkorting dan verdachten die in financieel opzicht minder bedeeld zijn.
52

 Die 

strafvermindering is in voorkomende gevallen bovendien niet meer louter gerelateerd aan de 

mate van schuld en de ernst van het feit, maar aan de complexiteit van de zaak en daarmee 

aan de omvang van de capaciteit die de verdachte het gerecht kan besparen.  

 

                                                 
49 Zie art. 257c lid 1 StPO. 
50 Zie voor een opsomming van delicten waarvoor een afsprakenprocedure veelvuldig wordt toegepast de website 

www.rechtsanwalt-louis.de (onder Presseberichte). Fischer schrijft: “(…) zunächst das Wirtschaftsstrafrecht, sodann das 

BtM-Strafrecht, schließlich das Sexualstrafrecht und dann fast alles, was mehr als zwei Angeklagte, drei Verteidiger oder 

zehn Zeugen aufweist (…)‘. Vrij vertaald: ‘(…) eerst het economisch strafrecht, dan het strafrecht met betrekking tot 

drugszaken, ten slotte de zedendelicten en bijna alle zaken waarbij meer dan twee verdachten, drie advocaten of tien getuigen 

betrokken zijn (…)’. Zie T. Fischer, ‘Regelung der Urteilsabsprache – ein Appell zum Innehalten’, NStZ 2007, p. 431. 
51 Dit blijkt ook uit een arrest van het Bundesgerichtshof van 3 maart 2005, GSSt 1/04, BGHSt. 50, p. 40 e.v. waarin het hof 

expliciet stelt dat de Duitse strafrechtspleging niet meer zonder de Verständigung zou kunnen functioneren.  
52 Vgl. ook K. Altenhain & M. Haimerl, ‘Die gesetzliche Regelung der Verständigung im Strafverfahren – eine verweigerte 

Reform‘, Juristen Zeitung 2010, p. 329 – 330 en K. Leipold, ‘Die gesetzliche Regelung der Verständigung im 

Strafverfahren‘, NJW-Spezial 2009, p. 520 – 521.  
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3.3. De Franse comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 

 

Van de drie landen lijkt het Franse procesmodel het meeste op het Nederlandse. Het is 

eveneens gematigd inquisitoir van aard, hetgeen vooral tot uiting komt in de sterke positie van 

het openbaar ministerie en de rechter. Frankrijk kent bovendien nog als één van de weinige 

continentale landen de typisch inquisitoire onderzoeksrechter. Als gevolg van de wet van 14 

april 2011 is de positie van de verdachte in het strafproces echter wel aanmerkelijk versterkt.
53

  

 Het reguliere strafproces bestaat uit twee fasen: in het voorbereidend onderzoek wordt 

bewijs verzameld in een procesdossier, en in het onderzoek ter terechtzitting wordt het eerder 

verzamelde bewijs door de rechtbank bestudeerd en (voornamelijk) geverifieerd. Daarbij 

spelen het onmiddellijkheidsbeginsel (hoewel in formele zin), het oraliteitsbeginsel en het 

beginsel van de vrije rechterlijke overtuiging een belangrijke rol.  

 

Ook de Franse wetgever is in de laatste decennia steeds meer op zoek gegaan naar 

mogelijkheden om de toenemende druk op de strafrechtspleging te verlichten. Inmiddels heeft 

het openbaar ministerie verschillende mogelijkheden om strafzaken buiten het reguliere 

onderzoek ter terechtzitting, al dan niet op basis van consensus, af te doen. De voorgeleiding 

na een voorafgaande schuldbekentenis, oftewel de comparution sur reconnaissance préalable 

de culpabilité (hierna : CRPC) is de meest recente en meest vergaande vorm van 

consensualiteit. Deze procesfiguur is bij wet van 9 maart 2004
54

 als bijzondere strafprocedure 

in de code de procédure pénale geïntroduceerd. 

 Met de CRPC had de wetgever vooral een take it or leave it-procedure op het oog. De 

wet bepaalt dan ook dat het openbaar ministerie aan een reeds bekennende verdachte een 

voorstel kan doen tot het opleggen van een concrete straf. Dit kan zijn een geldboete of een 

vrijheidsstraf van maximaal een jaar. Gaat de verdachte hiermee akkoord, dan vindt er een 

korte zitting plaats waarin een daartoe aangewezen rechter
55

 de inhoud van het akkoord 

beoordeelt aan een aantal toetsingscriteria. Het akkoord kan slechts worden goedgekeurd of 

afgewezen; enig aanvullend rechterlijk bewijsonderzoek is niet meer mogelijk. Keurt de 

rechter het akkoord goed, dan wordt de daarin afgesproken straf onmiddellijk ten uitvoer 

gelegd. Wordt het afgewezen, dan wordt de zaak in een reguliere zitting behandeld.  

 Ofschoon de wet er niet in voorziet, maken meerdere auteurs echter melding van 

informele besprekingen tussen het openbaar ministerie en de advocaat voorafgaande aan de 

presentatie van een definitief strafvoorstel.
56

 De reden voor een informeel overleg is 

eenvoudig: omdat een snelle beëindiging van de strafzaak de belangrijkste drijfveer voor het 

openbaar ministerie vormt om een CRPC-procedure aan te wenden, zal de officier van justitie 

ervoor willen zorgen dat een verdachte instemt met het sluiten van een akkoord.
57

 Hij kan die 

welwillendheid van de verdediging bereiken door eerst met haar in gesprek te treden over de 

strafhoogte, haar daarbij de zekerheid te bieden van een lagere straf en vervolgens pas het 

voorstel definitief te maken. Dit voorkomt dat de verdachte het voorstel op een later moment 

                                                 
53 Wet van 14 april 2011, nr. 2011-392 (Loi relative à la garde a vue), Journal Officiel 15 maart 2011, nr. 89. 
54 Wet van 9 maart 2004, nr. 2004-204 (Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité), Journal Officiel 

10 maart 2004, nr. 59. 
55 De wet wijst als bevoegde rechter aan de voorzitter van de tribunal de grande instance. In de praktijk gaat het doorgaans 

om gespecialiseerde magistraten die bevoegd zijn strafzaken bij de tribunal correctionnel (vgl. de strafkamer van de 

rechtbank) te behandelen. 
56 D. Casanova & D. Missistrano, ‘Le point de vue de l’avocat’, in: ‘Le plaider coupable’, Revue pénitentiaire et de droit 

pénal 2005, p. 392, N. Guibert, ‘Le plaider coupable, une justice rapide, loin du procès public’, Le Monde 1 oktober 2004, p. 

11, J. Danet, ‘La CRPC: un an après…’, A.J. Pénal 2005, p. 439 e.v., M. Seurin, ‘Le point de vue du magistrat du parquet’, 

in: ‘Le plaider coupable’, Revue pénitentiaire et de droit pénal 2005, p. 387, P.-J. Delage, ‘Les obscures pratiques du “plaider 

coupable’, Recueil Dalloz 2007, p. 60 en Y. Msika, ‘Plaider coupable et rôle de l’avocat à Pointoise et ailleurs’, A.J. Pénal 

2005, p. 445-447. Dit werd ook bevestigd door praktijkjuristen met wie ik heb gesproken.  
57 Zie ook Danet 2005, p. 439.  
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afwijst en de officier een nieuwe vervolgingsbeslissing moet nemen met alle procesvertraging 

van dien. Het is overigens niet zeker of dergelijke informele gesprekken op grote schaal 

plaatsvinden en of het daarbij ook tot onderhandelingen komt. De gesprekken vinden immers 

achter gesloten deuren plaats en er behoeft geen proces-verbaal van te worden opgemaakt.  

 

De CRPC-procedure kan worden toegepast bij alle eenvoudige misdrijven waarop de wet een 

geldboete of een gevangenisstraf tot maximaal vijf jaren stelt, met uitzondering van alle 

delicten die betrekking hebben op de persvrijheid, het delict dood door schuld, politieke 

delicten en delicten ten aanzien waarvan de vervolging is geregeld in een bijzondere wet.
58

 

Anno 2012 is de CRPC een normale afdoeningswijze voor relatief eenvoudige misdrijven en 

veelvoorkomende criminaliteit zoals rijden onder invloed of zonder rijbewijs, eenvoudige 

diefstallen en drugsdelicten.
59

 Voor de strafjustitiële autoriteiten levert de CRPC een 

aanzienlijke capaciteitsbesparing op en het voordeel van een onmiddellijke tenuitvoerlegging. 

Ook voor de verdachte is de procedure aantrekkelijk, omdat hij binnen een korte tijd (soms 

slechts enkele uren) zekerheid krijgt over de uitkomst van de zaak en vaak ook een wat lagere 

dan gebruikelijke straf. De procedure wordt doorgaans echter niet toegepast wanneer er 

directe slachtoffers zijn en er wordt veelal geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. 

Uit gesprekken met praktijkjuristen werd duidelijk dat advocaten en rechters een 

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf als inzet en uitkomst van een CRPC-procedure meestal niet 

accepteren.  

 

De CRPC lijkt in Frankrijk – in tegenstelling tot de twee reeds besproken landen - niet tot zeer 

grote (dogmatische) problemen te leiden. De Conseil constitutionnel heeft slechts twee 

uitspraken gewezen die betrekking hebben op deze procedure.
60

 Daarin oordeelde het hof dat 

de CRPC-procedure in overeenstemming is met het recht op een eerlijk proces, de 

onschuldpresumptie, het gelijkheidsbeginsel, het beginsel dat de straf moet worden toegespitst 

op de concrete omstandigheden van het geval (principe de la personnalisation des peines) en 

de fundamentele beginselen van de Franse Republiek. Het hof achtte daarbij van 

doorslaggevend belang dat de rechter op geen enkele wijze, mede dankzij de uitgebreide 

wettelijke en jurisprudentiële toetsingscriteria, gebonden is aan het akkoord van de 

procespartijen en dat de verdachte niet verplicht wordt aan de procedure mee te werken. Het 

hof hecht daarbij veel waarde aan de verplichte rechtsbijstand, en de bevoegdheid van de 

rechter het strafvoorstel vanwege de aard van de feiten, de persoonlijkheid van de dader, de 

situatie van het slachtoffer en de belangen van de maatschappij af te wijzen.
61

 Hiermee kan de 

rechter een substantiële controle uitoefenen op de opportuniteit van de vervolgingsbeslissing 

van het openbaar ministerie.  

 De CRPC-procedure lijkt in Frankrijk bovendien minder afbreuk te doen aan het 

beginsel van materiële waarheidsvinding dan in Duitsland en Italië, waar dit beginsel veel 

strikter geldt. De rechter komt immers op basis van het dossier tot zijn overtuiging van schuld 

van de verdachte. Anders dan in de hiervoor besproken landen mag de rechter ook in de 

reguliere strafprocedure gebruik maken van het bewijsmateriaal dat in het vooronderzoek is 

verkregen. Het rechterlijk bewijsonderzoek in de CRPC-procedure wijkt dus niet substantieel 

af van dat op een reguliere terechtzitting waar het eenvoudige misdrijven betreft.  

 

                                                 
58 Een door het ministerie van justitie uitgevaardigde circulaire uit 2004 geeft nadere regels voor de toepassing van de 

procedure. Zie Ministère de la Justice, Circulaire du 2 septembre 2004, Crim-04-12-E8-02.09.04.  
59 www.justice.gouv.fr/art_pix/1_chiffres_cles_2011_20111125.pdf.  
60 Conseil constitutionnel 2 maart 2004 en Conseil constitutionnel 22 juli 2005. De uitspraken zijn te raadplegen op de 

website van het hof: www.conseil-constitutionnel.fr.  
61 Conseil constitutionnel 2 maart 2004, r.o. 107. 
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Kritische kanttekeningen zien vooral op het sterke overwicht van de officier van justitie ten 

opzichte van de verdachte. Alleen het openbaar ministerie heeft immers de mogelijkheid een 

CRPC-procedure te initiëren, en de officier van justitie bepaalt in beginsel zelfstandig welke 

straf hij voorstelt. Daar staat tegenover dat hij het voorstel alleen aan een bekennende 

verdachte kan doen, die wordt bijgestaan door een raadsman. De verdachte kan bovendien op 

ieder moment van de procedure afzien van het akkoord, zodat een regulier strafproces volgt, 

maar wanneer hij tijdens de zitting terugkomt op een eerder afgelegde bekentenis mag de 

rechter die eerdere bekentenis tijdens het reguliere onderzoek ter terechtzitting wel gewoon 

ten grondslag leggen aan een veroordelend vonnis.  

 Verder bestaat door het gebrek aan een wettelijke basis voor informele gesprekken 

tussen de officier van justitie en de raadsman wel het risico dat voor de buitenwereld niet 

controleerbaar is wat er op het kantoor van de officier van justitie wordt besproken. Het werkt 

bovendien een ongelijke behandeling van verdachten in de hand: de ene verdachte kan 

immers via zijn raadsman een informeel overleg en een verdere matiging van de straf 

bewerkstelligen, terwijl de andere verdachte het met een (hogere) straf op basis van – 

overigens per arrondissement verschillende – tarieflijsten zal moeten doen.
62

  

 

 

4. Een juridisch toetsingskader voor vonnisafspraken  

 

Hiervoor is aan de orde gekomen dat het implementeren van een consensuele procesvorm als 

vonnisafspraken in van oorsprong (gematigd) inquisitoire strafsystemen reeds op theoretisch 

niveau vragen oproept. Die spanningsvelden zijn in de drie hier behandelde systemen ook in 

de praktijk zichtbaar geworden en hebben geleid tot rechtspraak en wetenschappelijk debat, 

die vooral als onderwerp hebben (het gebrek aan) rechterlijke waarheidsvinding, 

vrijwilligheid van de verdachte, een transparante procesvoering, en het beginsel dat de straf 

slechts gerelateerd is aan de ernst van het feit en de persoonlijkheid van de dader. Wetgever 

en rechtspraak hebben in elk land geprobeerd vonnisafspraken te verenigen met deze 

klassieke, continentale uitgangspunten. Daaruit is een nieuw toetsingskader ontstaan voor 

dergelijke wijzen van versnelde afdoening. 

 

4.1. Vonnisafspraken en waarheidsvinding  

 

Het streven naar efficiency door een inperking van het bewijsonderzoek staat op gespannen 

voet met het beginsel van materiële waarheidsvinding dat een volledig bewijsonderzoek 

veronderstelt en dat in een continentaal rechtssysteem wordt gezien als een van de 

doelstellingen in het strafproces. Met een verkorting of vereenvoudiging van het 

bewijsonderzoek ter terechtzitting bestaat vervolgens het risico dat ook de uit het streven naar 

waarheidsvinding voortvloeiende beginselen zoals het onmiddellijkheidsbeginsel, de 

onschuldpresumptie en het beginsel van rechterlijke overtuiging van schuld onder druk komen 

te staan.  

 

Om de spanning tussen het maken van afspraken en het beginsel van waarheidsvinding zoveel 

mogelijk te beperken, legt de rechtspraak in de bestudeerde landen meer nadruk op de vrije 

overtuiging van de rechter ten aanzien van het vaststellen van de schuld. Daarnaast mag het 

bewijs dat is verkregen in het vooronderzoek – voor zover dit niet reeds in het processysteem 

ligt besloten – mede ten grondslag worden gelegd aan het bijbehorende vonnis. Het 

onmiddellijkheidsbeginsel in materiële zin wordt aldus verzwakt, terwijl het 

                                                 
62 Deze tarieflijsten zijn ontstaan uit een overleg tussen de zittende magistratuur en de arrondissementsparketten 

voorafgaande aan de inwerkingtreding van de CRPC in de rechtspraktijk. Zie Seurin 2005, p. 384.  
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onmiddellijkheidsbeginsel in formele zin zijn waarde behoudt. Daarbij geldt wel dat de 

rechter in beginsel geen aanvullend bewijsonderzoek meer kan verrichten. Wanneer hij niet 

overtuigd is van de schuld van de verdachte, dient hij het akkoord eenvoudigweg integraal af 

te wijzen. In Duitsland mag de rechter nog wel aanvullend bewijsonderzoek verrichten, al zal 

dit in de praktijk doorgaans niet voorkomen omdat dat de bodem onder de op efficiency 

gerichte vonnisafspraak uithaalt.  

 Dat het vonnis steunt op alleen het dossiermateriaal en een bekentenis van de 

verdachte heeft gevolgen voor de kwaliteit van waarheidsvinding. Er is immers geen sprake 

van een streven naar een volledige opheldering van de feiten door de rechter. Anderzijds kan 

niet worden gezegd dat de waarheidsvinding er niet toe doet, of dat deze zuiver formeel van 

aard is. Er vindt immers wel degelijk een justitieel onderzoek naar de feiten plaats, zij het dat 

dit onderzoek beperkt blijft tot het bewijsmateriaal uit de voorfase van de strafprocedure. Het 

is juist dat de verdachte feitelijk instemt met de waarheid die het openbaar ministerie 

presenteert en dat het gepresenteerde feitencomplex in die zin tot een partijwaarheid verwordt, 

maar het is niet zo dat de procespartijen zelf een selectie kunnen maken van de feiten die zij al 

dan niet aan de rechter voorleggen. Dit laatste zou te zeer in strijd komen met de continentale 

procestraditie en rechtscultuur. Bij continentale afsprakenmodellen is er dus in plaats van een 

volledige materiële waarheidsvinding door de rechter, sprake van een beperkte, of 

gerelativeerde rechterlijke waarheidsvinding. Daarbij zal in veel gevallen de opheldering en 

de selectie van het relevante feitencomplex door het openbaar ministerie in het vooronderzoek 

overeenstemmen met de materiële waarheid, maar dit hangt af van het type strafzaak, de wijze 

waarop het vooronderzoek wordt ingericht en van de mogelijkheden tot tegenspraak die de 

verdediging in deze procesfase heeft.  

  

4.2. Vonnisafspraken en de positie van de verdachte 

 

Een vonnisafspraak veronderstelt een zekere gelijkwaardigheid tussen de deelnemers aan het 

overleg over een akkoord. Dit wijkt af van de traditionele continentale strafvordering, waarin 

het openbaar ministerie en de rechter in beginsel de leiding hebben over het voor- en 

eindonderzoek en ten behoeve van de waarheidsvinding dwangmiddelen kunnen toepassen.  

 In de laatste decennia zijn de bestudeerde, van oorsprong gematigd inquisitoire 

processystemen echter verder opgeschoven in de richting van een contradictoir procesmodel, 

zonder dat daarmee overigens gezegd kan worden dat de landen een adversair model willen 

aannemen. De verschillende wetgevers geven de verdediging meer rechten om het 

proces(verloop) actief te beïnvloeden, ook in het vooronderzoek, maar  blijven tegelijkertijd 

de actieve rol van de zittingsrechter sterk beklemtonen. Er is dus geen sprake van een 

volledige partijautonomie zoals in een adversair proces, maar van een beperkte 

partijautonomie waarbij de procespartijen enerzijds een vergaande invloed kunnen uitoefenen 

op het procesverloop, maar de rechter anderzijds wel steeds het laatste woord heeft.  

 Waar het aankomt op vonnisafspraken, hebben de wetgevers vervolgens extra 

waarborgen ontworpen die de verdachte moeten beschermen tegen eventuele druk om in te 

stemmen met een akkoord. In alle landen geldt bijvoorbeeld een verplichte rechtsbijstand, 

eventueel zelfs met een bijzondere volmacht voor de raadsman. Ook wordt de actieve, 

onpartijdige en onafhankelijke rechter die over relatief ruime toetsingsbevoegdheden 

beschikt, gezien als belangrijke waarborg voor een in vrijheid gesloten akkoord. De 

definitieve vaststelling van de feiten en de beslissing tot schuldigverklaring en strafoplegging 

blijft zo steeds in handen van de (actieve) strafrechter en niet bij de procespartijen zelf. 

Verder kan de verdachte in alle landen altijd onder de gemaakte afspraak uit.  

 Toch zijn deze garanties in de praktijk niet in alle gevallen afdoende om de 

vrijwilligheid van de verdachte te waarborgen. Bij nadere bestudering blijkt dat de Italiaanse 

133



15 

 

rechter weliswaar bevoegd is de verdachte ter comparitie op te roepen, maar hiertoe niet 

verplicht is en dit in de praktijk vaak ook niet doet. Dit betekent dat hij hoge 

gevangenisstraffen kan opleggen zonder de verdachte ook maar een keer gezien te hebben. In 

Duitsland lijkt de betrokkenheid van dezelfde rechter die de uiteindelijke straf oplegt, bij de 

voorbesprekingen van het akkoord aan een echte wilsvrijheid van de verdachte in de weg te 

staan. En in Frankrijk kan de verdediging weinig beginnen wanneer de officier van justitie 

niet over het strafvoorstel wenst te overleggen. Hem rest in dat geval slechts de keuze van een 

soms nadeliger reguliere strafprocedure. 

 

 

4.3. Vonnisafspraken en transparante procesvoering 

 

De reguliere strafprocedure waarborgt een transparante en een (voor zowel procesdeelnemers 

als samenleving) controleerbare procedure. Door de sterke behoefte aan efficiency zijn veel 

van de controlemechanismen bij vonnisafspraken verzwakt, en de vereiste informaliteit en 

vertrouwelijkheid van het partijenoverleg is moeilijk te verenigen met het beginsel van een 

transparant strafproces. Zo vinden de informele gesprekken doorgaans buiten de openbaarheid 

en alleen tussen de beroepsjuristen plaats en blijft ook de vonnismotivering in veruit de 

meeste gevallen zeer beknopt. In Italië onttrekt het patteggiamento-proces zich zelfs volledig 

aan de ogen van de samenleving. Dit roept al gauw de sfeer van achterkamertjesjustitie op, 

hetgeen bepaald niet ten goede komt aan het maatschappelijk vertrouwen in de 

strafrechtspleging. Anders dan in Italië, heeft men in Duitsland en Frankrijk gekozen voor een 

systeem van voorgesprekken zonder openbaarheid, maar met een uitgebreide verslaglegging 

van de inhoud van die voorgesprekken ter openbare zitting. Het vonnis wordt in beide landen 

bovendien in het openbaar uitgesproken en bekend gemaakt. Dit lijkt een goed compromis.  

 

 

4.4. De straf als ruilmiddel 

 

Een laatste aspect van vonnisafspraken dat op gespannen voet staat met het traditionele 

strafrecht is de strafkorting die de verdachte wordt toegekend in ruil voor zijn medewerking 

aan de snelle afdoening van zijn strafzaak. Omdat de strafvermindering wordt toegekend in 

ruil voor medewerking aan een snelle procesafdoening, wordt die straf niet alleen bepaald 

door omstandigheden die samenhangen met de ernst van het feit en de persoon van de dader, 

maar ook, en voor een belangrijk deel, door capaciteitsoverwegingen.  

 Toch wordt dit aspect in de bestudeerde landen in het algemeen niet als problematisch 

beschouwd. Het Italiaanse cassatiehof acht het acceptabel dat de strafvermindering zuiver 

procesrechtelijk van aard is en louter samenhangt met de keuze van de verdachte voor de 

capaciteitsbesparende patteggiamento-procedure.
63

 Volgens de heersende leer vormt de 

strafkorting niet alleen een compensatie voor de samenwerking met justitie, maar draagt deze 

tevens bij aan het beter functioneren van de strafrechtspleging en daarmee aan de 

verwezenlijking van het materiële strafrecht.
64

 Duitse critici stellen daarentegen dat het 

toekennen van een strafkorting in ruil voor een bekentenis onverenigbaar is met de in 

Duitsland geldende Indiztheorie.
65

 Op grond van deze theorie kan een bekentenis alleen een 

strafvermindering opleveren wanneer de verdachte duidelijk berouw heeft, en inzicht toont in 

zijn schuld. Bij een onderhandeling zou volgens hen van enig berouw geen sprake zijn; de 

                                                 
63 Cass.sez.un. 1 oktober 1990, Biz, Cass.pen.1992, p. 295. 
64 In de doctrine spreekt men van logica di premialità. Zie G. Festa, Absprachen im deutschen und italienischen Strafprozeß, 

Münster: Schüling Verlag 2003, p. 139. 
65 Schünemann 1990, p. 110 – 111.  
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verdachte bekent alleen uit strategische overwegingen. Volgens het Duitse Bundesgerichtshof 

en ook de wetgever, is het echter niet altijd duidelijk uit welke overwegingen een verdachte 

bekent, zodat de rechter op grond van het beginsel in dubio pro reo toch tot een 

gerechtvaardigde strafvermindering kan komen bij afspraken.
66

 Ook acht het hof het redelijk 

een bekennende verdachte te belonen voor zijn bijdrage aan de opheldering van de zaak en de 

bespoediging van het strafproces.
67

  

 

 

4.5. De rol van het slachtoffer 

 

Als laatste kan nog worden opgemerkt dat het maken van vonnisafspraken vooral een zaak is 

van het openbaar ministerie, de verdediging en eventueel de rechter. Het slachtoffer speelt 

hierbij principieel geen hoofdrol. Toch blijft het slachtoffer in Duitsland en Frankrijk niet 

volledig buiten beeld. Hij kan zich als benadeelde partij voegen in de zaak, zodat zijn civiele 

vordering wordt beoordeeld door de rechter. In die situaties kunnen vonnisafspraken ook 

voordelen voor slachtoffers brengen, die immers snel duidelijkheid verkrijgen over een 

eventuele compensatie. In Italië is dat anders: in de patteggiamento-procedure heeft het 

slachtoffer geen enkele rol, hetgeen het voor een verdachte aantrekkelijk moet maken om 

voor een patteggiamento te kiezen. Voor het slachtoffer staat hier slechts de weg naar de 

civiele rechter open, maar dit proces kan jaren in beslag nemen en het patteggiamento-vonnis 

heeft hierin geen rechtskracht.
68

  

 

4.6. Conclusie 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de landen waarin vonnisafspraken zijn geïmplementeerd zich in 

de afgelopen jaren voor nieuwe processuele vragen gesteld zagen en voor deze 

afdoeningswijze een nieuw, juridisch toetsingskader hebben gecreëerd. Dit kader kenmerkt 

zich door een meer flexibele interpretatie van strafvorderlijke beginselen en door het 

toekennen van een beperkte procesautonomie aan de verdachte en het openbaar ministerie. Zo 

kunnen zij op basis van consensus in grote mate beslissen wat de inhoud van het uit te 

vaardigen vonnis zou kunnen zijn, echter zonder dat de rechter daarbij buiten spel wordt gezet 

en er een strafrechtelijke partijwaarheid kan ontstaan. De verdediging en het openbaar 

ministerie hebben immers in geen enkel continentaal land de bevoegdheid te onderhandelen 

over de tenlastelegging en het magistratelijk streven naar waarheidsvinding blijft de 

belangrijkste taak van het openbaar ministerie gedurende het voorbereidend onderzoek. Dat 

de feiten niet meer uitvoerig door de rechter worden onderzocht, maar slechts ‘geverifieerd’ 

aan de hand van het procesdossier maakt dat er sprake is van een beperkte rechterlijke 

waarheidsvinding. Daarbij wordt veel overgelaten aan de vrije rechterlijke overtuiging van 

schuld. Ook de openbaarheid van het proces is beperkter, maar dit wordt gerechtvaardigd 

doordat wetgevers de openbaarheid vooral interpreteren als een recht van de verdachte die 

daarvan afstand kan doen, dan wel het gebrek aan openbaarheid in de voorfase compenseren 

door een uitgebreide plicht tot openbaarmaking van de gemaakte afspraken ter zitting en 

registratie in het bijbehorende proces-verbaal van de zitting. Tot slot komt uit de studie naar 

                                                 
66 BGH 28 augustus 1997 (4 StR 240/97), BGHSt. 43, p. 209. 
67 BGH 28 augustus 1997 (4 StR 240/97), BGHSt. 43, p. 209. 
68 Hierop bestaat, niet zozeer vanuit de doctrine, maar vooral vanuit organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van 

delicten (met name verkeersslachtoffers) zeer veel kritiek. Zo betogen vooral de Associazione Italiana Familiari e Vittime 

della Strada en de Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada het delict dood door schuld in het verkeer uit te 

sluiten van de mogelijkheid van een patteggiamento en het slachtoffer te erkennen als hoofdrolspeler in de patteggiamento-

procedure. Zie www.associazioneaivis.com. 
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voren dat het compenseren van de verdachte wegens diens medewerking aan een efficiënte 

strafrechtspleging, in de ons omringende landen breed geaccepteerd wordt. 

 

 

5. Vonnisafspraken en de Nederlandse strafvordering 

 

Een belangrijke conclusie uit het verrichte onderzoek is dat de vormen van 

onderhandelingsjustitie op het West-Europese continent niet hetzelfde zijn als de (Anglo-

Amerikaanse) plea bargaining. Zo tekent de verdachte met zijn bekentenis en instemming 

met het akkoord strikt genomen nog niet zijn eigen veroordeling en heeft de continentale 

rechter verdergaande toetsingsbevoegdheden dan zijn Anglo-Amerikaanse collega. Dit 

betekent dat de procesautonomie van de partijen op het continent kleiner is en dat zij niet in 

dezelfde mate kunnen beschikken over het strafproces als in de common law-stelsels. Vooral 

het uitsluiten van charge bargaining betekent dat de justitiële autoriteiten verantwoordelijk 

blijven voor de waarheidsvinding. Wel leidt de implementatie van vonnisafspraken tot een 

accentverschuiving van het onderzoek ter terechtzitting naar het vooronderzoek.  

 Voor het Nederlandse strafprocesrecht, waar sinds het De auditu-arrest
69

 een 

afgezwakt onmiddellijkheidsbeginsel geldt, levert die accentverschuiving dogmatisch weinig 

problemen op. Zou men hier een afsprakenprocedure willen introduceren die zo min mogelijk 

afbreuk doet aan fundamentele strafvorderlijke uitgangspunten en beginselen, dan dienen 

hieraan echter wel beperkingen en bijzondere waarborgen te worden gesteld. Zo wordt de 

(reeds beperkte) waarheidsvinding het beste gediend wanneer het dossier eerst volledig wordt 

afgerond voordat kan worden beslist welke processuele weg er gevolgd zal worden. Ook geldt 

dat de verdachte en eventueel zijn raadsman tijdig kennis zouden moeten kunnen nemen van 

het bewijsmateriaal om dit in een vroeg stadium te kunnen tegenspreken. Verder zouden er 

waarborgen moeten bestaan om het verbod op charge bargaining te handhaven. Daarbij kan 

men denken aan een rechterlijke toetsing van de juridische kwalificatie van de ten laste 

gelegde feiten, zoals in de bestudeerde landen plaatsvindt. Ook zou gegarandeerd moeten 

worden dat de rechter de verdachte niet louter op zijn eigen verklaring veroordeeld en dienen 

er bijzondere waarborgen te worden gecreëerd om teveel druk op de verdachte te voorkomen. 

Een minimale garantie is een verplichting tot rechtsbijstand voor de verdachte die een 

afspraak wil maken. Men zou eventueel kunnen overwegen de bevoegdheid een 

vonnisafspraak te initiëren exclusief in handen van de verdachte te leggen om pressie door de 

officier van justitie zoveel mogelijk uit te sluiten. Ook de rechter draagt verantwoordelijkheid, 

zowel ten aanzien van de vaststelling van schuld als voor zijn overtuiging dat de verdachte uit 

vrije wil meewerkt aan een snelle beëindiging van zijn procedure. Tot slot blijkt een openbare 

zitting het beste compromis tussen de vereiste vertrouwelijkheid van het partijenoverleg en 

het beginsel van een transparante procesvoering.  

 

Wanneer die hoeveelheid minimumwaarborgen in ogenschouw wordt genomen, wordt 

duidelijk dat vonnisafspraken als zodanig te midden van het bestaande palet aan 

procesvereenvoudigde afdoeningsvarianten in Nederland geen extra capaciteitsbesparing of 

efficiency zal brengen. Enerzijds lijkt deze procesvorm vanuit het (gematigde) streven naar 

waarheidsvinding niet geschikt voor het afdoen van zeer gecompliceerde zaken en anderzijds 

worden de eenvoudige misdrijven waarvoor deze procedure wel geschikt zou zijn, reeds via 

een relatief vlot onderzoek ter terechtzitting of via de efficiëntere procedure van de 

strafbeschikking afgedaan.  

                                                 
69 HR 20 december 1926, NJ 1927, 85.  
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Dit neemt echter niet weg dat de implementatie van de procesvariant in de landen om 

ons heen de keuze van de Nederlandse wetgever voor de zojuist genoemde strafbeschikking 

wel in een ander perspectief plaatst. Met de strafbeschikking heeft het openbaar ministerie 

niet meer alleen de bevoegdheid overtredingen en eenvoudige misdrijven op te sporen en te 

vervolgen, maar ook om die delicten zelfstandig te bestraffen. Het loslaten van het rechterlijk 

bestraffingsmonopolie wordt in de memorie van toelichting hierdoor gerechtvaardigd dat de 

strafbeschikking alleen straffen kan bevatten waarvan de tenuitvoerlegging niet per definitie 

van de medewerking van de betrokkene afhankelijk is en dat de betrokkene steeds de 

mogelijkheid heeft om middels verzet een beroep op de strafrechter te doen.
70

 Ook zouden wij 

met de invoering van de strafbeschikking bij de afdoening van eenvoudige misdrijven gelijke 

tred houden met hetgeen in de ons omringende landen gebeurt.
71

 

Uit de gedane studie blijkt dat dit laatste niet juist is. Immers, veruit de meeste 

misdrijven die in Nederland met een strafbeschikking kunnen worden afgehandeld, worden in 

het buitenland niet buitengerechtelijk maar juist in een gerechtelijke procedure, veelal op 

basis van vonnisafspraken afgewikkeld. De bestudeerde landen hechten daarbij juist een grote 

waarde aan het beklemtonen van de betrokkenheid van de rechter bij de afhandeling van die 

zaken, en daarmee aan de machtenscheiding in de strafvordering. Het argument dat 

buitenlandse wetgevers aandragen om de bevoegdheden van het openbaar miniserie bij de 

afdoening van strafzaken beperkt te houden is dat een te sterke concentratie van 

bevoegdheden bij een van de strafvorderlijke organen leidt tot verminderde rechtswaarborgen 

voor de verdachte, vooral wanneer dit orgaan primair tot taak heeft het strafrechtelijk beleid 

van de uitvoerende (lees: politieke) macht te verwezenlijken. Het is om die reden dat Italië bij 

de afdoening van alle strafzaken strikt vasthoudt aan het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel, 

waarop de strafrechter actief moet toezien. De macht van het openbaar ministerie blijft 

daardoor beperkt. Die rechterlijke toetsing van de uitoefening van bevoegdheden door het 

openbaar ministerie komt ook duidelijk naar voren in de regeling van de patteggiamento-

procedure, op grond waarvan de individuele officier van justitie nauwelijks over 

discretionaire bevoegdheden beschikt. Ook de Duitse wetgever waakt voor een al te sterke 

positie van officieren van justitie bij de afdoening van (eenvoudige) misdrijven: officieren van 

justitie kunnen niet zelfstandig sancties opleggen en hoewel het Verständigungsgesetz aan het 

openbaar ministerie meer zeggenschap heeft gegeven bij de totstandkoming van 

vonnisafspraken, heeft de rechter zijn overheersende positie in het afsprakenproces behouden. 

Hetzelfde geldt overigens voor het Strafbefehlsverfahren
72

, dat meer vergelijkbaar is met de 

Nederlandse strafbeschikking: het is de rechter die op verzoek van de officier van justitie een 

strafbeschikking uitvaardigt. Van enige zelfstandige sanctiebevoegdheid van de Duitse 

officier van justitie bij feiten die tot de kern van het strafrecht moeten worden gerekend, is dus 

geen sprake. De Franse wetgever, tot slot, heeft in het verleden wel geëxperimenteerd met een 

sterk op de strafbeschikking gelijkend procesinstituut, de injonction pénale, maar deze werd 

na een uitspraak van de Conseil constitutionnel buiten werking gesteld: het hof bepaalde dat 

de bevoegdheid van de officier van justitie om een vervolgingsbeslissing te nemen én 

zelfstandig over het opleggen en ten uitvoer leggen van sancties te beslissen, in strijd was met 

het beginsel van de scheiding van de vervolgende en rechtsprekende macht in de 

                                                 
70 Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2004/05, 29 849, nr. 3, p. 2. 
71 Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2004/05, 29 849, nr. 3, p. 5. 
72 Het Strafbefehlsverfahren is een verkorte procedure die openstaat voor lichte misdrijven (de zogenaamde Vergehen) en 

waarbij de rechter op vordering van de officier van justitie een strafbeschikking uitvaardigt. Er vindt dan geen onderzoek ter 

terechtzitting plaats. De verdachte kan verzet indienen tegen de beschikking, waarna alsnog een onderzoek ter terechtzitting 

moet plaatsvinden. Een Strafbefehl staat gelijk aan een veroordeling. Zie de artikelen 407 – 412 StPO. Zie over deze 

procedure en zijn ontwikkeling nader T. Elobied, Die Entwicklung des Strafbefehlsverfahren von 1846 bis in die Gegenwart, 

Berlijn: Walter de Gruyter 2010 en P.J.P. Tak, Strafbefehls- und Bussgeldverfahren. Wijzen van afdoening van 

verkeersmisdrijven en verkeersordnungswidrigkeiten, Den Haag: Ministerie van Justitie 1980. 
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strafvordering.
73

 De injonction pénale werd afgeschaft en vervangen door de niet 

buitengerechtelijke composition pénale, die de voorloper werd van de CRPC. Hoewel het 

openbaar ministerie in die procedure wel een rol van betekenis speelt, is het steeds de rechter 

die de overeengekomen straf vooraf toetst en oplegt.  

 

Het gevaar van een concentratie van strafvorderlijke bevoegdheden is in een procedure als de 

strafbeschikking evident. Het openbaar ministerie is verantwoordelijk voor zowel de 

opsporing, vervolging en bestraffing van strafbare feiten, als ook voor de tenuitvoerlegging 

van de door hetzelfde college opgelegde straf. Hiermee treedt een niet onafhankelijk 

overheidsorgaan – dat immers verantwoording schuldig is aan de minister van justitie en het 

mede door hem bepaalde crimineel politiek beleid uitvoert – in bevoegdheden die voorheen 

alleen aan de onafhankelijke rechter waren voorbehouden. Stelt de verdachte geen verzet in, 

dan wordt dit gebrek aan rechterlijke controle onvoldoende gecompenseerd door andere 

vormen van externe toetsing. Zo heeft de verdachte weliswaar recht op rechtsbijstand bij het 

aan de strafbeschikking voorafgaande verhoor, maar die rechtsbijstand is afhankelijk gesteld 

van de ernst van de straf die de officier van justitie voor ogen staat en is (dus) niet in alle 

gevallen verplicht gesteld. Hierdoor kan het voorkomen dat verdachten zonder advocaat 

worden gehoord. Wordt aan die categorie verdachten een strafbeschikking gepresenteerd als 

aantrekkelijk alternatief voor een onderzoek ter terechtzitting, dan kunnen zij zich 

gemakkelijk onder druk gezet voelen. Tot slot geldt dat de procedure schriftelijk is, het 

slachtoffer daarin nauwelijks een rol speelt en de uitgevaardigde strafbeschikking in de regel 

niet voor derden toegankelijk is. Het gebrek aan controle door buitenstaanders maakt aldus 

dat de checks and balances in de strafvordering uit balans raken
74

 en het openbaar ministerie 

optreedt als een volledig autonoom overheidsorgaan wiens handelen nauwelijks wordt 

gecontroleerd. De waarborg dat de verdachte verzet kan instellen, doet hieraan nauwelijks af 

nu het stellen van verzet tegen de strafbeschikking beperkt zal blijven. Dit betekent dat een 

omvangrijk deel van de strafrechtspleging – namelijk het overgrote deel van de delicten die 

wij tot het klassieke strafrecht rekenen – plaatsvindt buiten het zicht van een onafhankelijke 

rechter en de samenleving. Afgezien nog van een concentratie van bevoegdheden heeft het 

ontbreken van rechterlijke toetsing ook gevolgen voor de kwaliteit van de waarheidsvinding. 

Het openbaar ministerie heeft immers de leiding over het feitenonderzoek en bepaalt ook zelf 

of dit onderzoek leidt tot een voldoende overtuiging van schuld. Zonder effectieve controle 

van een onafhankelijke derde en zonder voldoende rechtswaarborgen voor een effectieve 

tegenspraak van de verdachte in het vooronderzoek, biedt de procedure weinig garanties voor 

de juiste toepassing van het materiële strafrecht.
75

  

 

De door onze wetgever – onder verwijzing naar het Duitse Ordnungswidrigkeitengesetz – 

gewekte schijn dat wij met de invoering van de strafbeschikking bij de afdoening van 

eenvoudige misdrijven gelijke tred houden met hetgeen in de ons omringende landen gebeurt, 

is dus niet juist. De conclusie kan niet anders luiden dan dat Nederland met de 

strafbeschikking in ieder geval ten opzichte van de drie bestudeerde grote continentaal 

Europese systemen uit de pas loopt. 

 Ofschoon het binnen de soevereiniteit van de nationale wetgever ligt om de 

strafvordering naar eigen inzicht vorm te geven – voorzover deze niet in strijd komt met de 

                                                 
73 Conseil constitutionnel 2 februari 1995, nr. 95-360 DC.  
74 Zo ook J.H. Crijns & P.P.J. Van der Meij, ‘Over de grenzen van de materiële waarheidsvinding’, in: R.H. Haveman & H.C. 

Wiersinga (red.), Langs de randen van het strafrecht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p. 45 - 69, J.H. Crijns, 

‘Rationaliteiten achter de Wet OM-afdoening’, in: C.P.M. Cleiren, M.J. Dubelaar, J.M. ten Voorde, J.L. de Wijkerslooth & 

M.A.H. van der Woude (red.), Op zoek naar samenhang. Het Algemeen kader herziening strafvordering nader beschouwd, 

Deventer: Kluwer 2006, p. 51 – 70 en C.P.M. Cleiren, ‘Zoeken naar samenhang en consistentie’, p. 13 - 37.  
75 Zo ook Crijns & Van der Meij 2005, p. 68. 
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minimale rechtswaarborgen van de Grondwet en internationale verdragen zoals het EVRM – 

kan de keuze voor een procesvorm die afwijkt van de standaard van andere Europese landen 

en waartegen rechtsstatelijke bezwaren bestaan, mogelijk nieuwe vragen opwerpen in het licht 

van de internationale strafrechtelijke samenwerking. Hierbij kan vooral worden gedacht aan 

het beginsel van wederzijdse erkenning, dat sinds de inwerkingtreding van het Verdrag 

betreffende de Werking van de Europese Unie
76

 op 1 december 2009, de uitdrukkelijke 

hoeksteen vormt van samenwerking in Europa. Het wederzijds vertrouwen in elkaars 

rechtssysteem is een voorwaarde voor de verwezenlijking van dit beginsel. Voor dit 

wederzijds vertrouwen is het niet nodig dat de verschillende rechtsstelsels volledig 

overeenkomen, maar fundamentele verschillen tussen rechtsstelsels kunnen leiden tot 

discussies en obstakels bij de genoemde samenwerking. In het kader van de strafbeschikking 

zou men hierbij kunnen denken aan mogelijke problemen bij wederzijdse erkenning en 

tenuitvoerlegging van de strafbeschikking in het buitenland. Wil Nederland zich aansluiten bij 

de versterkte rechtswaarborgen die andere Europese landen aanhouden bij de afdoening van 

eenvoudige misdrijven en eventuele problemen bij een verdere internationale strafrechtelijke 

samenwerking voorkomen, dan zou een herbezinning op de rol van de rechter bij de 

strafbeschikking aanbeveling verdienen.  

 Afgezien van kwesties die op het terrein van de internationale samenwerking spelen, is 

een heroverweging of aanpassing van de strafbeschikking ook in een ander opzicht wenselijk. 

Door de ruime mogelijkheden die de officier van justitie in het kader van de strafbeschikking 

heeft in de verhoorfase, bestaat het gevaar dat de praktijk van de strafbeschikking in veel 

arrondissementen niet erg verschilt met wat in de ons omringende landen onder de noemer 

onderhandelingsjustitie wordt geschaard: een informeel overleg tussen officier van justitie en 

verdediging over de afdoening van een strafzaak. De Nederlandse officier van justitie zal 

immers van tevoren willen weten of een strafbeschikking zin heeft, terwijl die 

strafbeschikking voor de (juridisch niet geschoolde) verdachte in veel gevallen aantrekkelijker 

zal zijn dan een onzeker onderzoek ter terechtzitting, of als zodanig wordt gepresenteerd.
77

 De 

hiervoor beschreven ontwikkelingen in de Duitse rechtspraktijk hebben laten zien dat het van 

belang is vroegtijdig na te denken over de ruimte die aan praktijkjuristen toekomt om 

dergelijke informele overleggen te voeren. Dit kan voorkomen dat wetgeving en 

procespraktijk op termijn sterk van elkaar afwijken de zich ongewenste deals in de marge 

ontwikkelen. 

 

 

6. Afronding  

 

Sinds enige decennia zijn vonnisafspraken een vast onderdeel gaan uitmaken van het 

strafprocesrecht van verschillende Europese landen. Deze procesvorm beoogt in de eerste 

plaats een efficiëntere strafrechtspleging tot stand te brengen. In Nederland heeft in de 

afgelopen jaren weinig belangstelling bestaan een dergelijke vorm van onderhandelingsjustitie 

in strafzaken. Hier werd in 2008 de Wet OM-afdoening geïmplementeerd, op grond waarvan 

een groot deel van de eenvoudige misdrijven zonder enige rechterlijke betrokkenheid kunnen 

worden afgedaan.  

Naar alle waarschijnlijkheid is de strafbeschikking een efficiëntere 

afdoeningsmodaliteit dan vonnisafspraken. Toch laat de studie naar Italiaans, Duits en Frans 

                                                 
76

 Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, 13 december 2007, PbEU 2007, C 306. 
77

 Nijboer vatte de procedure van de strafbeschikking eerder treffend samen met de term ‘functionele equivalent 

van plea bargaining’. J.F. Nijboer, ‘Plea bargain en OM-afdoening als functionele equivalenten?’, Justitiële 

Verkenningen 2005, p. 128 – 137. 
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recht zien dat het van belang is kennis te nemen van het bestaan en de werking van 

vonnisafspraken. De ontwikkeling van die procesvorm plaatst de Nederlandse 

strafbeschikking namelijk wel in een ander perspectief. De ontwikkelingen in de drie grote 

Europese strafsystemen toont aan dat wij hiermee afwijken van de standaard aan 

rechtswaarborgen die deze systemen stellen voor de afdoening van eenvoudige misdrijven. 

Uit de bestudering van wetgeving en rechtspraktijk in Italië, Duitsland en Frankrijk blijkt dat 

een meer consensuele, gerechtelijke afdoening van die delicten, en een strikte normering van 

bevoegdheden daarbij, de strafvorderlijke machtenscheiding voorafgaande aan een 

veroordeling beter waarborgt. Voorts laten de ervaringen in Duitsland zien dat het risico 

bestaat dat in een ondoorzichtige rechtspraktijk een eigen dynamiek kan ontstaan waarop de 

wetgever zijn greep verliest. De studie prikkelt derhalve om de strafbeschikking opnieuw ter 

discussie te stellen en zodanig om te vormen dat hierop meer controle van buitenaf bestaat. 

Alleen op die manier kan een efficiënte, met voldoende rechtswaarborgen omklede 

strafprocedure worden gewaarborgd, die toekomstbestendig is.  
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Trending
Topics

Over pogingen de ondermijning te ontmijnen

Prof. mr. H.J.B. Sackers*

1. Inleiding

Een van de ‘topics’ die de afgelopen tijd veelvuldig aan-
dacht kreeg, is het ferme voornemen van de regering om
het ‘veelkoppige monster van de ondermijning’ aan te
pakken. Hoewel het regeerakkoord voorzag in het tot
stand brengen van een voorstel tot een ‘Ondermijnings-
wet’, is een wetsvoorstel er niet gekomen.1 In een over-
leg met de Tweede Kamer heeft de minister in novem-
ber 2018 meegedeeld niet langer naar de totstandkoming
van een aparte wet te streven, maar te focussen op
‘ambitieuze ondermijningswetgeving, bestaande uit
meerdere (lopende of nieuwe) bestuursrechtelijke of
strafrechtelijke wetsvoorstellen, die gemeen hebben dat
zij geheel of mede tot doel hebben de aanpak van onder-
mijning te versterken.’ De minister streeft naar een
breed pakket aan preventieve en repressieve maatregelen
met een coalitie van overheid, bedrijfsleven en samenle-
ving op basis van een meerjarig versterkingsprogramma.
Tegen georganiseerde misdaad behoort een georgani-
seerde overheid te staan. Alleen een gezamenlijk aanpak,
waarbij (binnen het verband van de Regionale Informa-
tie- en Expertisecentra) nadrukkelijk aan een rol voor de
lokale overheid wordt gedacht, wordt als kansrijk
gezien.2 Tegelijk wil de minister het bestaand

* Prof. mr. H.J.B. Sackers is hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en redacteur van dit tijdschrift.

1. Wel kwam een Proeve van wetgeving ‘Voorkomen en Aanpakken
ondermijning’ tot stand, Regioburgemeesters 2017.

2. D.J. Korf, S.J. Luijk & M.E. de Meijer, Criminele samenwerkingsverban-
den. Ontwikkelingen in aanpak en duiding effectiviteit, (WODC/UvA),
Amsterdam: Rozenburg Publishers 2018; L.J.J. Peters, Dealen met
ondermijningsdelicten, Deventer: Wolters Kluwer 2018; T. Spapens,
‘Bestuurlijke aanpak van ondermijning: ervaringen in Nederland en het
buitenland’, TBS&H 2019 (elders in dit nummer). Zie over de lokale
betrokkenheid: Afdeling advisering van de Raad van State, De rol van

bestuurs(straf)rechtelijke instrumentarium herijken ten-
einde de mogelijkheid van inzet tegen ondermijnende
activiteiten te vergroten. In dit kader wordt steevast (de
uitbreiding in) artikel 13b Opiumwet genoemd,3 maar
wordt ook de effectiviteit van fiscaal-financiële sancties
geroemd. Het voornemen een wetsvoorstel in te dienen
dat de openbaarmaking van vergrijpboetes, opgelegd aan
(juridische) beroepsbeoefenaren en adviseurs, mogelijk
zal maken, past geheel in die lijn. Veel (meer) succes
verwacht de minister van het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet
bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties’ dat in
een eerder stadium de pijlen vooral op de zogenoemde
‘outlaw motorcycle gangs’ leek te hebben gericht, maar
thans een ruimere reikwijdte lijkt te beogen.4 Een voor-
stel dat de moeite waard is reeds in dit stadium te ver-
kennen. Aansluitend zal de uitbreiding van artikel 13b
Opiumwet worden besproken, waarna een blik op de
politiepraktijk inzake het omgaan met bestuurlijke sanc-
ties wordt geworpen.

2. Wetsvoorstel bestuurlijk
verbod ondermijnende
organisaties

In de strijd tegen ondermijnende activiteiten is in
november 2018 een wetsvoorstel ingediend houdende

gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning,
Den Haag 2019.

3. Wet van 12 december 2018 tot wijziging van de Opiumwet (verruiming
sluitingsbevoegdheid van de burgemeester), Stb. 2018, 481 (Kamer-
stukken 34 763).

4. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Oos-
ten (Van Wijngaarden), Van der Graaf (Drost) en Van der Staaij, hou-
dende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die
een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden,
Kamerstukken II 2018/19, 35 079, nrs. 6-7 (gewijzigd voorstel van
wet).
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regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organi-
saties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevor-
deren of in stand houden. Had men aanvankelijk de pij-
len uitsluitend gericht op de outlaw motorcycle gangs
(OMG’s), het wetsvoorstel beoogt een ruimer toepas-
singsbereik. Het voorziet in de mogelijkheid van een
bestuurlijk verbod op rechtspersonen en ieder ander als
zelfstandige eenheid of organisatie naar buiten tredend
lichaam of samenwerkingsverband, waaronder de
OMG’s. Dat de OMG’s niet alleen clubs met stoere
mannen met wat ruwe omgangsvormen zijn, is volgens
de initiatiefnemers de afgelopen jaren steeds duidelijker
geworden. Zij vormen een ernstige bedreiging voor de
veiligheid van burgers en voor het openbaar gezag.
Daarnaast ontzeggen zij hun eigen leden de vrijheid zich
voor hulp en bijstand tot de overheid te wenden en de
vrijheid uit de organisatie te stappen wanneer zij dat
willen. Hierdoor worden fundamentele rechten van de
eigen leden geschonden. Daarom richt dit wetsvoorstel
zich specifiek op de OMG’s en vergelijkbare organisa-
ties. Dergelijke organisaties stimuleren en faciliteren
zware criminaliteit, waaronder het plegen van geweld en
handel in drugs.

De kern van het wetsvoorstel is dat (niet-politieke) orga-
nisaties bij besluit van de minister voor Rechtsbescher-
ming verboden kunnen worden. Het doel van een derge-
lijk besluit is het beschermen van de openbare orde.
Daarbij sluiten de initiatiefnemers aan bij het grondwet-
telijke begrip openbare orde zoals dat nu reeds in artikel
2:20 BW wordt gehanteerd en in de jurisprudentie is
ingevuld. Omdat de OMG’s doorgaans op nationaal
niveau opereren is een landelijk verbod de aangewezen
manier om de OMG’s die het betreft in hun handelen te
belemmeren. Daarbij komt dat een rechtspersoon in het
hele land rechtspersoon is. Ook om die reden achten zij
een lokaal of regionaal verbod van een OMG niet moge-
lijk. Een besluit tot een verbod van een OMG komt om
die redenen bij de minister te liggen.
De kernbepaling is artikel 2, dat in het voorstel als volgt
luidt:

1. ‘Als dat noodzakelijk is in het belang van de
openbare orde kan Onze Minister een rechts-
persoon en ieder ander als zelfstandige eenheid of
organisatie naar buiten tredend lichaam of
samenwerkingsverband bij beschikking verbieden
als de werkzaamheid van die rechtspersoon of dat
lichaam of samenwerkingsverband een cultuur
van wetteloosheid creëert, bevordert of in stand
houdt.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt een
gedraging toegerekend aan de rechtspersoon, het
lichaam of het samenwerkingsverband als de
gedraging heeft plaatsgevonden in het georgani-
seerde verband van de rechtspersoon, het lichaam
of het samenwerkingsverband en de rechts-
persoon, het lichaam of het samenwerkingsver-
band de gedraging duldt of er op andere wijze
niet doeltreffend tegen optreedt.’

De hunkering naar een slagvaardige aanpak van de als
ondermijnend ervaren activiteiten van OMG’s camou-
fleert een aantal vrij principiële vraagstukken. Los van
de grondwettelijk beschermde vrijheid van vereniging,
kan men zich afvragen waarom een bestuurlijke aanpak
te verkiezen is boven de thans bestaande mogelijkheid
voor het OM om via artikel 2:20 BW de ontbinding van
een organisatie aan de rechter voor te leggen, althans
waarom niet ten minste wordt afgewacht hoe de lopende
procedures tegen de Bandidos (beroep in cassatie inge-
steld), Satudarah (hoger beroep ingesteld), Broeder-
schap Catervarius (in eerste aanleg verboden), No Sur-
render en Hells Angels (procedure aangekondigd) aflo-
pen. Ook is onduidelijk wat de (strafrechtelijke) gevol-
gen zijn van een verbod voor individuele leden en/of
(on)zelfstandige onderdelen (chapters) van de organisa-
ties. Hoe vult de minister het creëren, bevorderen of in
stand houden van een cultuur van wetteloosheid in?
Wordt aansluiting gezocht bij het door de Hoge Raad in
de ‘Martijn-zaak’ ontwikkelde ‘ontwrichtingscriteri-
um’?5 En, ten slotte, hoe zal de bestuursrechter op een
beroep tegen het ‘dadelijk uitvoerbare’ verbod reageren?

In de literatuur is niet enthousiast op het voorstel gerea-
geerd. Stellig is het in maart 2019 verschenen Groning-
se onderzoeksrapport over de bestrijding van OMG’s
dat stelt dat de effectiviteit van het optreden van over-
heid tegen motorbendes uiterst beperkt is.6 Volgens de
onderzoekers schiet de wetgeving op veel punten tekort,
waardoor de gevolgen van een verbod op motorclubs
voorlopig beperkt zullen blijven. Ook zetten ze vraagte-
kens bij het huidige beleid van de overheid tegen motor-
bendes. Zo is het maar zeer de vraag of een gemeentelijk
verbod op het dragen van ‘colours’ (clubkleuren en
-tatoeages) grondwettelijk standhoudt. Hoewel het Gro-
ningse onderzoek logischerwijs geen betrekking heeft op
de gevolgen van het wetsvoorstel, zijn zij (over het voor-
stel in de conceptfase) bepaald niet enthousiast. Koorn-
stra en Brouwer twijfelen (in een eerdere bijdrage in Ars
Aequi) of het wetsvoorstel daadwerkelijk zal bijdragen
aan het effectief bestrijden van criminele activiteiten van
de OMG’s en/of de leden.7 Twijfels zijn ook te lezen in
het (niet-positieve) advies van de Afdeling advisering
van de Raad van State over het wetsvoorstel. Hoewel zij
begrip heeft voor het feit dat de initiatiefnemers het
mogelijk willen maken om sneller op te kunnen treden
tegen OMG’s en vergelijkbare organisaties, acht zij ech-
ter de kans dat met het wetsvoorstel de door de initia-
tiefnemers veronderstelde tijdwinst wordt geboekt, zeer
klein. Met belangstelling zal de verdere parlementaire
behandeling worden afgewacht om te bezien of hiermee
een adequate ontmijning zal worden bereikt.

5. HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:948, AB 2014/348, m.nt. Brouwer,
NJ 2014/507, m.nt. Alkema.

6. J. Koornstra, B. Roorda, M. Vols & J.G. Brouwer, Bestrijding van Out-
law Motorcycle Gangs. Een rechtsvergelijkende studie naar de aanpak
van onrechtmatige organisaties in rechtsstatelijk perspectief, Serie
Politie & Wetenschap nr. 111,Den Haag: Sdu 2019.

7. J. Koornstra & J. Brouwer, ‘Het verbieden van outlaw motorcycle gangs,
een effectieve maatregel?’, AA 2018/09, p. 696-700.
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3. Uitbreiding artikel 13b
Opiumwet

De discussie over ondermijning wordt enigszins gehin-
derd doordat onduidelijk is wat onder het containerbe-
grip ‘ondermijning’ moet worden verstaan.8 Vanuit het
perspectief van de minister hoort daaronder in ieder
geval ook de strijd tegen degenen die zich al dan niet in
georganiseerd verband bezighouden met hennepkweke-
rijen en laboratoria voor synthetische drugs te worden
verstaan.

Een belangrijke slag zou moeten worden geslagen met
een per 1 januari 2019 gewijzigde eerste lid van artikel
13b Opiumwet. Op grond van dit artikel (ook wel de
Wet Damocles genoemd) heeft de burgemeester de
bevoegdheid tot het opleggen van een last onder
bestuursdwang indien in woningen of lokalen drugs
worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daar-
toe aanwezig zijn. Deze last onder bestuursdwang kan
het bevel van de burgemeester inhouden om de woning
of het lokaal te sluiten. Die bevoegdheid gold niet als in
een pand geen drugs werden aangetroffen, terwijl er wel
voorwerpen of stoffen aanwezig waren die buiten twijfel
voor het telen of bereiden van drugs geschikt waren,
zoals bepaalde apparatuur (drugslaboratorium, cocaïne-
wasserij), chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnij-
dingsmiddelen. De aanpassing van artikel 13b regelt dat
de sluitingsbevoegdheid nu ook geldt in geval van der-
gelijke strafbare voorbereidingshandelingen. Met deze
uitbreiding is volgens de memorie van toelichting
beoogd de burgemeester beter in staat te stellen om de
uit het drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de
volksgezondheid te voorkomen en beheersen en de
nadelige effecten van de productie en distributie van,
handel in en het gebruik van drugs op het openbare
leven en andere lokale omstandigheden tegen te gaan.9
Het (nieuwe) eerste lid van artikel 13b luidt als volgt:

‘De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een
last onder bestuursdwang indien in een woning of
lokaal of op een daarbij behorend erf:
a. een middel als bedoeld in lijst I of II dan wel aan-

gewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt
verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe
aanwezig is;

b. een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a,
eerste lid, onder 3°, of artikel 11a voorhanden is.’

De aanpassing heeft de leesbaarheid van het artikel niet
vergroot.10 Allereerst is onder a de zinsnede toegevoegd
‘dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid’.
Deze toevoeging heeft weinig van doen met ondermij-

8. In algemene zin omschreven als ‘criminaliteit die een ontwrichtende en
ondermijnende werking heeft op de samenleving en de rechtsstaat’,
Kamerstukken II 2018/19, 35 000 VI, nr. 2 p. 14.

9. Kamerstukken II 2016/17, 34 763, nr. 3 p. 2.
10. M. Bruijn & J. Brouwer, ‘Verruiming Wet Damocles. Op zoek naar de

betekenis in het labyrint dat Opiumwet heet’, NJB 2019/767.

ning, want zij ziet op de mogelijkheid de Opiumwet
reeds in stelling te brengen zodra een nieuwe, nog onbe-
kende en niet op de lijsten behorende bij de Opiumwet
voorkomende drug, in het circuit opduikt. Door middel
van een ministeriële regeling wordt dan de tijd over-
brugd die normaal nodig is om het middel op een van de
lijsten te doen opnemen. Onder b is de ‘echte’ verrui-
ming opgenomen. Het gaat daarbij om het aantreffen
van voorwerpen of stoffen die in relatie staan met de
voorbereidingshandelingen die strafbaar zijn op grond
van artikel 10a of artikel 11a Opiumwet. Die bepalingen
vereisen dat degene die het voorwerp of de stof in de
woning (of het lokaal of op het erf) voorhanden heeft,
weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat het
voorwerp of de stof bestemd is voor onder meer het
bereiden, bewerken of vervaardigen van harddrugs,
respectievelijk voor grootschalige of bedrijfsmatige ille-
gale hennepteelt. De situatie zal van dien aard moeten
zijn dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het
om strafbare voorbereidingshandelingen gaat.

Het parlementaire debat kende enkele centrale thema’s.
Zo werd geredetwist over de toenemende kwetsbaarheid
van de positie van de burgemeester,11 over de noodzaak
van de wetswijziging in relatie tot de inzet van andere
reeds beschikbare instrumenten,12 en over een verkla-
ring van het hoge aantal beroepen bij de rechter tegen
woningsluitingen (op basis van het oude artikel 13b
Opiumwet) dat gegrond wordt verklaard.13

Weinig aandacht daarentegen was er voor de handha-
vingspraktijk. Het sluiten van een woning op grond van
de nieuwe bepaling vergt van de politie een bestuurlijke
beoordeling die zij kan baseren op de feitelijke omstan-
digheden. Het gaat dan om de feiten die de politie op
grond van artikel 9 Opiumwet bevoegd maakten om het
pand te betreden, de ter plekke aangetroffen situatie, de
aard en hoeveelheid van de in beslag genomen stof, de
aangetroffen voorwerpen en stoffen in onderlinge com-
binatie en andere uit het opsporingsonderzoek blijkende
feitelijkheden zoals resultaten van tapgesprekken of
observaties. Gaat het om voorbeelden die in de memorie
van toelichting zijn gegeven,14 zoals het aantreffen van
2.000 liter zoutzuur in een woonwijk of een kwekerij
waarin alleen de hennepplanten nog ontbreken (terwijl
niets erop wijst dat men voornemens is om tomaten gaat
kweken), dan lijkt dit voor de politie een eenvoudige
opgave. De praktijk leert echter dat dit veel minder een-
voudig is dan in het politieke debat werd verondersteld.
Rechtspraak over het nieuwe artikel 13b Opiumwet is
ten tijde van het schrijven van deze bijdrage nog niet
voorhanden.

11. ‘Het lijkt erop dat het zwaard van Damocles zo langzamerhand vooral
boven het hoofd van de burgemeesters hangt’ (Andriesen, Handelingen
I, 2018/19, nr. 10-7).

12. Bijvoorbeeld op basis van de artikelen 1 en 2 Woningwet juncto artikel
17 Woningwet waarmee drugspanden kunnen worden gesloten als de
leefbaarheid van de omgeving dat vergt.

13. Zie: L.M. Bruijn, ‘De ontwikkeling van de Wet Damocles: burgemeesters
trekken zwaard in de strijd tegen drugs’, TBS&H 2018 (3) p. 143-162.

14. Kamerstukken II 2016/17 34 763, nr. 3.
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4. Bestuurlijke bevoegdheden,
politie en de lokale aanpak
van onveiligheid

Onder deze titel verscheen in januari 2019 het verslag
van een empirisch onderzoek naar de rol van de politie
bij de inzet van bestuurlijke bevoegdheden bij de aanpak
van overlastgevende criminaliteit.15 Een van de speer-
punten uit het onderzoek betrof de woningsluitingen.
Hierna zullen enkele opvallende conclusies uit het
onderzoek worden besproken. Zo blijken om te begin-
nen lang niet alle burgemeesters automatisch invulling
te willen geven aan het lokale Damocles-beleid. Nogal
wat burgemeesters willen problemen rondom drugspan-
den niet zonder meer opgelost zien met sluiting, onder
het motto ‘hard, maar ook met hart’. Vooral bij
woningsluitingen waarbij gezinnen met kinderen zijn
betrokken, wordt niet primair met een ‘kale’ sluiting
opgetreden, maar soms volstaan met een ‘waarschu-
wing’. Tegelijk zijn deze burgemeesters ook niet onge-
voelig voor de risico’s van het ‘waterbed-effect’, het ver-
schuiven van met drugs samenhangende ondermijnende
criminaliteit naar gemeenten waar minder ‘hard’ wordt
opgetreden. Bij de politie bestaat een sterke voorkeur
voor ‘hard’ optreden. Veel politiemensen ervaren het
optreden van de burgemeester op basis van artikel 13b
Opiumwet als aarzelend en traag. Omgekeerd zijn de
gemeenten niet onverdeeld tevreden over de zuinige
informatieverstrekking door de politie waarvan zij
afhankelijk zijn voor het opstarten van een sluitingspro-
cedure. Zij wijten dit aan de nog niet ideaal verlopende
‘ketenaanpak’ (met het beeld van veelvuldig wisselende
gesprekspartners), de terughoudendheid bij de politie
op grond van privacybescherming en ‘AVG-angst’,16 en
het voor de gemeenten niet in te schatten risico van
doorkruising met andere, lopende politieonderzoeken.
Gemeenten menen dat de politie de verantwoordelijk-
heid voor de bestuurlijke aanpak van ondermijnende
overlast en criminaliteit volledig bij gemeenten legt en
zichzelf daarmee op afstand van gemeenten zet. Een
deel van de gemeenten probeert daarom de eigen rol en
positie in de aanpak uit te breiden.

15. R. Salet & H. Sackers, Bestuurlijke bevoegdheden, politie en de lokale
aanpak van onveiligheid, Serie Politie & Wetenschap nr. 107, Den
Haag: Sdu 2019; R. Salet & H. Sackers, ‘Spanningen tussen de bestuur-
lijke en strafrechtelijke aanpak van criminaliteit’, NJB 2019/766.

16. Zie daarover uitgebreid: Afdeling advisering van de Raad van State, De
rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van onder-
mijning, Den Haag 2019, p. 35-58. Een conceptwetsvoorstel ‘Gege-
vensverwerking door samenwerkingsverbanden’ is in de zomer van
2018 in consultatie geweest. Dit voorstel strekt ertoe de mogelijkheid te
scheppen om de verwerking van persoonsgegevens en andere gege-
vens door bepaalde, bij AMvB ingestelde of aangewezen samenwer-
kingsverbanden voor de vervulling van een nader bij AMvB omschreven
doel van zwaarwegend algemeen belang van een adequate juridische
basis te voorzien. Volgens de conceptmemorie van toelichting valt te
denken aan een samenwerkingsverband van gemeenten, politie, OM
en de Belastingdienst waarin zij de inzet van hun bevoegdheden op
elkaar afstemmen om tot de meest effectieve aanpak van ondermijnen-
de criminaliteit te komen.

De onderzoeksresultaten hebben nog een ander, deels
met het voorgaande samenhangend euvel blootgelegd.
Opvallend vaak geven de bestudeerde gegevens te zien
dat de politie nog nauwelijks met de inzet van bestuurs-
rechtelijke sancties vertrouwd is. Het voor een succes-
volle aanpak noodzakelijke integrale denken, stuit af op
het feit dat de politie nog vaak denkt en handelt in de
vertrouwde strafvorderlijke modus. Zo wordt direct
nadat een kwekerij is opgerold de verdachte gehoord,
proces-verbaal opgemaakt, en dit (met het overige
bewijsmateriaal) ingezonden naar het OM. Een even
voortvarend inzenden van de bevindingen naar de
gemeente blijft uit en wordt pas, nadat daarom van
gemeentewege is verzocht, in een later stadium alsnog
gedaan. Opvallend veel politiemedewerkers menen dat
zij deze bevindingen moeten opnemen in een ‘bestuur-
lijke rapportage’, omdat het hun niet is toegestaan dat in
de vorm van een proces-verbaal te doen. Dit laatste is
immers voorbehouden aan de officier van justitie, is de
misvatting. Dat ook in een eventueel volgende bestuurs-
rechtelijke procedure een op ambtseed of ambtsbelofte
opgemaakt stuk een hogere bewijswaarde heeft dan een
niet als zodanig opgemaakte ‘bestuurlijke rapportage’,
ontgaat veel politiemensen. De strafrechtelijke pro-
bleemoriëntatie heeft gevolgen voor de informatie die
politiemensen verzamelen en vastleggen. Deze informa-
tie is vaak verzameld met het oog op een strafrechtelijke
afhandeling in plaats van een bestuurlijke. Kennis van
het bestuursrechtelijke bewijsrecht, dat een op de
woningsluiting mogelijk volgende procedure bij de
bestuursrechter, is matig of niet aanwezig. Weet een
gemiddeld politieambtenaar doorgaans uitstekend de
lastige klippen van het ‘onrechtmatig bewijs’ te benoe-
men, bij de vraag naar de betekenis van het ‘zozeer
indruist’-criterium blijft het angstvallig stil. Hetzelfde
geldt voor de kennis van het bestuursrechtelijke bewijs.

Er is in de hele strafrechtketen die zich met bestuurs-
rechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit
bezighoudt, geen of onvoldoende kennis van het
bestuursrechtelijke bewijsrecht. Daardoor lopen deze
zaken onnodig ‘stuk’ bij de bestuursrechter met (begrij-
pelijke) frustratie bij gemeente en politie tot gevolg. Die
frustratie na een ‘verloren’ zaak speelt een rol bij de
vrees voor een hernieuwd bestuurlijk afbreukrisico.
Wanneer fouten worden of zijn gemaakt of bezwaren of
beroep tegen woningsluitingen gegrond worden ver-
klaard, kan met name de burgemeester gezichtsverlies
lijden. Gemeenten willen die risico’s beperken waardoor
zij de politie (in een volgende zaak) overvragen of soms
zelfs onder druk zetten om informatie te verstrekken die
de politie eigenlijk niet wil, mag of kan verstrekken.

Verder blijkt dat de inzet van bestuursrechtelijke sanc-
ties in de politiepraktijk vaak nog wordt gezien als straf-
recht-light. Hoewel politiemensen graag zien dat de
woningsluiting wordt ingezet omdat zij een (relatief)
snelle en zichtbare interventie oplevert, zijn zij somber-
der over de effecten die ermee worden bereikt. De slui-
ting wordt door veel politiemensen gezien als een maat-
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regel waarmee slechts de ‘kleine spelers’ of ‘sufferdjes’
worden aangepakt die daardoor eventueel nog verder in
de problemen raken. Het geheel blijft beperkt tot
‘symptoombestrijding’. De achterliggende, georgani-
seerde (zware) criminaliteit blijft grotendeels buiten
schot of wordt slechts beperkt ‘geraakt’. ‘Daarvoor heb
je het hardcore strafrecht nodig’, was een vaak opgete-
kende reactie van politiezijde.

5. Afsluiting

Als de schaduw die het wetsvoorstel bestuurlijk verbod
ondermijnende organisaties vooruitwerpt op haar meri-
tes wordt beoordeeld, kan zij, evenals de verwachte
gevolgen van de uitbreiding van de sluitingsbevoegd-
heid van artikel 13b Opiumwet, worden beschouwd als
een serieuze poging het veelkoppige monster van de
ondermijning te ontmijnen. Toch past het deze bijdrage
met enkele relativerende opmerkingen te besluiten.

Het bestuurlijk verbod dat de ondermijnende organisa-
ties straks gaat treffen, zal niet de panacee worden die
het verschijnsel van de ondermijnende criminaliteit in
het hart raakt. Daarvoor zijn twijfels over de mate van
effectiviteit, en (daarmee samenhangend) is er (nog) te
veel onduidelijkheid over de status van (on)zelfstandige
deelorganisaties en over datgene wat onder ‘verboden
voortzetting’ wordt verstaan.

Ook gejuich om de verruimde bevoegdheid van de bur-
gemeester in artikel 13b Opiumwet behoeft enige tem-
pering. Niet zonder reden is in de Eerste Kamer aange-
drongen op een kortere evaluatietermijn dan bij nieuwe
wetgeving te doen gebruikelijk, ingegeven door de zorg
dat rechters de woningsluiting wegens voorbereiding
kritisch tegen de lat van de proportionaliteit zullen leg-
gen.

Dat, ten slotte, de woningsluiting (en andere bestuur-
lijke sancties) de politie noopt de strafvorderlijke kaders
waarin zij gewoon was in hoofdzaak te denken, te verla-
ten en het vizier (mede en veel steviger dan voorheen)
op het bestuursrechtelijke bewijsrecht te richten, is
daarbij noodzakelijk om uiteindelijk te kunnen spreken
van geslaagde ontmijningspogingen.
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Rechtsontwikkeling en toepassingspraktijk van 
artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) 
Ervaringen uit Midden- en West-Brabant (2016-2018)

Gst. 2021/2

De toepassing van artikel 13b Opiumwet wordt re-
gelmatig kritisch besproken. In deze bijdrage staat 
de vraag centraal of de kritiek op artikel 13b Opi-
umwet wordt gestaafd door de rechtsontwikkeling 
en de toepassing van dit artikel. Tops en Pommer 
maken daarbij gebruik van een onderzoek naar de 
toepassing van het wetsartikel in de regio West- en 
Midden-Brabant in de jaren tussen 2016 en 2018. De 
auteurs sluiten af met een aantal conclusies. 

1. Inleiding

In de terugdringing van ondermijnende criminaliteit in Ne-
derland is de rol van het lokaal bestuur het afgelopen de-
cennium belangrijker geworden. Artikel 13 Opiumwet (Wet 
Damocles) is een van de middelen die daarvoor wordt in-
gezet. In de praktijk heeft daarbij een ontwikkeling plaats-
gevonden van een bevoegdheid om lokale dealerpanden te 
sluiten naar een middel om de criminele drugswereld te 
verstoren. 
Artikel 13b Opiumwet is regelmatig onderwerp van dis-
cussie, zowel in juridische kring2 als in bestuurlijke kring 
(bijvoorbeeld Beenakker in Binnenlands Bestuur, 22 maart 
2019). Deze discussie heeft zowel betrekking op de juridi-
sche grondslag van het artikel als op de feitelijke toepassing 
ervan en heeft vaak een kritische ondertoon. Voor ons is dit 
aanleiding geweest om de bevoegdheid en de bevoegdheid-
stoepassing aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 
Centrale vraag daarbij is in welke mate de kritiek op het ar-
tikel gestaafd wordt door zowel de rechtsontwikkeling als 
de toepassing van artikel 13b Opiumwet. We maken onder 
meer gebruik van een onderzoek naar de toepassing van 

1 Franc Pommer is advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen te Arn-
hem, Pieter Tops is bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies aan de Uni-
versiteit Leiden en lector aan de Politieacademie. 

2 Zie bijvoorbeeld: L.M. Bruijn & M. Vols, ‘Ondermijning, drugscriminaliteit 
en vertrouwen in de rechtstaat: Een analyse van de toepassing van de Wet 
Damocles’, in: H. D. Tolsma, & P. de Winter (red.), De wisselwerking tussen 
recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving (Governance & Recht 15), 
Den Haag: Boom juridisch 2017, p. 189-205; J. van der Grinten & J. Schilder, 
‘De burgemeester bewapend’, in: Preadviezen voor het jaarlijkse congres 
van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en 
Nederland, Den Haag: Boom juridisch 2019, p. 243-294; L.M. Bruijn, De 
bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit: de War on Drugs vermomd als 
aanpak ondermijning (Pre-advies Jonge VAR 2019), Den Haag: Boom juri-
disch 2020; R. Salet & H. Sackers, Bestuurlijke bevoegdheden, politie en de 
lokale aanpak van onveiligheid, Den Haag: Sdu 2019.

het artikel in de regio West- en Midden-Brabant in de jaren 
tussen 2016 en 2018.3

2. Oorsprong

Artikel 13b Opiumwet vindt zijn oorsprong in de wens eind 
vorige eeuw om op lokaal niveau te kunnen optreden tegen 
drugsoverlast rondom dealpanden of (illegale) coffeeshops. 
Nadat eerdere pogingen tot regeling via de Gemeentewet 
(artikel 174a Gemw) niet effectief blijken, wordt in 1999 door 
de wetgever een artikel aan de Opiumwet toegevoegd, dat 
burgemeesters in staat stelt om op te treden tegen illegale 
verkoop van drugs vanuit ‘voor het publiek toegankelijke lo-
kalen’: artikel 13b. Het artikel voorziet in een behoefte en op 
1 november 2007 wordt de werking ervan verruimd. Vanaf 
dat moment vallen ook ‘niet-publiekelijk toegankelijke lo-
kalen’ en woningen onder het artikel. Voor sluiting van wo-
ningen is dan ‘niet langer verstoring van de openbare orde 
of de vrees daartoe’ noodzakelijk, zoals dat wel het geval 
was onder artikel 174a Gemw.4 Het aantreffen van een 
handelshoeveelheid drugs in de woning volstaat, feitelijke 
constatering van handel of productie (met een openbare 
ordeverstoring tot gevolg) is niet nodig. In 2019 is nog een 
toevoeging aan artikel 13b Opiumwet in werking getreden 
waardoor niet alleen de aanwezigheid van drugs zelf, maar 
ook die van voorwerpen en stoffen waarmee drugs vervaar-
digd kunnen worden, onder de wet zijn gaan vallen.5

De concrete toepassing van het wetsartikel is door rechter-
lijke uitspraken verder uitgekristalliseerd. Daarbij zijn ver-
schillende uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van cruciaal be-
lang geweest. Wij noemen in de eerste plaats de uitspraak 
van 11 december 2013,6 waarin de Afdeling oordeelde dat 
artikel 13b Opiumwet zich ook uitstrekt over de productie 
van drugs (hennepkwekerijen, drugslabs) in woningen.7 
In de tweede plaats was dat de uitspraak van 26 oktober 
2016,8 waarin de Afdeling heeft duidelijk gemaakt dat 

3 P. Tops, Damocles in de praktijk, juridische, sociale, bestuurlijke en crimi-
naliteitsaspecten van de toepassing van art. 13b Opiumwet in Midden- en
West-Brabant, Tilburg, mei 2020. Dit onderzoek is verricht op verzoek van 
de Taskforce RIEC Brabant-Zeeland.

4 Kamerstukken II 2005/06, 30515, nr. 3, p. 2.
5 Zie ook: I. van der Heijden & F. Binnendijk, ‘De eerste ervaringen met de

verruimde sluitingsbevoegdheid van artikel 13b Opiumwet’, blog van
15 oktober 2019, op: https://blogbestuursrecht.nl/eerste-ervaringen-met-
verruimde-sluitingsbevoegdheid-artikel-13b-opiumwet/, en ‘ABRvS 26 februari 
2020, ECLI:NL:RVS:2020:617’, Gst. 2020/98, m.nt. I.M. van der Heijden & E.F. 
Binnendijk.

6 ECLI:NL:RVS:2013:2365, JB 2014/27.
7 De Afdeling vernietigde daarmee een uitspraak van de voorzieningen-

rechter (Rb. Haarlem 30 november 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY5387, AB 
2013/100, m.nt. J.G. Brouwer & A.E. Schilder). 

8 ECLI:NL:RVS:2016:2840, Gst. 2017/37, m.nt. A.P. Klap.
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bij de toepassing van artikel 13b Opiumwet onderscheid 
moet worden gemaakt tussen enerzijds de beoordeling of 
de bevoegdheid bestaat – waarvoor (doorgaans) het enkel 
aantreffen van een handelshoeveelheid drugs volstaat – en 
anderzijds de toets of de bevoegdheid, gelet op alle omstan-
digheden van het geval – daaronder begrepen omstandig-
heden die geacht moeten worden te zijn verdisconteerd in 
beleid –, ook moet worden toegepast. Dit laatste vertaalt 
zich in een noodzaak voor burgemeesters om per geval tot 
een zorgvuldige belangenafweging te komen, met oog voor 
bijzondere omstandigheden en met een expliciete motive-
ring. Deze uitspraak, met name de voorgeschreven belan-
genafweging, heeft de Afdeling in de uitspraak van 28 au-
gustus 2019 – bekend als de ‘overzichtsuitspraak’ – nader 
uitgewerkt,9 zie verderop). 

3. Samenhang met ondermijnende 
criminaliteit

Artikel 13b Opiumwet is de laatste jaren een steeds belang-
rijker rol gaan spelen in het beleid van de overheid, om de 
omvang van de drugscriminaliteit en de daarmee samen-
hangende ondermijning in Nederland terug te dringen. Dat 
was ook de bedoeling van de wetgever, zoals blijkt uit de 
memorie van toelichting bij de wetswijziging van 2007. Die 
spreekt over een ‘leerproces’ bij personen die zich met il-
legale verkoop van drugs bezighouden. Zij weten er steeds 
beter op in te spelen dat voor sluiting van een woning ver-
storing van de openbare orde moet worden aangetoond, zo 
wordt gesteld.10Uit de werkwijzen van criminelen spreekt, 
zo stelt de MvT, een aanzienlijke mate van professionele cri-
minaliteit, die met inzet van optimale straf- en bestuurs-
rechtelijke middelen moet kunnen worden bestreden. 
Omdat criminelen steeds ‘slimmer’ worden in het omzeilen 
van artikel 13b Opiumwet, moet het artikel daarin meebe-
wegen. Daarbij moet bedacht worden, aldus dezelfde MvT, 
dat het hierbij veelal gaat om personen met een criminele 
achtergrond die bij het opzetten van de illegale verkoop-
punten beschikken over ruime financiële middelen die uit 
eerdere criminele activiteiten zijn verkregen.
In de MvT bij de verruiming van artikel 13b Opiumwet per 
1 januari 2019 heeft de wetgever nog explicieter als (extra) 
doelstelling van het artikel toegelicht dat de inzet daarvan 
moet bijdragen aan de aanpak van georganiseerde en onder-
mijnende criminaliteit.11 De regering zegt hierover het vol-
gende: “Met de sluiting wordt ook een locatie weggenomen 
waar criminele activiteiten plaatsvinden. Daarmee wordt 
een barrière opgeworpen en het criminele ondernemings-
proces verstoord. Bovendien gaat van deze pandgerichte 
aanpak een sterke signaalfunctie uit die naast een preven-
tieve werking (anderen afschrikken en het voorkómen van 
herhaling) ook de aantrekkingskracht op andere criminele 
activiteiten tegengaat.”12

9 ECLI:NL:RVS:2019:2912, Gst. 2019/177, m.nt. A. Schreijenberg.
10 Kamerstukken II 2005/06, 30515, nr. 3, p. 3.
11 Kamerstukken II 2016/17, 34763, nr. 3.
12 Kamerstukken II 2016/17, 34763, nr. 3, p. 2.

Deze passage uit de MvT maakt duidelijk dat in artikel 13b 
Opiumwet het doel verschoven is van het tegengaan van 
overlast naar bestrijding van drugscriminaliteit, in overeen-
stemming met de veranderde maatschappelijke problema-
tiek: van overlast naar ondermijning. Daarmee kan de Wet 
Damocles worden beschouwd als een voorbeeld van ‘law in 
action’, van recht dat meegroeit met de maatschappelijke 
problematiek en in die context betekenis krijgt. 

4. Een gedifferentieerde praktijk

Voor de feitelijke toepassing van het artikel is niet alleen de 
tekst van de wet zelf van belang, maar vooral de uitleg die 
er daarna aan is gegeven in de rechtspraak. Rode draad in 
die ontwikkeling van die rechtspraak is enerzijds geweest, 
dat het toepassingsbereik van het wetsartikel steeds breder 
is geworden, maar dat anderzijds de rechter de burgemees-
ters heeft gedwongen om ‘situationeler’ in hun besluiten te 
worden, dat wil zeggen om hun beslissing in principe per 
geval te onderbouwen en daarbij maatwerk te leveren.13 
Min of meer automatische toepassing van artikel 13b Opi-
umwet, na het aantreffen van meer dan een gebruikershoe-
veelheid drugs, is eigenlijk niet meer aan de orde, behalve 
in volstrekt evidente gevallen. In toenemende mate is de 
bestuursrechter het optreden en de onderbouwing van de 
besluitvorming individueler en concreter gaan toetsen, ook 
als het gaat om de toepassing van bijvoorbeeld beleidsre-
gels, zoals we hierna zullen zien.
Artikel 13b Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegd-
heid om bij overtreding van het wetsartikel een last onder 
bestuursdwang op te leggen. De strekking van de last onder 
bestuursdwang is dat het pand moet worden teruggebracht 
in de staat van vóór de drugsovertreding. In de praktijk 
wordt de last uitgevoerd door de burgemeester zelf (even-
tueel op kosten van de overtreder), maar deze kan ook aan 
de overtreder worden opgelegd. De sluitingsbevoegdheid is 
discretionair: gebruik ervan is – anders dan waarvan som-
mige burgemeesters wel eens lijken uit te gaan – geen ver-
plichting. Als de bevoegdheid op zichzelf bestaat, is het aan 
de burgemeester of hij de bevoegdheid ook wil toepassen. 
Doet hij dat, dan dient hij de betrokken belangen zorgvuldig 
af te wegen. 
Als de burgemeester de bevoegdheid inzet, moet hij blij-
kens de wetsgeschiedenis bij woningen in beginsel eerst 
een waarschuwing geven, maar in ernstige gevallen kan in 
afwijking daarvan direct worden overgegaan tot sluiting.14 
Doorgaans heeft de burgemeester de te zetten stappen in 
een beleidsregel vastgelegd: de Damocles-matrix. Daarin 
wordt aangegeven wat de consequenties zijn van overtre-
ding van de Wet Damocles. Bij toepassing van de beleids-
regel moet steeds worden bezien of er aanleiding bestaat 
om, vanwege bijzondere omstandigheden, van dat beleid 

13 F. Pommer, ‘13b Opiumwet nieuwe stijl’, op: Website Tijdschrift voor Politie, 
25 februari 2019, via: 
https://www.websitevoordepolitie.nl/13b-opiumwet-nieuwe-stijl/.

14 Kamerstukken II 2005/06, 30515, nr. 3, p. 8 en Kamerstukken II 2006/07, 
30515, nr. 6, p. 1 en 2.
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af te wijken.15 Daarnaast kan de mogelijke rol van andere 
partijen (politie, Openbaar Ministerie, netbeheerders, wo-
ningcorporaties, netbeheerders) worden vastgelegd in een 
hennep- of drugsconvenant.
Dit alles sluit aan op de bedoelingen van de wetgever. Die 
heeft de bevoegdheden van de burgemeester, politie/justi-
tie en woningcorporaties als complementair aangemerkt. 
In de MvT bij de wetswijziging van 2006 staat hierover het 
volgende:16

“(…) gemeenten hebben – vaak in aanvulling op het ge-
meentelijke coffeeshopbeleid – beleid geformuleerd met 
betrekking tot de aanpak van illegale verkooppunten. 
Aan deze beleidsregels is verder meestal een handha-
vingsarrangement en een handhavingsmatrix of stap-
penplan gekoppeld waarin nauwkeurig is aangegeven 
bij welke overtreding, door wie, met welk juridisch 
instrumentarium en met welke consequenties wordt 
opgetreden. Dit betreft dus doorgaans een zogeheten 
integrale aanpak – zoals ook is voorgestaan in de Can-
nabisbrief – waarbij de gemeente, de politie, het Open-
baar Ministerie en mogelijk ook andere partijen niet 
alleen nauw met elkaar samenwerken en in gezamen-
lijkheid tegen niet-gedoogde verkooppunten optreden, 
maar waarbij ook sprake is van een combinatie van straf-
rechtelijke, bestuurlijke en civielrechtelijke sancties. 
Doel hiervan is dat het sluitingsmiddel altijd aanvullend 
wordt toegepast en de uitvoeringspraktijk altijd aan de 
benodigde zorgvuldigheid tegemoet komt.”

In de beleidsregels kunnen verschillen ontstaan tussen ge-
meenten. Burgemeesters kunnen differentiëren in bijvoor-
beeld de lengte van de sluiting, in de hoeveelheid drugs en 
(overige) indicatoren om een overtreding te kwalificeren 
als een ‘ernstig geval’, waarbij zonder voorafgaande waar-
schuwing wordt gesloten. Soms wordt in regionaal verband 
geprobeerd om (per basisteam of politiedistrict) tot een 
zekere mate van uniformering te komen, teneinde bijvoor-
beeld een ‘waterbedeffect’ te voorkomen. 
Al met al is op deze manier een gedifferentieerde beleid-
spraktijk ontstaan, waarin verschillen bestaan in de snel-
heid waarmee de bevoegdheid wordt toegepast, de duur 
van de sluiting, de mate waarin eerst gewaarschuwd wordt, 
de mate waarin met anderen wordt samengewerkt of de 
mate waarin ondersteunende hulp wordt aangeboden 
(maatschappelijke opvang, verslavingszorg, maatschappe-
lijke ondersteuning etc.). Deze praktijk is door de jurispru-
dentie inzake het wetsartikel sterk gestimuleerd. 

5. Herstel- of sanctierecht?

Hoewel artikel 13b in de praktijk in een behoefte voorzag, 
is over de toepassing van het artikel als zodanig wel steeds 

15 A.E.M. van den Berg, J.H.A. van der Grinten & J. Wijmans, ‘Kroniek Artikel 
13b Opiumwet 2019’, Gst. 2020/11.

16 Kamerstukken II 2005/06, 30515, nr. 3, p. 9.

discussie blijven bestaan.17 Belangrijkste discussiepunt is de 
vraag of zo’n ingrijpende bevoegdheid in handen van het 
bestuur en daarmee niet in die van de rechter gelegd kan 
worden. In juridische termen draait het om de vraag of bij 
de toepassing van het artikel, en dus bij het sluiten van pan-
den, sprake is van herstelrecht of van sanctierecht. In het 
eerste geval is de toepassing gericht op het herstellen van 
de situatie zoals die bestond voordat het pand onrechtmatig 
gebruikt werd,18 in het tweede geval wordt ook bestraffend 
opgetreden, dat wil zeggen dat niet alleen hersteld wordt, 
maar dat ook sprake is van ‘leedtoevoeging’. De vraag is in 
dat laatste geval of het bestuursrecht voldoende rechtsbe-
scherming biedt aan burgers. Bovendien zou de sanctie dan 
niet alleen het pand betreffen, maar ook de eigenaar of be-
woner daarvan; daarvoor zou artikel 13b niet bedoeld zijn.19

Rond de vraag of al dan niet sprake is van een punitieve 
sanctie, bestaan verschillende benaderingen. In de objec-
tieve benadering wordt uitgegaan van de bedoeling van 
de wetgever, en die heeft nooit beoogd met dit artikel een 
strafsanctie op te leggen. In de subjectieve benadering gaat 
men uit van de manier waarop toepassing van het artikel 
door getroffenen ervaren wordt, en die ervaren het als een 
persoonlijke straf die verder gaat dan alleen het herstellen 
van de oude toestand. Tussen deze twee zuivere benaderin-
gen bestaan weer allerlei tussenvarianten; in de juridische 
wereld bestaat geen consensus over wat de ‘juiste’ benade-
ring is, ook al omdat het begrip ‘leedtoevoeging’ door de 
wetgever nooit precies gedefinieerd is.20 Hoe een sanctie er-
varen wordt is volgens vaste rechtspraak in ieder geval niet 
doorslaggevend voor de vraag of het daarmee een punitieve 
sanctie wordt.21

Salet en Sackers concluderen in een studie naar de toe-
passing van artikel 13b Opiumwet dat “de bestuursrechter 
de sluiting niet als een leed toevoegende sanctie ziet, hoe 
veelvuldig dat namens appellanten wordt betoogd”.22 “Ar-
tikel 13b van de Opiumwet richt zich niet op de over-
treder, maar ziet op het beëindigen en voorkomen van de 

17 J. van der Grinten & J. Schilder, ‘De burgemeester bewapend’, in: Preadvie-
zen voor het jaarlijkse congres van de Vereniging voor de vergelijkende stu-
die van het recht van België en Nederland, Den Haag: Boom juridisch 2019, 
p. 243-294; L.M. Bruijn, De bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit: de 
War on Drugs vermomd als aanpak ondermijning (Pre-advies Jonge VAR 
2019), Den Haag: Boom juridisch 2020.

18 Een herstelsanctie is een bestuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of 
gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het 
voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen 
of beperken van de gevolgen van een overtreding (artikel 5:2, eerste lid, 
onder b, Awb).

19 Om in concrete gevallen te beoordelen of mogelijk sprake is van een puni-
tief karakter van een sluiting, van een ‘criminal charge’ als bedoeld in ar-
tikel 6 EVRM, hanteert de Afdeling de ‘Engel-criteria’, zoals gevormd in 
de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Zij 
behelzen de classificatie van de sanctie naar nationaal recht, de aard van 
de overtreding in relatie tot het doel van de sanctie en de zwaarte van de 
maatregel. De burgemeester dient in voorkomende gevallen deugdelijk te 
motiveren waarom geen sprake is van een criminal charge (Van den Berg, 
2019, p. 5). 

20 C.L.G.F.H. Albers, ‘Bestraffend bestuur 2014’, in: Boetes en andere bestraf-
fende sancties: een nieuw perspectief? (Pre-adviezen VAR-reeks), Den Haag: 
Boom juridisch 2014.

21 Vgl. ABRvS 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3218.
22 R. Salet & H. Sackers, Bestuurlijke bevoegdheden, politie en de lokale aanpak 

van onveiligheid, Den Haag: Sdu 2019, p. 67.

T2b_Gst._217517_bw_V2A.indd   5T2b_Gst._217517_bw_V2A.indd   5 1/13/2021   8:17:44 AM1/13/2021   8:17:44 AM

183



Afl. 7517 - januari 20216 Gst.  2021/2

ArtikelenRECHTSONTWIKKELING EN TOEPASSINGSPRAKTIJK VAN ARTIKEL 13B OPIUMWET (WET DAMOCLES) 

overtreding. Er vindt geen vaststelling van schuld plaats 
en van die schuld wordt ook niet uitgegaan”, aldus de Af-
deling in een uitspraak van 6 december 2017.23 In dezelfde 
uitspraak onderstreept de Afdeling: “Het feit dat de maat-
regel van artikel 13b, eerste lid, is gericht op beëindiging en 
voorkoming van een overtreding is een aanwijzing dat het 
hier gaat om een bestuurlijke maatregel en niet om een be-
straffende sanctie.” In een eerdere uitspraak overwoog de 
Afdeling: “De sluiting van een woning heeft geen verder-
gaande strekking dan het beëindigen van de verstoring van 
de openbare orde of de overtreding van de Opiumwet”.24 
Artikel 13b Opiumwet heeft dus naar zijn aard geen bestraf-
fend karakter. Daarom is er ook geen sprake van een ‘dub-
bele bestraffing’ wanneer een burger zowel te maken krijgt 
met een woningsluiting als met een vervolging vanwege het 
in bezit hebben van drugs.25 Dat neemt niet weg dat bij een 
toepassing van artikel 13b Opiumwet die verder zou strek-
ken dan beëindiging en voorkoming van de geconstateerde 
overtreding, aangenomen moet worden dat tóch sprake is 
van leedtoevoeging en daarmee dus ‘bestraffing’. Dit zou 
zich kunnen voordoen als bijvoorbeeld een in verhouding 
tot de geconstateerde overtreding onevenredig lange slui-
tingsduur wordt gelast.26

“Het beeld dat […] uit de jurisprudentie naar voren komt”, zo 
constateert Schilder, “is dat de rechter het gemeentebestuur 
niet in de weg zit.”27 Het is een wat zuinige conclusie, maar 
hij onderstreept dat in juridische zin de toepassing van ar-
tikel 13b als zodanig volstrekt aanvaard is; in de toepassing 
ervan dienen uiteraard de grenzen en beperkingen die in de 
jurisprudentie rondom de toepassing van het artikel ont-
wikkeld zijn, in acht te worden genomen. Dit principiële uit-
gangspunt wordt nog eens helder uiteengezet in uitspraken 
van de Afdeling van 3 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2167 en 
19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:509.
Ondertussen worden door de rechter wel degelijk nadere en 
strenge eisen aan belangenafweging en motivering gesteld 
bij het gebruik van de bevoegdheid. Twee uitspraken van de 
Afdeling zijn daarin cruciaal geweest. In de eerste plaats die 
van 26 oktober 2016 (zie hiervoor), waarin werd gewezen 
op de noodzaak om per geval tot een duidelijke belangenaf-
weging te komen. Wat zo’n afweging dan inhoudt, is in een 
aantal vervolguitspraken van de Afdeling aan de orde ge-
komen. De ontwikkeling heeft uiteindelijk geresulteerd in 
de tweede belangrijke uitspraak, bekend als de ‘overzichts-
uitspraak’ van 28 augustus 2019 (zie hiervoor) over het 
sluiten van woningen; het geeft een soort van ‘basiskader’ 
voor de belangenafweging. Die bestaat enerzijds uit de on-
derbouwing van de noodzaak van de sluiting en anderzijds 
uit de evenredigheid daarvan, met het oog op de gevolgen 
van de sluiting voor de betrokkene (en zijn eventuele gezin). 

23 ECLI:NL:RVS:2017:3360, JB 2018/13.
24 ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1447, JG 2015/45, m.nt. M. Vols en 

L.M. Bruijn.
25 Rb. Limburg 25 februari 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:1590, NJFS 2015/95.
26 Zie ABRvS 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1362.
27 J. van der Grinten & A.E. Schilder, ‘De burgemeester bewapend’, in: Pread-

viezen voor het jaarlijkse congres van de Vereniging voor de vergelijkende 
studie van het recht van België en Nederland, Den Haag: Boom juridisch 
2019, p. 281.

Rechters volgen dit basiskader sinds de laatste uitspraak ta-
melijk strikt.
Daarmee is de ruimte voor burgemeesters om artikel 13b 
Opiumwet toe te passen zonder meer aan strenge(re) ei-
sen gebonden. Daarmee is naar onze mening in belangrijke 
mate tegemoet gekomen aan de bezwaren van criticasters 
tegen de toepassing van artikel 13b Opiumwet. De keerzijde 
ervan is dat de noodzaak tot een indringende belangenaf-
weging en motivering ten koste kan gaan van de snelheid 
waarmee het artikel effectief kan worden gemaakt. 

6. Beroep

Bruijn en Vols hebben beroepsprocedures over de toepassing 
van artikel 13b Opiumwet geanalyseerd via uitspraken ge-
publiceerd op www.rechtspraak.nl. Tussen november 2007 
en januari 2015 troffen zij daar 65 uitspraken aan. In bijna 
de helft (46%) krijgt de belanghebbende daarbij gelijk, aldus 
Bruijn en Vols, die spreken van “een hoog percentage over-
winningen aan de kant van de burger”.28 Later heeft Bruijn 
nog een nieuw onderzoek gedaan, waarin zij zich opnieuw 
baseert op uitspraken zoals die vermeld worden op Recht-
spraak.nl.29 Uit haar analyse blijkt dat het beroep in 30% van 
de zaken gegrond verklaard werd (p. 149) en dat 41,4% van 
het totaal aantal woningsluitingen door de rechter werd te-
ruggefloten (p. 151). Bruijn geeft de beperkingen van deze 
bron aan: het gaat alleen om sluitingen waartegen beroep 
is aangetekend, en dan nog alleen om die beroepszaken die 
op Rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Het betreft dus een se-
lectie uit een selectie, waarbij onduidelijk is wat de omvang 
van de bronbestanden is. Terecht stelt Bruijn dan ook dat 
voorzichtigheid geboden is bij het generaliseren van uit-
spraken en interpretaties (p. 160).
In de eerdere genoemde studie van Tops is bekeken in hoe-
veel gevallen er in Zeeland-West-Brabant om een voorlopige 
voorziening is verzocht of een beroep en hoger beroep is in-
gediend tegen een beslissing van de burgemeester om een 
pand op grond van artikel 13b Opiumwet te sluiten.30 Wat 
zeggen de cijfers voor Zeeland-West-Brabant hierover? De 
tabel hieronder geeft de cijfers weer. Zij hebben zowel be-
trekking op woningen als op lokalen. 

28 L.M. Bruijn & M. Vols, ‘Ondermijning, drugscriminaliteit en vertrouwen in 
de rechtstaat: Een analyse van de toepassing van de Wet Damocles’, in: H.D. 
Tolsma, & P. de Winter (red.), De wisselwerking tussen recht en vertrouwen 
bij toezicht en handhaving (Governance & Recht 15), Den Haag: Boom juri-
disch 2017, p. 189-205. 

29 L.M. Bruijn, ‘De ontwikkeling van de Wet Damocles, burgemeesters 
trekken zwaard in de strijd tegen drugs’, Tijdschrift voor Bijzonder Straf-
recht & Handhaving 2018, afl. 4, p. 143-162.

30 De gegevens over het aantal sluitingen zijn verstrekt door het RIEC Bra-
bant-Zeeland. De cijfers over beroep zijn aangeleverd door de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant. Het gaat hier over cijfers voor het gehele arron-
dissement, dus inclusief Zeeland; daarom hebben we ook de cijfers over 
Damocles-sluitingen voor het hele gebied gebruikt (zie P. Tops, ‘Damocles 
in de praktijk’, in: Aanjaagteam Ondermijning, Mee(r) doen met Damocles, 
Den Haag 2020, p. 13-85).
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Tabel 1: Beroep tegen toepassing artikel 13b Opiumwet
Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Voorlopige voor-
zieningen

2015 2016 2017 2018

Afwijzingen 26 28 25 25

Toewijzingen 9 12 15 12

Intrekkingen 6 6 5 11

Onbevoegd-
verklaringen

0 0 1

Totaal 41 46 46 48

Bodemzaken 
(beroep)

2015 2016 2017 2018

Ongegrond 4 13 7 7

Gegrond 5 2 1

Intrekkingen 0 1 1 1

Niet-ontvankelijk 2 2 1 1

Totaal 11 18 10 9

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Voorlopige 
voorzieningen

2015 2016 2017 2018

Afwijzingen 1 1

Toewijzingen

Totaal 1 0 1 0

Hoger beroep 
appellant

Ongegrond 
appellant

5 3 5

Gegrond appellant 1 2

Totaal 0 6 3 7

Hoger beroep 
burgemeester

Ongegrond 
burgemeester

1

Gegrond 
burgemeester

1 2

Totaal 0 2 0 2

Aantal sluitingen 
ZWB totaal

144 185 198 256

Als we alles bij elkaar optellen komen we tot de volgende 
cijfers: 

– Er zijn in het gebied Zeeland-West-Brabant in totaal 
783 13b Opiumwet-sluitingen geweest in de periode 
van 2015 tot en met 2018. 

– Daarbij is in totaal 251 keer een beroep op de rechter 
gedaan; dit is 32,1% (voorlopige voorzieningen en 
(hoger) beroepen zijn bij elkaar geteld).31 

– Daarbij is appellant 59 keer door de rechter in het gelijk 
gesteld;32 dit is 7,5% van het totaal aantal Damocles-
besluiten. In Zeeland-West-Brabant liggen de cijfers 
dus aanmerkelijk lager dan in de analyse van Bruijn. 

Op jaarbasis zijn de cijfers in onderstaande grafiek weerge-
geven.

Opvallend is dat het aantal gevallen waarin de bestuursrech-
ter heeft toegewezen of gegrond heeft verklaard in deze vier 
jaar ongeveer gelijk is gebleven. Het aantal 13b-sluitingen is 
daarentegen aanmerkelijk toegenomen. 

7. Bestuurs- en strafrecht

De woningsluiting conform artikel 13b Opiumwet wordt in-
gezet bij de ‘integrale aanpak’ van drugsproblematiek, aldus 
de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging van 2007. 
Daarbij werken de gemeente, de politie, het Openbaar Mi-
nisterie en mogelijk ook andere partijen niet alleen nauw 
met elkaar samen bij het optreden tegen niet-gedoogde 
verkooppunten, maar is ook sprake van een combinatie 
van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties. Halve 
maatregelen werken immers niet, zo constateert de MvT:33

“Zo is het uitsluitend strafrechtelijke optreden tegen 
eigenaars, bewoners of exploitanten van illegale ver-
kooppunten onvoldoende. Eenmaal aangemerkt als ver-
dachten, worden zij relatief eenvoudig vervangen. Het 
illegale verkooppunt blijft bestaan en de illegale ver-
koop wordt door anderen voortgezet. Het daadwerkelijk 

31 Het kan voorkomen dat een voorlopige voorziening en een (hoger) beroep 
op dezelfde casus betrekking hebben; het totale aantal casus waartegen 
een procedure is aangespannen kan dus lager liggen dan in de tabel is aan-
gegeven.

32 De hoger beroepen waarin de burgemeesters in het gelijk zijn gesteld, zijn 
hierbij niet meegeteld.

33 Kamerstukken II 2005/06, 30515, nr. 3, p. 9. 
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opheffen van een illegaal verkooppunt sluit verplaatsing 
van de activiteiten weliswaar niet uit, maar zal wel een 
aanzienlijk hogere drempel voor de voortzetting van de 
illegale verkoop betekenen.”

In de praktijk komt een strafrechtelijke aanpak met een be-
stuurlijk vervolg het meest voor.34 De politie onderzoekt 
daarbij in het kader van een opsporingsonderzoek of moge-
lijk sprake is van drugsproductie of -handel in een pand. Als 
de aanwijzingen daarvoor sterk genoeg zijn, mag de politie 
de woning binnentreden. Treft men inderdaad een illegale 
situatie aan, bijvoorbeeld in de vorm van een hennepkwe-
kerij, dan kan de politie die strafrechtelijk ruimen. De po-
litie maakt een dossier op voor vervolging en vervaardigt 
een bestuurlijke rapportage voor de gemeente. Dan volgt 
binnen de gemeente in principe de procedure die verderop 
(in de paragraaf over tijdsduur) wordt omschreven. Daarop 
volgt doorgaans een civielrechtelijke procedure over de ont-
binding van de huurovereenkomst.
Op deze manier wordt de bestuurlijke bevoegdheid in-
gezet in het kader van een ‘integrale aanpak’. In de praktijk 
worden vanuit politie en OM bestuurlijke rapportages van 
de strafrechtelijke bevindingen aan de burgemeester ver-
strekt ten behoeve van 13b-besluiten. Daarbij is evenwel 
niet altijd (tevens) sprake van een strafrechtelijke opvol-
ging. Soms bestaat de indruk dat in de toepassing van ar-
tikel 13b Opiumwet het strafrecht wordt verdrongen door 
het bestuursrecht. In hoeverre is dat het geval? Voor de ge-
meente Tilburg beschikken we over cijfers. 
In de periode van 2014 tot 2018 zijn in Tilburg in totaal 
108 woningen gesloten. In twaalf van die gevallen ontbrak 
een verdachte en kon dus geen strafrechtelijke vervolging 
worden ingesteld. In de resterende 96 gevallen vond 68 keer 
(71%) op enigerlei wijze strafrechtelijke opvolging plaats; 
dat kunnen vrijheidsstraffen zijn, maar ook taakstraffen, 
boetes en ZSM-afdoening. In de overige 28 gevallen was er 
onvoldoende bewijs (14 gevallen) of een andere reden voor 
sepot (11); in drie gevallen is overgegaan tot buitengerech-
telijke afdoening.35 Deze cijfers vormen daarmee op zichzelf 
geen aanwijzing dat het bestuursrecht in de plaats is ge-
treden van het strafrecht. 

8. Doelen van sluiting

De doelen van sluiting moeten passen binnen het algemene 
doel van een herstelsanctie, namelijk het beëindigen van 
de overtreding en het voorkomen van herhaling (zie artikel 
5:2, eerste lid, onder b, Awb). In het licht van de Opiumwet 
betekent dit (aanvullend) preventie en beheersing van uit 
drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de gezondheid en 

34 R. Salet & H. Sackers, Bestuurlijke bevoegdheden, politie en de lokale aanpak 
van onveiligheid, Den Haag: Sdu 2019, p. 130.

35 Onderzocht is of er strafrechtelijke opvolging tegen verdachte of ver-
dachten heeft plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar de antecedenten 
die zijn vermeld in de politiesystemen, gekoppeld aan de drugsvondsten 
in de genoemde woningen; als één van de verdachten tenminste een ante-
cedent heeft gekregen in de politiesystemen vanwege dat incident, is dat 
beschouwd als strafrechtelijke opvolging. 

van de negatieve effecten van de handel in en het gebruik 
van drugs.
Burgemeesters hebben zich daaraan te houden. Doen zij dat 
niet, dan worden zij door de (bestuurs)rechter teruggeflo-
ten.36 Toch is er geen sprake van een statisch geheel. Niet 
alleen is de wet al enkele keren aangepast, ook de jurispru-
dentie geeft voortdurend nadere invulling aan wat als een 
legitiem doel van toepassing van artikel 13b Opiumwet kan 
worden beschouwd, veelal mede ingegeven door beleids-
doelen die in procedures ter toetsing aan de rechter worden 
voorgelegd. 
Salet en Sackers onderscheiden vijf uiteenlopende doelen 
die burgemeesters willen bereiken met sluiting:37

– Een eerste doel is herstellen van de ‘normale woonsi-
tuatie’, waarmee de criminele of illegale situatie (zoals 
het illegaal gebruik van een woning) wordt beëindigd. 
Ook het herstellen van de openbare orde hoort hierbij. 
Door de woning te sluiten proberen gemeenten ‘de loop 
uit het pand te halen’ en ‘de bekendheid van het pand in 
de drugsscene als drugspand’ te beëindigen. Dat moet 
dan overigens wel allemaal bewijsbaar zijn, hetgeen 
doorgaans geen makkelijke opgave zal zijn. 

– Vervolgens worden woningen gesloten uit het oogpunt 
van veiligheid (voor de bewoners en de omgeving). Een 
drugslaboratorium of hennepkwekerij in een pand 
kan voor een brandgevaarlijke situatie zorgen. Vaak 
gaat het kweken van hennep samen met diefstal van 
stroom, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ont-
staan. Interessant hierbij is dat met het (acuut) ver-
wijderen van de drugs en het afsluiten van elektrici-
teit dit veiligheidsrisico direct verholpen is. Daar hoeft 
een pand dus geen drie maanden meer voor gesloten 
te worden. De bekendheid van een pand als drugspand 
kan echter het gevaar van ripdeals opleveren; die gaan 
niet zelden gepaard met grof geweld, waardoor gevaar 

36 Daar bestaat uiteraard discussie over, zie bijvoorbeeld de annotatie van 
Brouwer en Bruin bij ABRvS 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3482, AB 
2019/514. Volgens hen zou het hier gaan om een bestraffende sanctie, ter-
wijl de Afdeling desondanks uitging van een herstelsanctie. De kritiek van 
Brouwer en de Bruijn op deze uitspraak bestaat onzes inziens m.n. hieruit 
dat zij betwijfelen of er sprake is van herstel omdat de ‘dealer’ in kwestie 
volgens hen lijkt te worden aangepakt, niet het pand. Naar ons oordeel 
gaan zij eraan voorbij dat bij woningsluiting moet worden gekeken naar 
het aandeel van de woning in de woonomgeving. Als de betrokken woning 
in een voor drugscriminaliteit kwetsbare woonwijk ligt, zal een zichtbare 
sluiting van dergelijke woningen voor bij die woningen betrokken drugs-
criminelen en voor buurtbewoners een signaal zijn dat de overheid op-
treedt tegen drugscriminaliteit in die woningen (vergelijk de uitspraak van 
de Afdeling van 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3481). Dat een dealer 
elders – op diens tijdelijke verblijfadres – mogelijk ook de Opiumwet zal 
overtreden, kan inderdaad niet met de woningsluiting worden voorkomen, 
maar kan ook niet het doel van de sluiting zijn. De Afdeling betrekt daarom 
naar onze mening in zijn uitspraak terecht de veiligheid en leefbaarheid 
van de omgeving van de woning, dit in navolging van de burgemeester. In 
tegenstelling tot wat Brouwer en Bruijn betogen, gaat het hier dus niet om 
een ‘vrij duidelijke’ bestraffende sanctie. Bovendien was deze uitspraak al 
een aanvulling op een tussenuitspraak van de Afdeling van 29 november 
2017. Dit wijst erop dat de Afdeling de burgemeester niet zomaar volgde 
en heeft gedwongen tot een verbeterde motivering. Al met al heeft de 
rechter in de genoemde uitspraak precies gedaan wat van haar verlangd 
kan worden. 

37 R. Salet & H. Sackers, Bestuurlijke bevoegdheden, politie en de lokale aanpak 
van onveiligheid, Den Haag: Sdu 2019, p. 125-126.
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voor bewoners en de omgeving kan ontstaan. De Af-
deling accepteert daarbij dat de gevaren van een aan 
een drugspunt verbonden drugscircuit zich nog lang 
kunnen voordoen na de ontmanteling. 38

– Een derde doel van woningsluiting is het afgeven van 
een signaal door de gemeente dat zij criminele activi-
teiten niet accepteert en daartegen ‘krachtig optreedt’. 
Met het sluiten van woningen (of het waarschuwen 
daarvoor) wordt geprobeerd te voorkomen dat dezelfde 
mensen nogmaals in de fout gaan (of: dat dezelfde wo-
ning nogmaals gebruikt wordt?) of dat andere mensen 
een hennepkwekerij (bedoeld zal zijn een drugsacti-
viteit) in hun woning (of pand) gaan exploiteren. Deze 
signaalfunctie is geaccepteerd door de Afdeling.39 

– Gemeenten zetten woningsluiting ook in om andere 
partijen te bewegen maatregelen te treffen. Woning-
corporaties of (particuliere) verhuurders worden met 
een sluiting ‘gestimuleerd’ te voorkomen dat hun wo-
ningen worden gebruikt voor drugsgerelateerde acti-
viteiten; zij hebben dan de mogelijkheid om het huur-
contract buitengerechtelijk te ontbinden op grond van 
artikel 7:231, tweede lid, BW.

– Ten slotte wordt met woningsluiting getracht (geor-
ganiseerde) criminaliteit aan te pakken en ‘te voor-
komen dat misdaad loont’. Als dat het enige doel is, dan 
spreekt de bestuursrechter van ‘generale preventie’, 
en die is volgens hem punitief van aard. Sommige ge-
sprekspartners van Salet en Sackers zijn daarom van 
mening dat dit doel niet als hoofddoel mag worden ge-
zien, maar dat het een bijkomend voordeel is dat ook 
personen worden getroffen door de maatregel; zij zien 
het als (gewenste) neveneffecten (p. 39). Ook de Afde-
ling neemt aan dat het enkele feit dat mogelijk ook een 
generaal preventieve werking van zichtbare sluiting 
uitgaat, niet(s) afdoet aan het herstelkarakter van ar-
tikel 13b Opiumwet (zie ABRvS 20 december 2017 (zie 
hiervoor).

Over de vraag hoe vaak deze verschillende doelstellingen 
worden aangehaald of ingeroepen bestaat geen duidelijk-
heid. Wel lijkt er sprake te zijn van een verschuiving; doel-
stellingen als herstel van openbare orde, tegengaan van 
overlast en de loop uit een pand halen zijn minder courant 
geworden. Dat heeft te maken met de aard van de drugscri-
minaliteit, die er doorgaans op gericht is om juist onopval-
lend en in stilte haar activiteiten te organiseren. Doelstel-
lingen die daarvoor in de plaats gekomen, en die ook door de 
wetgever en door rechterlijke uitspraken zijn gelegitimeerd, 
zijn: de duurzame beëindiging van de overtreding, voor-
koming van herhaling van de handel in drugs in of vanuit 
het pand; wegneming van de bekendheid van het pand als 
drugspand in het criminele circuit; afgeven van het signaal 
dat de overheid optreedt tegen drugscriminaliteit, dan wel 
anderen, zoals woningcorporaties, daartoe te bewegen. 

38 ABRvS 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3167, AB 2017/7, m.nt. G.M. 
van den Broek.

39 In de uitspraak van 20 september 2017. Dit staat inmiddels ook in de me-
morie van toelichting bij de in 1 januari 2019 gewijzigde Opiumwet. 

9. Conclusies

Artikel 13b Opiumwet speelt een belangrijke rol in het be-
leid van burgemeesters om langs bestuurlijke weg de geor-
ganiseerde drugsmisdaad in hun gemeente terug te dringen. 
Het wetsartikel geeft burgemeesters de mogelijkheid om 
panden te sluiten waarin drugs geproduceerd worden of 
waarin in drugs gehandeld wordt (en een handelshoeveel-
heid drugs is aangetroffen). 
Het artikel is in 1999 in de Opiumwet opgenomen en heeft 
sindsdien een tweevoudige ontwikkeling gekend, die het 
gevolg was van wetsveranderingen en van jurisprudentie; 
enerzijds is het bereik van het artikel steeds uitgebreid; de 
andere ontwikkeling is dat voor toepassing van het artikel 
steeds meer ‘situationele afweging’ wordt vereist. 
Er zijn in het gebied Zeeland-West-Brabant in totaal 783 ar-
tikel 13b Opiumwet-sluitingen geweest in de periode van 
2015 tot en met 2018. Daarvan is in totaal 251 keer bij de 
rechtbank in beroep gegaan; dit is 23,1%. Het beroep is 59 
keer door de rechter gegrond verklaard; dit is 7,5% van het 
totaal aantal Damocles-besluiten. In West-Brabant-Zeeland 
liggen de cijfers daarmee aanmerkelijk lager dan Bruijns 
(2018) in haar analyses aangeeft; die spreekt van percen-
tages van 30% of (bij woningen) van 41,4%. Deze verschillen 
zijn mede te verklaren uit verschillen in de gebruikte data-
bestanden. Het is mede daarom van belang om breder en 
multidisciplinair opgezet onderzoek naar de toepassing van 
artikel 13b Opiumwet te doen.
Over artikel 13b Opiumwet is steeds discussie blijven be-
staan. Deels heeft dat te maken met de vraag of bij toepas-
sing van het artikel sprake is van ‘herstelrecht’ of van ‘sanc-
tierecht’; achter deze soms nogal theoretische kwestie ligt 
de vraag verscholen of artikel 13b Opiumwet eigenlijk niet 
een verkapte vorm van strafrecht is en daarmee de burge-
meester op de positie van de rechter plaatst, terwijl de ge-
troffen burgers op veel minder rechtsbescherming kunnen 
rekenen dan bij het strafrecht het geval is. Zowel door de 
wetgever als door de rechter is keer op keer geconcludeerd 
dat artikel 13b Opiumwet geen punitieve sanctie beoogt 
ten opzicht van de burgers die een bepaald pand bezitten 
of er gebruik van maken, maar erop is gericht om via tij-
delijke sluiting de onrechtmatige situatie rond het pand 
zelf te herstellen en daarmee een herstelsanctie is (ABRvS 
6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3360). Wanneer de 
beslissing van de burgemeester echter ingrijpender is dan 
noodzakelijk met het oog op het beoogde herstel, wordt 
die door de rechter teruggedraaid (ABRvS 30 maart 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:951). 
De bezwaren tegen toepassing van artikel 13b Opiumwet 
hadden deels te maken met het algemene karakter van de 
wet; aantreffen van een bepaalde hoeveelheid drugs was 
in principe voldoende om het pand voor een bepaalde tijd 
te sluiten. Voordeel daarvan was, vanuit het oogpunt van 
het bestuur, dat de beslissing relatief eenvoudig en snel kon 
worden genomen. Nadeel was echter, dat in sommige ge-
vallen die beslissing consequenties had voor betrokkenen, 
die moeilijk uit te leggen of te aanvaarden waren vanwege 
de ingrijpende gevolgen van een woningsluiting. Door de 
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aanscherping in de rechtspraak van de noodzaak tot zorg-
vuldige belangenafweging en motivering van het besluit is 
aan dit bezwaar in belangrijke mate tegemoetgekomen. Het 
maakt de Damocles-beslissing minder tot een automatisme. 
Van burgemeesters wordt meer tijd en aandacht gevergd 
voor de afweging en motivering van hun bevoegdheidstoe-
passing.
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Focus5

Ondermijning en het 
strafrecht
Van logistieke nachtmerrie naar gesmeerd proces?

Lisa Hoekman & Michel Vols1

In 2019 diende de regering het wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit  

in. Dit wetsvoorstel bespreekt vijf verschillende vormen van ondermijning die beter moeten kunnen worden 

aangepakt. Het uiteindelijke doel van het wetsvoorstel is om een effectievere strafrechtelijke aanpak van 

ondermijnende criminaliteit te creëren. De voorgestelde wijzigingen hebben met elkaar gemeen dat zij op het 

eerste gezicht goed klinken. Een strafverhoging op bedreiging, het gemakkelijker kunnen veroordelen van 

precursortransport en ‘inklimmers’/’uithalers’ op (lucht)havens, het verhalen van overheidskosten op de  

veroordeelde en niet-geïnde boetes ‘najagen’ – voorstellen die zo op het eerste oog op bijval kunnen rekenen. 

Leg je de voorstellen echter naast de kritiek die het wetsvoorstel beoogt te adresseren, dan schieten de  

voorstellen opvallend vaak te kort – of zelfs naast. Waarmee de indruk ontstaat dat dit wetsvoorstel meer 

voorziet in politieke zoethoudertjes dan dat het daadwerkelijke oplossingen en investeringen biedt. 

1. Inleiding
De afgelopen jaren is er een stroom van wetgevingsiniti-
tatieven op gang gekomen die de strijd tegen ondermij-
ning moet vergemakkelijken. Deze initiatieven zien over-
wegend op aanpassingen in het bestuursrecht: denk aan 
de verruimde sluitingsbevoegdheid van de burgemeester 
in artikel 13b Opiumwet, wijzigingen in de wet Bibob en 
lokale vergunningsplichten voor ondernemers.2 Het 
begrip ‘ondermijning’ is zo bijna niet meer weg te denken 
uit het hedendaagse recht. Definiëren wat precies onder 
ondermijning verstaan wordt, is overigens allesbehalve 
simpel gebleken. Zo gebruiken politie, het Openbaar 
Ministerie en de wetenschap alle een andere betekenis. 
Inmiddels is overigens uitgebreid beargumenteerd dat 
‘ondermijning’ meer een nieuw frame is dan een nieuw 
fenomeen.3 Inhoudelijk blijkt het begrip, op basis van een 
analyse van de verschillende gehanteerde definities, toch 
vooral een synoniem voor georganiseerde criminaliteit.4 
Zo gebruiken wij het begrip in dit artikel ook.

Hoewel een inzet van strafrecht tegen ondermijning 
voor de hand ligt, klinken daarover minder enthousiaste 
geluiden. De kritiek richt zich vooral op twee problemen: 
er is een handhavings- en budgettekort, en de vervolging 
van ondermijningsdelicten wordt logistiek ingewikkeld 
genoemd – met een daaropvolgend stroperig strafproces. 
De kritiek aangaande het handhavings- en budgettekort 

wordt zelfs door minister Grapperhaus bevestigd.5 Officier 
van justitie Bos noemt het strafproces ‘een logistieke 
nachtmerrie’.6 Zij doelt hiermee op de vele mogelijkheden 
van de advocatuur om het strafproces te ‘rekken’; zoals het 
in een vergevorderd stadium van het proces neerleggen 
van de verdediging, waarna de nieuwe advocaat tijd nodig 
heeft zich eerst weer in te lezen. 

De vraag of het strafrecht wel geschikt is als middel 
in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit dringt zich 
op. Bos noemt de strafrechtelijke strijd tegen ondermij-
ning een falende. Ze is geschrokken van de situatie in 
Noord-Brabant; een ‘Sodom en Gomorra’.7 In haar ogen 
staat het strafrecht machteloos. Tops & Tromp doen daar 
nog een schepje bovenop. Zij noemen het strafrecht ‘niet 
geschikt en niet bedoeld om het klimaat waarin onder-
mijnende criminaliteit kan gedijen aan te pakken’.8

Vanuit de strafrechtswetenschap klinken genuan-
ceerdere meningen over de rol van het strafrecht bij de 
aanpak van ondermijning. Zo erkent Buruma dat het 
strafrecht soms relatief kleine resultaten boekt, als men 
kijkt naar het aantal veroordelingen.9 Uit die enkele con-
statering volgt echter niet de conclusie dat het strafecht 
dan helemaal niet meer ingezet zou moeten worden. Een 
relatief kleine hoeveelheid veroordelingen is immers 
altijd nog beter dan geen veroordelingen. Anderen zetten 
kanttekeningen bij het begrip ondermijning.10 Zo typeert 
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Huisman ondermijning als oude wijn in nieuwe zakken.11 
De term ‘ondermijning’ zou bewust gebruikt worden, van-
wege zijn sterk mobiliserende werking voor de bestuurs-
rechtelijke wetgevingsagenda. Peters beaamt dat het straf-
proces in ondermijningszaken stroperig kan zijn. Zij 
schrijft dat de strafrechtsketen op dit moment niet goed 
in staat is om efficiënt (en daardoor effectief) op te treden 
tegen ondermijningsdelicten, en pleit voor het invoeren 
van proces- en vonnisafspraken.12 

Ongeacht de nuanceringen uit wetenschappelijke 
hoek, reageert de politiek op de maatschappelijke kritiek. 
In 2019 publiceert de regering het wetsvoorstel Verster-
king strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit. 
Dit wetsvoorstel bespreekt vijf verschillende vormen van 
ondermijning die beter moeten worden aangepakt. Het 
uiteindelijke doel van het wetsvoorstel is om een effectie-
vere strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminali-
teit te creëren.13

Het wetsvoorstel is in consultatie reeds uitgebreid 
besproken. In dit artikel onderzoeken wij of de hierboven 
genoemde kritiek en de roep om verandering daadwerke-
lijk worden geadresseerd in het wetsvoorstel. Biedt het 
wetsvoorstel oplossingen voor de roep om verandering 
waar het op reageert? 

2. Aanpassingen artikel 285 Sr
Ten eerste beoogt het wetsvoorstel artikel 285 van het 
Wetboek van Strafrecht (Sr) aan te passen. Deze bepaling 
stelt bedreiging strafbaar. Volgens de regering vormt 

bedreiging een steeds groter probleem. De uitingsvormen 
worden heftiger, waardoor de impact op slachtoffers toe-
neemt.14 Bij bedreigingen geuit in de context van onder-
mijning moet men denken aan bedreigingen geuit tegen 
boeren om schuren beschikbaar te stellen voor wietteelt 
of bestuurders die worden bedreigd om bepaalde wetge-
ving te blokkeren. Uit onderzoek naar de criminele beïn-
vloeding van openbaar bestuur op lokaal niveau, komt 
 bijvoorbeeld naar voren dat bijna een kwart van de burge-
meesters ooit werd bedreigd.15 Dergelijke bedreigingen 
kunnen volgens de regering op lange termijn het open-
baar bestuur ondermijnen.16 

Het wetsvoorstel voorziet in twee wijzigingen. Ten 
eerste wil de regering het algehele strafmaximum opho-
gen van twee naar drie jaren gevangenisstraf. Deze alge-
mene verhoging ziet niet specifiek op het tegengaan van 
ondermijning. De tweede wijziging richt zich wel expliciet 
op het tegengaan van ondermijning: de regering wil een 
extra lid aan artikel 285 Sr toevoegen, specifiek gewijd 
aan bedreigingen geuit tegen bestuurders en togadragers. 
Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen, dan zouden 
er voor dit type bedreigingen straffen kunnen worden 
opgelegd tot vier jaren gevangenisstraf. 

Voor een gedetailleerde bespreking van dit onder-
deel van het wetsvoorstel, verwijzen wij naar elders.17 Ons 
artikel richt zich op de verhouding van het wetsvoorstel 
tot de problemen aangaande de huidige strafrechtelijke 
aanpak van ondermijningsdelicten. De in de strafrecht-
praktijk en -wetenschap geuite kritiek over het strafrecht 
als middel tegen ondermijning, blijft in dit onderdeel van 
het wetsvoorstel buiten beeld. Bovendien raakt dit voor-
stel slechts een deel van het probleem dat de regering 
hier wil aanpakken. De beïnvloeding kan gebeuren door 
middel van omkoping of afpersing. Het wetsvoorstel 
adresseert een belangrijk probleem, maar biedt voor 
slechts een beperkt deel daarvan een beperkte oplossing. 

3. Aanpassing Wet Voorkoming Misbruik 
 Chemicaliën
Het tweede onderdeel van het wetsvoorstel focust op het 
bestrijden van het transporteren van grondstoffen (ook 
wel precursoren) voor harddrugs. Bij het transporteren 
van die precursoren wordt veelal schijnbaar bonafide 
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transport ingezet voor ver-, door- en invoer. Het is daar-
mee een typisch voorbeeld van ondermijning; ondermij-
ning kenmerkt zich onder meer door het inzetten van 
legale faciliteiten voor illegale praktijken.18 

Momenteel kan het transporteren van precursoren 
via twee routes worden vervolgd. De eerste route loopt via 
de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën (Wvmc). Deze 
route staat alleen open voor een specifieke categorie pre-
cursoren: zogenaamde ‘geregistreerde stoffen’ die bekend 
staan om hun mogelijke legale toepassing, maar die daar-
naast ook gebruikt kunnen worden bij het produceren 
van drugs. De Wvmc bevat een vergunningsverplichting 
voor geregistreerde stoffen. Deze route heeft daardoor een 
vrij beperkt bereik: het biedt alleen mogelijkheden bij het 
gebrek aan een vergunning. 

De tweede route loopt via artikel 10a Opiumwet, als 
deelnemingshandeling van drugshandel. Dit kan de basis 
zijn voor het vervolgen van twee types verdachten: 1) de 
verdachte die geregistreerde stoffen vervoert mét vergun-
ning, maar deze vermoedelijk desondanks vervoert voor 
drugsproductie, en 2) de verdachte die niet-geregistreerde 
stoffen vervoert, waarvan geen legale toepassing bekend 
is. Deze bekende precursoren zonder legale toepassing, 
zijn opgenomen in een Europeesrechtelijke Verordening, 
die lidstaten verplicht het vervoeren van deze precurso-
ren strafrechtelijk te vervolgen. 

Het wetsvoorstel benoemt twee problemen. Het eer-
ste probleem betreft het opzetvereiste dat geldt voor arti-
kel 10a Opiumwet. Veel verdachten zeggen namelijk niet 
te weten wat zij precies vervoerden. Het vereiste opzet 

bewijzen blijkt daardoor lastig in dergelijke zaken, met 
vrijspraak als gevolg.19 

Het tweede probleem betreft een lacune in de wet: 
het vervoeren van stoffen die enkel bestemd kunnen zijn 
voor drugsproductie (en dus niet onder de Wvmc vallen), 
maar die nog niet op de lijst niet-geregistreerde stoffen 
van de Verordening staan (en dus nog niet vervolgd kun-
nen worden via artikel 10a Opiumwet).20 

Het wetsvoorstel stelt voor om een nationale lijst  
in te voeren, die vooruitloopt op een toekomstige meer 
uitgebreide lijst in de Europese verordening. Deze lijst 
wordt dan onderdeel van de Wvmc en stelt het invoeren, 
uitvoeren, vervoeren of het voorhanden hebben van een 
stof op de lijst strafbaar, los van enig opzetvereiste. Het 
valt op dat deze oplossing slechts ziet op de zorgen over 
de resterende categorie verdachten die tussen de wal 
(Wvmc) en het schip (artikel 10a Opiumwet) vallen. Deze 
resterende categorie levert volgens de regering nog een 
bijkomend probleem op: kan men niet vervolgen, dan 
kunnen de precursoren niet worden onttrokken aan het 
verkeer. Dit noemt de regering in het kader van de strijd 
tegen ondermijning en de volksgezondheid onwense-
lijk.21 

In hoeverre de voorgestelde wijzigingen daadwerke-
lijk effect zullen hebben in de strijd tegen ondermijning, 
is twijfelachtig. De voorgestelde lijst tracht een ‘gat’ in het 
vangnet tegen precursortransport te repareren. Dat veran-
dert echter niets aan het feit dat we zelfs zonder die extra 
rechtszaken al een capaciteitsprobleem hebben. Dat geldt 
des te meer nu de drugsproblematiek in Nederland een 

Focus
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zeer omvangrijk probleem lijkt te zijn.22 Gezien de omvang 
en het grensoverschrijdende karakter van precursor- 
problematiek, lijkt een internationale aanpak een meer 
doeltreffende oplossing.23 

4. Voorkoming misbruik kwetsbare 
 infrastructurele objecten
Ten derde richt het wetsvoorstel zich op de aanpak van 
indringers in containers op (lucht)havens en rangeerter-
reinen. Deze plaatsen hebben een grote aantrekkings-
kracht voor de georganiseerde (drugs)criminaliteit.24 Het 
is bekend dat regelmatig geprobeerd wordt bij de vracht 
van containers te komen, vaak in het kader van drugs-
smokkel.25 Bij dit indringen ontstaan vervolgens verschil-
lende kostenposten: denk aan doorgeknipte hekken.

Het vervolgen van indringers geschiedt naar huidig 
recht via artikel 10a Opiumwet. Het wetsvoorstel stelt 
voor om het enkel aanwezig zijn op (lucht)havens en ran-
geerterreinen strafbaar te stellen. Zo kan vervolging los 
worden gekoppeld van het opzetvereiste dat geldt bij deel-
nemingsvormen tot drugshandel. Het voorstel trekt het 
indringen nu buiten de sfeer van deelneming in drugs-
handel, en plaatst het binnen het delictstype van ‘huisvre-
debreuk en erfvredebreuk’.26 

Verder stelt het wetsvoorstel voor om bepaalde door 
de Staat gemaakte kosten te kunnen verhalen op de ver-
dachte. Slachtoffers met schade aan hun eigendom kun-
nen zich voegen als benadeelde partij in een strafzaak, 
maar diezelfde optie staat niet open voor kosten die de 
overheid maakt bij het opsporen en vervolgen van de 
verdachte.27 Dit wetsvoorstel wil daar verandering in 
brengen.

Het wetsvoorstel is gedetailleerd besproken in con-
sultatie, waar onder meer gewezen is op de botsing met 
vaste jurisprudentie dat kosten gemaakt door de over-

heid in het kader van exclusief publieksrechtelijke taken, 
niet verhaald mogen worden.28 Hoewel dat een wezenlijk 
punt van kritiek is, focussen wij ons op de geuite kritiek 
op de strafrechtelijke aanpak van ondermijning. Het valt 
in dat kader op dat het wetsvoorstel zich richt op zoge-
naamde ‘uithalers’ die smokkelwaar uit containers 
halen.29 Deze uithalers zijn de ‘kleine jongens’ in de 
drugshandelketen. Zij zijn, gezien de onpersoonlijke  
aard van hun werkzaamheden in de drugshandel, ver-
vangbaar. Het veroordelen van de uithalers, brengt  
daarom vaak geen duurzaam effect met zich mee.30 Na 
elke veroordeling, kan een nieuwe uithaler de kop 
op steken. 

5. Kostenverhaal vernietiging inbeslag-
genomen goederen
Ten vierde beoogt het wetsvoorstel om een betalings-
verplichting in te voeren voor de kosten die gepaard 
gaan bij de vernietiging van bepaalde inbeslaggenomen 
goederen. De motivering voor dit voorstel is het grote 
bedrag dat de overheid jaarlijks kwijt is aan het op cor-
recte wijze vernietigen van illegaal vuurwerk of drugs. In 
2017 was er bijna € 2 miljoen gemoeid bij het vernieti-
gen van zo’n 40.000 kilogram illegaal vuurwerk.31 De jaar-
lijkse kosten voor het oprollen en vernietigen van hen-
nepkwekerijen liggen nog hoger; in 2018 kostte het de 
overheid € 5,8 miljoen.32 Dit type kosten wil de regering 
laten verhalen op de persoon die voor het bezit van het 
goed in kwestie is veroordeeld.33 

Aan het personeels- en handhavingstekort ligt geld 
ten grondslag. Op papier klinkt het besparen van de mil-
joenen euro’s die jaarlijks gepaard gaan met het vernieti-
gen van in beslag genomen goederen dus verstandig. De 
miljoenen die de regering bespaart, kunnen ten goede 
komen aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit. 
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De vraag speelt echter hoeveel dit nieuwe kostenver-
haal daadwerkelijk zal opleveren. Het is de verwachting 
dat jaarlijks in slechts vijfhonderd zaken dit kostenverhaal 
resultaat kan opleveren.34 De regering noemt het voor-
beeld van de kosten die gepaard gaan met het ontmante-
len en vernietigen van hennepkwekerijen. Die verdachten 
blijken vaak alleen betrokken te zijn bij de hennepteelt 
omdat zij al in geldnood verkeerden.35 Een ontnemings-
vordering kunnen zij na een veroordeling veelal ook niet 
voldoen. Hoewel het voorstel dus waarschijnlijk op veel 
bijval kan rekenen, lijken de daadwerkelijke opbrengst en 
praktische uitvoerbaarheid tegen te vallen – en niet te 
passen bij de aangekaarte problemen rondom de straf-
rechtelijke aanpak van ondermijning. 

6. Onderzoek naar het vermogen van een
 veroordeelde
Tot slot bespreekt het concept-voorstel het scheppen van 
meer mogelijkheden voor onderzoek naar het vermogen 
van een veroordeelde. Nu heeft de officier van justitie al 
de bevoegdheid om een onderzoek in te stellen als aan 
een ontnemingsmaatregel niet voldaan wordt: een straf-
rechtelijk executie-onderzoek (SEO). Het wetsvoorstel wil 
een SEO ook mogelijk maken na veroordelingen tot geld-
boetes, schadevergoedingsmaatregelen of verbeurdverkla-
ringen.36 

Onderzoek naar het vermogen van een veroordeelde 
heeft echter nogal wat voeten in de aarde. Het is onduide-
lijk op welke schaal de regering SEO’s zou willen inzetten 
voor boetes, schadevergoedingsmaatregelen of verbeurd-
verklaringen. Bij sommige grote zaken is het goed denk-
baar dat een SEO resultaat kan brengen. Bij het merendeel 
van de niet-inbare veroordelingen, is dat echter omdat de 
verdachte simpelweg niet vermogend genoeg is. Een 
onderzoek naar dat soort zaken, levert hooguit bevesti-
ging op dat de verdachte inderdaad over onvoldoende 
middelen beschikt. Meer kennis over de financiële situatie 
van de verdachte betekent niet zonder meer dat er ook 
meer verhaald kan worden.

7. Ter afsluiting
De regering voert een strijd tegen ondermijnende crimi-
naliteit. De focus ligt daarbij vooral op een bestuurlijke 
aanpak. Op de strafrechtelijke aanpak van ondermijning 
klinkt tot dusver voornamelijk kritiek. 

De regering erkent het handhavings- en budgette-
kort. Om dat probleem te ondervangen, werd er eind vorig 
jaar het ondermijningsfonds in het leven geroepen. Een-
malig investeren is volgens velen echter onvoldoende.37 

Wat betreft de karakterisering van het strafrecht als een 
logistieke nachtmerrie; die kritiek adresseert de regering 
niet – althans, niet met zoveel woorden. Wel noemt de 
regering ‘een kentering’ in de strafrechtelijke aanpak van 
ondermijnende criminaliteit noodzakelijk.38 Daarom 
beoogt de regering vijf verschillende vormen van onder-
mijnende criminaliteit aan te pakken, met als uiteindelijk 
doel een effectievere strafrechtelijke aanpak van onder-
mijningsdelicten. Dit artikel onderzocht of het wetsvoor-
stel daadwerkelijk de kritiek adresseert. 

Een logistieke nachtmerrie lost men op door op zoek 
te gaan naar een gestroomlijnder proces. Wellicht dat de 
modernisering van het Wetboek van Strafvordering daarin 
zal voorzien, maar het besproken wetsvoorstel doet dat 
helaas niet. Het stelt namelijk vooral wijzigingen voor die 
het takenpakket van politie en justitie zullen uitbreiden. 
De zittingsduur zal toenemen, de administratieve taken 
bij de opsporingsdiensten en het OM zullen toenemen en 
het strafrecht zal een extra last gaan voelen van de geval-
len waarin het gijzelingsmiddel zal worden ingezet.39 In 
andere gevallen komen de extra taken voort uit het feit 
dat dit wetsvoorstel vooral het vangnet van het strafrecht 
wil vergroten. Het is denkbaar dat dit soms nuttig kan 
zijn, maar in de zoektocht naar een gestroomlijnder 
 proces is een uitbreiding van het takenpakket een alles-
behalve logische strategie. 

Het tweede grote punt van kritiek is de stroperigheid 
van het strafproces. Deze stroperigheid kan geadresseerd 
worden door een afname van rechtszaken of het inzetten 
van meer personeel. Dit wetsvoorstel adresseert geen van 
die behoeftes. In plaats daarvan stelt het wijzigingen voor 
die, bijvoorbeeld in het kader van het tegengaan van mis-
bruik van kwetsbare infrastructurele plaatsen, weliswaar 
op een groot volume rechtszaken zien, maar weinig duur-
zaam effect teweeg zullen brengen. 

De voorgestelde wijzigingen hebben met elkaar 
gemeen dat zij op het eerste gezicht goed klinken. Een 
strafverhoging op bedreiging, het gemakkelijker kunnen 
veroordelen van precursortransport en ‘inklimmers’/ 
’uithalers’ op (lucht)havens, het verhalen van overheids-
kosten op de veroordeelde en niet-geïnde boetes ‘najagen’ 
– alle zijn voorstellen die zo op het eerste oog op bijval
kunnen rekenen. Leg je de voorstellen echter naast de kri-
tiek die het wetsvoorstel beoogt te adresseren, dan schie-
ten de voorstellen opvallend vaak te kort – of zelfs naast.
Wij ontkomen dan ook niet aan de indruk dat dit wets-
voorstel meer voorziet in politieke zoethoudertjes dan in
daadwerkelijke oplossingen en investeringen.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde
raadsman ttz. op de grond dat betrokkene mogelijk geen weet heeft van tz., door
hof afgewezen o.g.v. overweging dat er vanuit kan worden gegaan dat oproeping
betrokkene niet heeft bereikt maar dat hof in hetgeen door raadsman naar voren is
gebracht geen aanleiding ziet om onderzoek ttz. aan te houden. Dient in
ontnemingszaak bij beoordeling van aanhoudingsverzoek te worden uitgegaan van
beoordelingskader zoals dat door HR in strafzaken is uiteengezet in
ECLI:NL:HR:2019:1142? HR herhaalt relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2019:1142 m.b.t. beoordeling van aanhoudingsverzoek in situatie
waarin raadsman op tz. aangeeft dat hij niet weet waarom verdachte niet is
verschenen en dat hij het mogelijk acht dat verdachte geen weet heeft van zitting en
om die reden aanhoudingsverzoek doet. Dit beoordelingskader, dat betrekking
heeft op verzoeken tot aanhouding van onderzoek ttz. die verband houden met in
art. 6 EVRM gewaarborgd aanwezigheidsrecht, is ook van toepassing in
ontnemingszaken. Bij toepassing hiervan in ontnemingszaken komt - i.h.b. waar het
gaat om afweging van alle bij aanhouding van onderzoek ttz. betrokken belangen -
mede betekenis toe aan mogelijkheid van schriftelijke voorbereiding a.b.i. art.
511d.1 Sv, in die zin dat zo’n voorbereiding eraan kan hebben bijgedragen dat
betrokkene al voorafgaand aan behandeling van ontnemingsvordering op tz. zijn
zienswijze heeft kunnen uiteenzetten. Door raadsman aan verzoek tot aanhouding
van onderzoek ttz. ten grondslag gelegde omstandigheid komt erop neer dat
betrokkene mogelijk geen weet heeft van zitting. Hof, dat dit verzoek heeft
afgewezen, heeft overwogen dat ervan kan worden uitgegaan dat oproeping voor
tz. betrokkene niet heeft bereikt. Nu hof niet heeft vastgesteld dat betrokkene
anderszins op de hoogte is geraakt van datum van zitting, had hof afweging dienen
te maken tussen alle bij aanhouding van onderzoek ttz. betrokken belangen. Hof
heeft er echter geen blijk van gegeven die afweging te hebben gemaakt. Nu hof dit
heeft nagelaten, heeft het zijn beslissing niet toereikend gemotiveerd. Volgt
vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0202 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2020/1510 
RvdW 2020/735 
JOW 2020/16 

ECLI:NL:HR:2020:983
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2.2

NJ 2020/297 met annotatie van J.M. Reijntjes 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/04383 P

Datum 2 juni 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 28
september 2018, nummer 21/004788-15, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel ten laste

van

[betrokkene] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1964,

hierna: de betrokkene.

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze hebben R.J. Baumgardt, P. van Dongen en
S. van den Akker, allen advocaat te Rotterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De
schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en
tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Zwolle, opdat
de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt over de afwijzing door het hof van het verzoek tot aanhouding van de
behandeling van de zaak.

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep houdt in dat de betrokkene daar niet is

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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verschenen. Het houdt verder het volgende in:

“Ter terechtzitting is aanwezig mr. K.H.T. van Gijssel, advocaat te Amsterdam.

De raadsman deelt – zakelijk weergegeven – mede:

Ik heb geen contact met mijn cliënt kunnen krijgen. Dat is voor mij de reden geweest om de
betekeningsstukken op te vragen. Uit die stukken blijkt dat mijn cliënt niet op de hoogte is van de
zitting van vandaag. Er is getracht een oproeping uit te reiken op het adres [a-straat 1] in [plaats]
. Kennelijk is op dat adres gevraagd naar ene ‘ [naam] ’. Daarop is aangegeven dat die persoon
niet op dat adres woonde. Maar cliënt heet [betrokkene] . Er is kennelijk iets misgegaan. De
oproeping is dan ook nietig en de behandeling van de zaak moet worden aangehouden. Hopelijk
kan er in de tussentijd een geslaagde betekening plaatsvinden of contact met cliënt worden
gelegd.

De advocaat-generaal deelt – zakelijk weergegeven – mede:

De oproeping is op juiste wijze aan de griffie betekend. De oproeping met vertaling is ook naar het
kantooradres van de raadsman gestuurd.

De raadsman merkt op dat hij bij de betekeningsstukken geen vertaling heeft gezien.

De voorzitter onderbreekt de behandeling voor beraad.

Na hervatting van de behandeling deelt de voorzitter mede dat in de betekeningsstukken de juiste
naam wordt genoemd. Uit de e-mail over de uitreiking van de gerechtelijke brief blijkt dat melder
[...] de huurder is van de woning aan de [a-straat 1] in [plaats] en dat er geen sprake is van een
andere bewoner. Het hof stelt vast dat geprobeerd is de oproeping uit te reiken op een voormalig
GBA-adres van veroordeelde, te weten de [a-straat 1] in [plaats] en op het in de bij het instellen
van het hoger beroep opgegeven adres, te weten het kantooradres van de raadsman. Uiteindelijk
heeft er een griffiebetekening plaatsgevonden. Het hof is dan ook van oordeel dat er op juiste
wijze is betekend. Ten aanzien van het ontbreken van een vertaling stelt het hof vast dat de
veroordeelde geruime tijd in Nederland heeft verbleven en in 2004 en 2007 is veroordeeld tot
gevangenisstraffen en die in Nederland heeft ondergaan. Onder die omstandigheden mag
verwacht worden dat de veroordeelde de Nederlandse taal machtig is.

De raadsman deelt – zakelijk weergegeven – mede:

Ik heb mijn cliënt een jaar geleden gesproken. Hij kan geen woord Nederlands spreken laat staan
dat hij Nederlands kan lezen. Hij is altijd door een tolk bijgestaan. Ik wil graag dat dit in het
proces-verbaal van de terechtzitting wordt opgenomen. Ik voel mij wel gemachtigd om aan de
advocaat-generaal te vragen wat zijn standpunt in deze zaak is. Als er nu ineens een andere
berekening op tafel komt dan wil ik dat met mijn cliënt kunnen bespreken. Hij had daarvan dan in
kennis gesteld moeten worden. Misschien dat cliënt zich er dan al dan niet bij neerlegt. Ik zal
daarom dan ook om aanhouding van de zaak verzoeken in verband met een gewijzigde vordering.
Dat moet ik dan met mijn cliënt kunnen bespreken. Ik heb geen adresgegevens van cliënt.

De voorzitter deelt mede dat het aan de raadsman is om contact met zijn cliënt op te nemen.

De raadsman verzoekt de behandeling van de zaak aan te houden.

De oudste raadsheer vraagt of de raadsman bepaaldelijk gemachtigd is.

De raadsman deelt – zakelijk weergegeven – mede:

Ik voel mij gemachtigd om een aanhoudingsverzoek te doen. Het hof kan dat als een
voorwaardelijk verzoek zien. De oudste raadsheer vraagt mij of ik nu een beslissing op het
aanhoudingsverzoek wil. Dat hangt af van de vraag wat het Openbaar Ministerie gaat vorderen.

De voorzitter merkt op dat het zo niet werkt.

De raadsman deelt – zakelijk weergegeven – mede:

Dan voel ik mij niet gemachtigd de zaak inhoudelijk te behandelen.

De voorzitter onderbreekt de behandeling.

Na hervatting van de behandeling deelt de voorzitter mede dat het hof vaststelt dat geprobeerd is
de oproeping te betekenen op het laatst bekende GBA-adres, maar dat veroordeelde daar niet
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2.3.1

2.4.1

2.4.2

2.4.3

meer woont en op het bij het instellen van het hoger beroep opgegeven kantooradres van de
raadsman. Er kan vanuit worden gegaan dat de oproeping de veroordeelde niet heeft bereikt.
Door het ontbreken van een vertaling van de oproeping is veroordeelde daarom niet in zijn
belangen geschaad.

Het hof ziet voorts in hetgeen door de raadsman naar voren is gebracht geen aanleiding om het
onderzoek ter zitting aan te houden.”

In zijn arrest van 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1142, heeft de Hoge Raad het volgende
overwogen:

“2.3 In zijn overzichtsarrest van 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1934, over verzoeken
tot aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting wegens de verhindering van de
verdachte of zijn raadsman bij de behandeling aanwezig te zijn heeft de Hoge Raad onder
meer het volgende vooropgesteld.

Een verzoek tot aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting kan ter terechtzitting
worden gedaan door de verdachte of diens op de voet van art. 279 Sv gemachtigde
raadsman. Ook de raadsman die niet is gemachtigd tot het voeren van de verdediging van
de ter terechtzitting niet-verschenen verdachte, kan ter terechtzitting een verzoek tot
aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting doen voor zover dat verzoek wordt gedaan
met het oog op de effectuering van het aanwezigheidsrecht van de verdachte of ten
behoeve van het alsnog verkrijgen van de in art. 279, eerste lid, Sv bedoelde machtiging.
Overeenkomstig art. 329 en 330 Sv wordt beslist op het verzoek nadat het openbaar
ministerie daaromtrent is gehoord.

Nadat in voorkomende gevallen gelegenheid is geboden voor een nadere toelichting of het
overleggen van bewijsstukken, kan de rechter het verzoek reeds - dat wil zeggen: zonder
dat wordt overgegaan tot een afweging tussen alle bij aanhouding van het onderzoek ter
terechtzitting betrokken belangen - afwijzen op de grond dat de aan het verzoek ten
grondslag gelegde omstandigheid niet aannemelijk is. Indien zich niet het geval voordoet dat
de aan het verzoek ten grondslag gelegde omstandigheid niet aannemelijk is geoordeeld,
dient de rechter een afweging te maken tussen alle bij aanhouding van het onderzoek ter
terechtzitting betrokken belangen. Het gaat daarbij om het belang van de verdachte bij het
kunnen uitoefenen van zijn in art. 6, derde lid, onder c, EVRM gewaarborgde
aanwezigheidsrecht - waaronder het recht om zich in zijn afwezigheid ter terechtzitting door
een daartoe uitdrukkelijk gemachtigde raadsman te doen verdedigen - en, kort gezegd, het
belang dat niet alleen de verdachte maar ook de samenleving heeft bij een doeltreffende en
spoedige berechting.

Van deze afweging, waarbij de aan het verzoek tot aanhouding ten grondslag gelegde
gronden moeten worden betrokken, dient de rechter in het geval van afwijzing van het
verzoek blijk te geven in de motivering van zijn beslissing. In cassatie kan die motivering
slechts op haar begrijpelijkheid worden getoetst.

In de onderhavige zaak rijst de vraag hoe een verzoek tot aanhouding moet worden
beoordeeld in een situatie die, kort gezegd, hierdoor wordt gekenmerkt dat de raadsman op
de terechtzitting aangeeft dat hij niet weet waarom de verdachte niet is verschenen en dat
hij het mogelijk acht dat de verdachte geen weet heeft van de zitting, en om die reden een
aanhoudingsverzoek doet. Voor de beoordeling door de rechter van een
aanhoudingsverzoek in zo’n geval is in het algemeen het volgende van belang.

De aan het verzoek tot aanhouding ten grondslag gelegde omstandigheid dat de verdachte
(mogelijk) geen weet heeft van de zitting, kan zonder meer als “niet aannemelijk” worden
beoordeeld indien de dagvaarding of oproeping voor de terechtzitting in persoon is
betekend. Dan kan de rechter, gelet op wat hiervoor onder 2.3 is weergegeven, het verzoek
reeds op deze grond afwijzen.

Indien de dagvaarding of de oproeping weliswaar niet in persoon is uitgereikt, maar wel op
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2.4.4

2.3.2

2.4

2.5

rechtsgeldige wijze - dat wil zeggen: in overeenstemming met de ter zake geldende
wettelijke voorschriften (art. 585-590 Sv) alsmede de in de rechtspraak van de Hoge Raad
tot uitdrukking gebrachte regels (vgl. in het bijzonder HR 12 maart 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AD5163) - is betekend, kan de rechter dat verzoek niet op die enkele
grond afwijzen. Uit zo’n betekening volgt immers niet zonder meer dat de verdachte op de
hoogte is van de zitting. In dat geval is een afwijzing van het verzoek tot aanhouding op de
grond dat de aan dat verzoek ten grondslag gelegde omstandigheid niet aannemelijk is,
alleen mogelijk indien op basis van andere omstandigheden kan worden vastgesteld dat de
verdachte daadwerkelijk weet heeft van de zitting.

Indien niet kan worden vastgesteld dat de verdachte daadwerkelijk weet heeft van de
zitting, dient de rechter een afweging te maken tussen alle bij aanhouding van het
onderzoek ter terechtzitting betrokken belangen. Bij die belangenafweging kan vervolgens
wel betekenis toekomen aan de omstandigheid dat de dagvaarding of de oproeping voor de
terechtzitting in hoger beroep op rechtsgeldige wijze, zij het niet in persoon, is betekend.
Zoals tot uitdrukking is gebracht in HR 12 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5163, rov. 3.36-
3.37, mag dan immers van de verdachte die hoger beroep instelt en prijs stelt op berechting
op tegenspraak, worden verwacht dat hij de in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke
maatregelen neemt om te voorkomen dat de appeldagvaarding hem niet bereikt of de
inhoud daarvan hem niet bekend wordt. Tot die maatregelen kan in elk geval worden
gerekend dat de verdachte zich bereikbaar houdt voor zijn raadsman - die uit eigen hoofde
een afschrift van de appeldagvaarding ontvangt indien hij zich in hoger beroep heeft gesteld
- opdat de verdachte in voorkomende gevallen (ook) langs die weg van het tijdstip van
behandeling van zijn zaak op de hoogte komt. Het kennelijk niet treffen door de verdachte
van dergelijke in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke maatregelen kan de rechter in
hoger beroep - naast andere factoren die daarvoor van belang kunnen zijn, zoals het
procesverloop en het gewicht van de zaak - in de vereiste belangenafweging betrekken.”

Dit beoordelingskader, dat betrekking heeft op verzoeken tot aanhouding van het onderzoek
ter terechtzitting die verband houden met het in artikel 6 Europees Verdrag voor de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden gewaarborgde aanwezigheidsrecht, is ook van
toepassing in ontnemingszaken. Bij de toepassing hiervan in ontnemingszaken komt – in het
bijzonder waar het gaat om de afweging van alle bij de aanhouding van het onderzoek ter
terechtzitting betrokken belangen – mede betekenis toe aan de mogelijkheid van een
schriftelijke voorbereiding als bedoeld in artikel 511d lid 1, tweede volzin, Sv, in die zin dat
zo’n voorbereiding eraan kan hebben bijgedragen dat de betrokkene al voorafgaand aan de
behandeling van de ontnemingsvordering op de terechtzitting zijn zienswijze heeft kunnen
uiteenzetten.

De door de raadsman aan het verzoek tot aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting ten
grondslag gelegde omstandigheid komt erop neer dat de betrokkene mogelijk geen weet heeft
van de zitting. Het hof, dat dit verzoek heeft afgewezen, heeft overwogen dat ervan kan worden
uitgegaan dat de oproeping voor de zitting van 14 september 2018 de betrokkene niet heeft
bereikt. Nu het hof niet heeft vastgesteld dat de betrokkene anderszins op de hoogte is geraakt
van de datum van de zitting, had het hof de in het onder 2.3.1 weergegeven arrest bedoelde
afweging dienen te maken tussen alle bij aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting
betrokken belangen. Het hof heeft er echter geen blijk van gegeven die afweging te hebben
gemaakt. Nu het hof dit heeft nagelaten, heeft het zijn beslissing niet toereikend gemotiveerd.

Het cassatiemiddel is terecht voorgesteld.

Gelet op de beslissing die hierna volgt, is bespreking van het tweede cassatiemiddel niet nodig.

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, opdat de zaak opnieuw wordt
berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers
en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 2 juni 2020.

4 Beslissing
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[betrokkene] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1964,

hierna: de betrokkene.

1. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Zwolle, heeft bij verstekarrest van 28
september 2018 het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op een
bedrag van € 15.418,- en aan de betrokkene de verplichting opgelegd tot betaling van dat bedrag aan
de staat.

2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de betrokkene en mr. R.J. Baumgardt, mr. P. van Dongen en
mr. S van den Akker, allen advocaat te Rotterdam, hebben twee middelen van cassatie voorgesteld.

3. Het eerste middel klaagt dat het hof het verzoek om aanhouding van de behandeling van de zaak
ten onrechte en ontoereikend gemotiveerd heeft afgewezen, meer in het bijzonder omdat het hof
geen belangenafweging heeft gemaakt.

4. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 14 september 2018 houdt, voor zover
voor de beoordeling van het middel relevant, het volgende in:

“Ik heb geen contact met mijn cliënt kunnen krijgen. Dat is voor mij de reden geweest om de
betekeningsstukken op te vragen. Uit die stukken blijkt dat mijn cliënt niet op de hoogte is van de zitting
van vandaag. Er is getracht een oproeping uit te reiken op het adres [a-straat 1] in [plaats] . Kennelijk is op
dat adres gevraagd naar ene ‘ [naam] ’. Daarop is aangegeven dat die persoon niet op dat adres woonde.
Maar cliënt heet [betrokkene] . Er is kennelijk iets misgegaan. De oproeping is dan ook nietig en de
behandeling van de zaak moet worden aangehouden. Hopelijk kan er in de tussentijd een geslaagde
betekening plaatsvinden of contact met cliënt worden gelegd.

De advocaat-generaal deelt - zakelijk weergegeven - mede:

De oproeping is op juiste wijze aan de griffie betekend. De oproeping met vertaling

is ook naar het kantooradres van de raadsman gestuurd.

De raadsman merkt op dat hij bij de betekeningsstukken geen vertaling heeft gezien.

De voorzitter onderbreekt de behandeling voor beraad.

Na hervatting van de behandeling deelt de voorzitter mede dat in de betekeningsstukken de juiste naam
wordt genoemd. Uit de e-mail over de uitreiking van de gerechtelijke brief blijkt dat melder [...] de huurder is
van de woning aan de [a-straat 1] in [plaats] en dat er geen sprake is van een andere bewoner. Het hof
stelt vast dat geprobeerd is de oproeping uit te reiken op een voormalig GBA-adres van veroordeelde, te
weten de [a-straat 1] in [plaats] en op het in de bij het instellen van het hoger beroep opgegeven adres, te
weten het kantooradres van de raadsman. Uiteindelijk heeft er een griffiebetekening plaatsgevonden. Het
hof is dan ook van oordeel dat er op juiste wijze is betekend. Ten aanzien van het ontbreken van een
vertaling stelt het hof vast dat de veroordeelde geruime tijd in Nederland heeft verbleven en in 2004 en
2007 is veroordeeld tot gevangenisstraffen en die in Nederland heeft ondergaan. Onder die omstandigheden
mag verwacht worden dat de veroordeelde de Nederlandse taal machtig is. 

De raadsman deelt - zakelijk weergegeven - mede:
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Ik heb mijn cliënt een jaar geleden gesproken. Hij kan geen woord Nederlands spreken laat staan dat hij
Nederlands kan lezen. Hij is altijd door een tolk bijgestaan. Ik wil graag dat dit in het proces-verbaal van de
terechtzitting wordt opgenomen. Ik voel mij wel gemachtigd om aan de advocaat-generaal te vragen wat
zijn standpunt in deze zaak is. Als er nu ineens een andere berekening op tafel komt dan wil ik dat met mijn
cliënt kunnen bespreken. Hij had daarvan dan in kennis gesteld moeten worden. Misschien dat cliënt zich er
dan al dan niet bij neerlegt. Ik zal daarom dan ook om aanhouding van de zaak verzoeken in verband met
een gewijzigde vordering. Dat moet ik dan met mijn cliënt kunnen bespreken. Ik heb geen adresgegevens
van cliënt.

De voorzitter deelt mede dat het aan de raadsman is om contact met zijn cliënt op te nemen.

De raadsman verzoekt de behandeling van de zaak aan te houden.

De oudste raadsheer vraagt of de raadsman bepaaldelijk gemachtigd is.

De raadsman deelt - zakelijk weergegeven - mede:

Ik voel mij gemachtigd om een aanhoudingsverzoek te doen. Het hof kan dat als een voorwaardelijk verzoek
zien. De oudste raadsheer vraagt mij of ik nu een beslissing op het aanhoudingsverzoek wil. Dat hangt af
van de vraag wat het Openbaar Ministerie gaat vorderen.

De voorzitter merkt op dat het zo niet werkt.

De raadsman - zakelijk weergegeven - mede:

Dan voel ik mij niet gemachtigd de zaak inhoudelijk te behandelen.

De voorzitter onderbreekt de behandeling.

Na hervatting van de behandeling deelt de voorzitter mede dat het hof vaststelt dat geprobeerd is de
oproeping te betekenen op het laatst bekende GBA-adres, maar dat veroordeelde daar niet meer woont en
op het bij het instellen van het hoger beroep opgegeven kantooradres van de raadsman. Er kan vanuit
worden gegaan dat de oproeping de veroordeelde niet heeft bereikt. Door het ontbreken van een vertaling
van de oproeping is veroordeelde daarom niet in zijn belangen geschaad.

Het hof ziet voorts in hetgeen door de raadsman naar voren is gebracht geen aanleiding om het onderzoek
ter zitting aan te houden.

Het hof verleent verstek tegen de niet verschenen veroordeelde en beveelt, dat met de behandeling van de
zaak zal worden voortgegaan.”

5. De afgelopen jaren heeft Hoge Raad nuances aangebracht in zijn eerdere rechtspraak over de
beoordeling van aanhoudingsverzoeken die strekken tot de uitoefening van het aanwezigheids-recht.1

Het aanwezigheidsrecht vormt een onderdeel van de notie van een eerlijk proces. Het is dan ook – al
dan niet uitdrukkelijk – verankerd in artikel 6 EVRM en artikel 14 lid 3 aanhef en onder d IVBPR.2 Onder
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het aanwezigheidsrecht valt ook het recht van de verdachte om zich in zijn afwezigheid ter
terechtzitting te laten verdedigen door een daartoe gemachtigde raadsman.3 In het geval de
verdachte zelf niet op de terechtzitting aanwezig is, maar zijn niet-gemachtigde raadsman wel, kan
deze laatste om aanhouding van de zaak verzoeken met het oog op de effectuering van het
aanwezigheidsrecht van de verdachte of om alsnog een machtiging in de zin van artikel 279 Sv te
verkrijgen zodat de raadsman de zaak op tegenspraak kan voortzetten.4 De bepalingen waarop een
aanhoudingsverzoek kan worden gebaseerd, zijn op de voet van artikel 511g lid 2 Sv in verbinding
met artikel 415 Sv ook in ontnemingszaken in hoger beroep van toepassing. Ik ga er dan ook
(vooralsnog) vanuit dat het door de Hoge Raad opgestelde beoordelingskader voor
aanhoudingsverzoeken onverkort van toepassing is op ontnemingszaken.

6. Allereerst verdient opmerking dat (ook) binnen het bestek van aanhoudingsverzoeken van de
verdediging het nodige wordt gevergd. Namens de verdachte moet uitdrukkelijk worden vermeld op
welke gronden het verzoek tot aanhouding van de zaak steunt.5

7. Ter beoordeling van een dergelijk onderbouwd aanhoudingsverzoek dient de rechter allereerst na
te gaan of de aan het aanhoudingsverzoek ten grondslag gelegde omstandigheid aannemelijk is. Als
de rechter oordeelt dat de omstandigheid aannemelijk is – of op zijn minst niet onaannemelijk is –,
dient hij vervolgens een afweging van belangen te maken: enerzijds het belang (recht) van de
verdachte of de betrokkene om op de terechtzitting aanwezig te zijn of zich daar te laten verdedigen
door een gemachtigde raadsman en anderzijds kort gezegd het belang van de verdachte of de
betrokkene én dat van de samenleving bij een doeltreffende en spoedige berechting. Het
aanhoudingsverzoek kan dus op twee punten stranden: (1) de onderliggende omstandigheid is niet
aannemelijk geworden, of (2) het belang van de verdachte of de betrokkene bij zijn aanwezigheid ter
terechtzitting weegt niet op tegen andere belangen.6

8. Terzijde, de Hoge Raad heeft in dit beoordelingskader geen afzonderlijke plek ingeruimd voor een
separate rechterlijke toetsing van het ‘gewicht’ van de door de verdediging aangevoerde grond voor
aanhouding. Het gewicht van de aangevoerde grond betreft daarmee (slechts) een van de
omstandigheden die in aanmerking moeten worden genomen bij de afweging van belangen die de
rechter zichtbaar zal moeten maken in het proces-verbaal of de uitspraak. Als een verdachte
bijvoorbeeld om een onbenullige reden aanhouding verzoekt, en daarmee in essentie geen blijk geeft
van onmacht maar van onwil om ter terechtzitting te verschijnen, vormt dat gegeven naar het oordeel
van de Hoge Raad dus geen afzonderlijke grond voor de afwijzing van het verzoek om aanhouding,
maar eventueel wel een (gewichtige) factor bij de belangenafweging.7

9. Aandacht verdient het geval waarin een verzoek om aanhouding is gegrond op de omstandigheid
dat de verdachte of de betrokkene (mogelijk) geen weet had van de terechtzitting. Als de dagvaarding
of oproeping voor die zitting niet in persoon is uitgereikt, maar wel op rechtsgeldige wijze is betekend,
kan het verzoek niet worden afgewezen op de enkele grond dat de omstandigheid waarop het
aanhoudingsverzoek is gebaseerd niet aannemelijk is geworden. In tegenstelling tot een dagvaarding
of oproeping die wel in persoon is uitgereikt, wijst een rechtsgeldige betekening aan de griffier mét
toezending aan het woonadres van de verdachte/betrokkene niet zonder meer uit dat de verdachte of
de betrokkene van de zitting op de hoogte is. Indien niet kan worden vastgesteld dat de verdachte of
betrokkene daadwerkelijk weet heeft van de zitting, zal dus altijd een belangenafweging moeten
volgen. Daarbij kan in de appelfase in het nadeel van de verdachte belang worden gehecht aan de
omstandigheid dat de betekening van de dagvaarding of oproeping op rechtsgeldige wijze heeft
plaatsgevonden.8

10. In de voorliggende zaak kan uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep worden
opgemaakt dat de raadsman voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling twee
aanhoudingsverzoeken heeft gedaan, om verschillende redenen. Het tweede aanhoudingsverzoek
blijft bij de bespreking van het middel verder buiten beschouwing. Daarover slechts kort het volgende.
Ter terechtzitting deed de raadsman een voorwaardelijk verzoek tot aanhouding van de zaak: als het
openbaar ministerie voornemens is de ontnemingsvordering te wijzigen wil hij dat met de betrokkene
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kunnen bespreken en zal de zaak moeten worden aangehouden. Een wijziging van de vordering deed
zich echter niet voor en daarom is dit punt hier niet relevant.

11. Met het oog op het eerste aanhoudingsverzoek voert de niet-gemachtigde raadsman aan dat er
kennelijk iets is misgegaan met de betekening van de oproeping zodat de oproeping nietig is. Het is
deze nietigheid die hij aan het aanhoudingsverzoek ten grondslag lijkt te leggen, hij stelt namelijk dat
“(…) de oproeping dan ook nietig is en de behandeling van de zaak moet worden aangehouden”.

12. In het geval de oproeping nietig is, zal de zaak niet worden aangehouden maar zal dat uitmonden
in een (tussen)uitspraak: nietigheid van de oproeping. Het waarschijnlijke vervolg is dat een nieuwe
oproeping wordt uitgebracht strekkende tot herstel van het verzuim. In feite heeft een nietigverklaring
van de oproeping daarmee hetzelfde gevolg als een aanhouding van de zaak; de inhoudelijke
behandeling wordt opgeschort. Nietigheid van de oproeping doet zich in de voorliggende zaak
evenwel niet voor. Weliswaar ontbreekt er een vertaling9 maar het hof stelt vast dat de oproeping op
de juiste wijze ter griffie is betekend.

13. In het licht van dit feitelijke gevolg van de nietigheid van de oproeping dat de raadsman voor ogen
heeft en het overige wat de raadsman heeft aangevoerd – namelijk dat hij geen contact met de
betrokkene heeft kunnen krijgen, dat hij in de tussentijd (tot de oproeping juist is betekend) alsnog
hoopt contact met hem te kunnen leggen en dat de betrokkene niet op de hoogte is van de zitting – is
de grondslag van het aanhoudingsverzoek kennelijk gelegen in dat laatste (onbekendheid met de
zitting). Het hof merkt (op p. 3 van het proces-verbaal van de terechtzitting) zelfs op dat “er vanuit
[kan] worden gegaan dat de oproeping de veroordeelde niet heeft bereikt.” Tegen de achtergrond van
hetgeen hierboven met name onder randnummer 7 en 9 is opgemerkt, had het hof hieraan dus niet
zonder belangenafweging voorbij kunnen gaan.10

14. Het eerste middel slaagt. Dat brengt mee dat het tweede middel geen bespreking behoeft.

15. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

16. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Zwolle, opdat de zaak op het bestaande
hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

HR 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1934, NJ 2019/285, m.nt. Mevis. Na dit overzichtsarrest zijn
meerdere aanvullingen gevolgd, zie voor een overzicht M.J. Dubelaar, ‘Het aanwezigheidsrecht in
strafzaken anno 2019’, DD 2019/47.

Vgl. EHRM 12 februari 1985, nr. 9024/80, NJ 1986/685 (Colozza/Italië).

HR 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1934, NJ 2019/285, m.nt. Mevis.

HR 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1934, NJ 2019/285, m.nt. Mevis, rov. 2.3.

AG

204



5

6

7

8

9

10

HR 22 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:90, NJ 2019/66. Zie ook de conclusie van 4 februari 2020
(ECLI:NL:PHR:2020:83) van mijn ambtgenoot Hofstee die dit criterium aan de andere twee
toetspunten vooraf laat gaan.

HR 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1934, NJ 2019/285, m.nt. Mevis, HR 12 november 2019,
ECLI:NL:HR:2019:1737, HR 12 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1759, NJ 2020/37, m.nt. Kooijmans,
en recentelijk nog HR 10 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:398.

In mijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2019:527) vóór HR 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1142, NJ 2020/24,
betoogde ik nog anders.

HR 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1142, NJ 2020/24, en van diezelfde datum ECLI:NL:HR:2019:1145,
NJ 2020/25, met een gezamenlijke noot van Mevis; HR 12 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5163, NJ
2002/317, m.nt. Schalken, (de noot van Kooijmans onder) HR 12 november 2019,
ECLI:NL:HR:2019:1759, NJ 2020/37; HR 3 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:378; HR 24 maart 2020,
ECLI:NL:HR:2020:505, en HR 24 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:506.

Veronachtzaming van de in art. 260 lid 5 Sv opgenomen vertalingsvoorwaarde, leidt niet tot
nietigheid van de dagvaarding maar zal wel tot schorsing van het onderzoek ter terechtzitting moeten
leiden als de verdachte of de betrokkene in zijn verdediging is geschaad (HR 12 maart 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AD5163, NJ 2002/317, m.nt. Schalken; HR 16 januari 2007,
ECLI:NL:HR:2007:AZ3289, NJ 2007/68, en HR 6 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7886, NJ
2007/599). Indien dit geval zich voordoet, geldt ook hiervoor dat het feitelijk eenzelfde gevolg heeft
als de toewijzing van een aanhoudingsverzoek.

Zie voor (min of meer) vergelijkbare gevallen naast de in voetnoot 7 genoemde zaken ook HR 23
april 2019, ECLI:NL:HR:2019:669; HR 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1144, NJ 2020/26, m.nt. Mevis, en
HR 28 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:79.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Profijtontneming, w.v.v. uit deelnemen aan criminele organisatie die zich bezighield
met het op grote schaal verkopen en afleveren van softdrugs. Onschuldpresumptie
bij ontneming uit andere/soortgelijke feiten ex art. 36e.2 (oud) Sr. In strafzaak is
o.m. bewezenverklaard dat betrokkene in periode 19-7-2012 tot en met 27-11-
2012 zich schuldig heeft gemaakt aan deelneming aan organisatie die tot oogmerk
heeft plegen van misdrijven. Hof heeft kennelijk geoordeeld dat “voldoende
aanwijzingen” bestaan dat betrokkene ook voorafgaand aan die periode in 2011 en
2012 heeft deelgenomen aan criminele organisatie, waarbij die deelneming kan
worden aangemerkt als ander strafbaar feit ex art. 36e.2 Sr en v.zv. het gaat om
periode voor 1-7-2011, als soortgelijk feit a.b.i. art. 36e.2 (oud) Sr. Op
ontnemingsprocedure is art. 6.1 EVRM van toepassing. Dat betekent o.m. dat ook
in ontnemingsprocedure (mede in art. 6.2 EVRM gewaarborgde) recht van
persoon om voor onschuldig te worden gehouden, totdat zijn schuld in rechte is
komen vast te staan, dient te worden gerespecteerd (vgl.
ECLI:NL:HR:1995:ZD0312 en EHRM nr. 41087/98). HR herhaalt relevante
overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BK3424 m.b.t. karakter van en
bewijsrechtelijke regels in ontnemingsprocedure. Art. 6 EVRM staat er daarbij niet
aan in de weg dat rechter in ontnemingsprocedure gebruik maakt van
bewijsrechtelijke vermoedens en dat bewijslast t.z.v. schatting van w.v.v. op
redelijke en billijke wijze wordt verdeeld tussen OM en betrokkene (vgl.
ECLI:NL:HR:2002:AE1182). O.g.v. art. 36e.2 Sr kan ontnemingsmaatregel mede
betrekking hebben op voordeel dat betrokkene heeft verkregen door middel van of
uit baten van andere strafbare feiten waaromtrent “voldoende aanwijzingen”
bestaan dat deze door betrokkene zijn begaan. Indien rechter in
ontnemingsprocedure oordeelt dat voldoende aanwijzingen bestaan dat betrokkene
andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.2 Sr heeft begaan, dient (totstandkoming van)
dat oordeel binnen hiervoor bedoelde eigen kader voor bewijs in
ontnemingsprocedure in overeenstemming te zijn met onschuldpresumptie. In art.
36e.2 Sr bedoelde “voldoende aanwijzingen” mogen daarom niet door rechter
worden aangenomen indien niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat
andere strafbare feiten door betrokkene zijn begaan. Tevens behoort betrokkene
gelegenheid te hebben aan te (doen) voeren dat en waarom er onvoldoende
aanwijzingen bestaan dat andere strafbare feiten door hem zijn begaan. O.g.v.
(vaststellingen in) bewijsvoering heeft hof geoordeeld dat betrokkene, die in 2011
en 2012 inkomsten genoot uit coffeeshop, ook in die periode betrokken is geweest
bij ruimschoots en structureel overtreden van gedoogvoorwaarden. Gelet hierop en

ECLI:NL:HR:2020:1523
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in het licht van wat hiervoor is overwogen, getuigt ’s hofs daarin besloten liggende
oordeel dat sprake is van “voldoende aanwijzingen” a.b.i. art. 36e.2 Sr van
deelneming aan criminele organisatie door betrokkene voorafgaand aan
bewezenverklaarde periode, niet van onjuiste rechtsopvatting en is het niet
onbegrijpelijk. Volgt verwerping. Samenhang met 18/00790 P, 18/00791 P,
18/00792, 18/00793, 18/00795 P, 18/00914 P en 18/01230 P. Vervolg op
ECLI:NL:HR:2016:408 (strafzaak).

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0307 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2020/2425 
RvdW 2020/1065 
JOW 2020/44 
NJ 2021/46 met annotatie van J.M. Reijntjes 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/00794 P

Datum 29 september 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 15
februari 2018, nummer 21/000228-16, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel ten laste

van

[betrokkene],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1974,

hierna: de betrokkene.
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2.2.1

2.1

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze heeft J.C. Reisinger, advocaat te Utrecht, bij
schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel
uit.

De advocaat-generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest voor
wat betreft de hoogte van de opgelegde betalingsverplichting wegens overschrijding van de redelijke
termijn in de cassatiefase, tot vermindering van het te betalen bedrag naar de gebruikelijke maatstaf,
en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De raadsman van de betrokkene heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het cassatiemiddel klaagt dat het oordeel van het hof dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de
betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen uit de deelname aan een criminele
organisatie voorafgaand aan de in de strafzaak bewezenverklaarde periode, getuigt van een
onjuiste rechtsopvatting dan wel ontoereikend is gemotiveerd.

De bestreden uitspraak houdt onder meer in:

“De vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel

De veroordeelde is bij arrest van dit hof van 14 juli 2014 (parketnummer 21-009372-13) ter
zake van het onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde, respectievelijk deelneming aan een
organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, medeplegen van opzettelijk
handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod en
witwassen, meermalen gepleegd, veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 240 uren,
subsidiair 120 dagen hechtenis.

Uit het strafdossier en bij de behandeling van de vordering ter terechtzitting in hoger beroep
is gebleken dat veroordeelde uit het bewezenverklaarde handelen financieel voordeel heeft
genoten.

Aan de inhoud van wettige bewijsmiddelen ontleent het hof de schatting van dat voordeel
op een bedrag van € 167.624,48 (honderdzevenenzestigduizend zeshonderdvierentwintig
euro en achtenveertig cent). Het hof komt als volgt tot deze schatting:

Periode

In het onderzoek naar veroordeelde is bij doorzoekingen in de coffeeshop [A] en in de
woningen van de in de coffeeshop werkzame veroordeelden op 27 november 2012 ruim 180
kilo softdrugs aangetroffen, waarvan in de coffeeshop zelf een hoeveelheid van 9.218 gram
hasj en 8.668 gram wiet.

De getuige [getuige] heeft bij de politie verklaard dat hij aan de coffeeshop wiet leverde,
soms één à twee keer per week, met wisselende hoeveelheden van twee tot vijf kilo per
keer, dat hij dit vijf jaar had gedaan en dat hij daarover met [medeverdachte 1] contact had.

[medeverdachte 1] heeft verklaard dat zij 500 gram in de coffeeshop mochten hebben, dat
de voorraad buiten de coffeeshop op stashplaatsen werd bewaard, dat als ze wat nodig
hadden, dat dat dan werd opgehaald en dat [getuige] al vijf jaar de vaste leverancier was
van de wiet bij [A].

Het hof bepaalt op grond van het voorgaande, dat de periode waarbinnen het
wederrechtelijk voordeel wordt berekend, de periode van 1 januari 2011 tot en met 27
november 2012 beloopt. Weliswaar blijkt uit de hiervoor aangehaalde verklaringen van
[medeverdachte 1] en de getuige [getuige] dat de gedoogvoorwaarden ruimschoots en
structureel werden overtreden, maar het hof kan ten aanzien van veroordeelde niet
vaststellen in hoeverre hij daarbij tot en met het kalenderjaar 2010 persoonlijk betrokken is
geweest. Voor de jaren 2011 en 2012 (tot en met 27 november) is dit anders. Voor de

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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laatste maanden van 2012 volgt dit reeds uit de veroordeling door dit hof op 14 juli 2014.
Aannemelijk is op grond van de bevindingen rondom verzwegen omzet, zoals hierna
omschreven, dat de gang van zaken binnen [A] in 2011 en begin 2012 niet anders was dan
de gang van zaken in de laatste maanden van 2012 en hij in deze periode kennelijk heeft
deelgenomen aan de criminele organisatie. Het hof zal daarom uitgaan van een ontneming
berekend over de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012.

Verzwegen omzet

Gedurende het onderzoek tegen veroordeelde en de medeveroordeelde werd in drie
periodes van willekeurige dagen het aantal bezoekers geteld van coffeeshop [A]. In de
periode van 22 juni 2011 tot en met 3 juli 2011 werden gemiddeld 1028 bezoekers per dag
geteld, in de periode van 23 december 2011 tot en met 11 augustus 2012 974 bezoekers en
in de periode van 20 november 2012 tot en met 22 november 2012 1177 bezoekers.

Uit analyse van in beslag genomen beelden van in de coffeeshop aanwezige en op de
verkoopbalie gerichte camera’s, met betrekking tot de periode van 19 tot en met 26
november 2012, bleek dat in de coffeeshop sprake was van twee verkooppunten aan de
verkoopbalie van de coffeeshop en dat enkel het verkooppunt aan de rechterzijde was
aangesloten op een kassa met een registratiesysteem.

Op de beeldopnames van 20 november 2012 en 22 november 2012, zijn de bezoekers van
de coffeeshop geteld die een transactie verrichten. In totaal werden bij beide verkooppunten
aan de verkoopbalie op 20 november 2012 1228 klanten en op 22 november 2012 1184
klanten geteld.

Voorts werd op deze beelden waargenomen dat er aanzienlijk meer betalingen door deze
klanten plaatsvonden aan het linker verkooppunt, zonder kassasysteem. Het wisselgeld voor
de klanten werd van onder de balie gepakt, er vond geen zichtbare registratie plaats van
betalende klanten aan de linkerzijde van de balie, of als er geld van onder de balie werd
weggepakt.

Onderzoek naar de kassabonnen en het kassasysteem van coffeeshop [A] heeft bevestigd
dat het aantal klanten dat geregistreerd werd op de hiervoor genoemde dagen vele malen
lager lag. Op 20 november 2012 zouden er volgens de kassabonnen slechts 460 klanten zijn
geweest en op 22 november 2012 slechts 388 klanten.

Door de politie is gerelateerd dat uit bij de Belastingdienst opgevraagde gegevens blijkt dat
de coffeeshop in 2011 als omzet heeft opgegeven een bedrag van € 875.000,- en in 2012
een verwachte omzet van € 1.333.333,-, maar dat gezien de door de politie getelde
bezoekersaantallen er een grotere omzet zou moeten zijn geweest ten bedrage van €
3.600.000,-.

Op basis van het voorgaande kan worden uitgegaan van een gemiddeld verzwegen winst
van 60%. Over de periode van 2011-2012 bedroeg de niet opgegeven omzet minus de
inkoop € 1.830.696,-.

In het rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel is gekozen om het voordeel
pondspondsgewijs over veroordeelde en zijn vijf broers te verdelen. Het hof gaat in deze
wijze van verdeling niet mee. Door veroordeelde, [medeverdachte 2], [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 4] is bij de rechter-commissaris verklaard dat zij geld van de coffeeshop in
eigen zak stopten en dit zelf hielden zonder het op enige manier in de boeken te
verantwoorden. Het hof ziet dit als een aanwijzing dat er geen afspraak bestond tussen de
verdachten om de verzwegen omzet gelijkelijk te verdelen. Aannemelijk is dat het aandeel
van veroordeelde in de verzwegen omzet beperkter is dan het resultaat van de
pondspondsgewijze berekening waar in het rapport vanuit is gegaan. Daarbij betrekt het hof
dat, alleen al gelet op diens rol als (enig) eigenaar van de coffeeshop en gelet op diens
vermogenspositie, aan [medeverdachte 5] een groter deel van de verzwegen winst behoort
te worden toegerekend, dan aan veroordeelde en zijn andere broers.

Vast staat dat veroordeelde, naast zijn salaris, ook voordeel heeft genoten uit de verzwegen
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2.2.2

omzet. Gelet op de familieverhoudingen en gelet op de vermogenspositie van de broers gaat
het hof ervan uit dat de broers van elkaar accepteerden dat zij allen zich contante bedragen
vanuit de verzwegen omzet toe-eigenden, dat de verzwegen omzet zodoende tussen de
broers werd verdeeld en dat veroordeelde uit de verzwegen omzet (veel) meer dan de
(gestelde) bedragen heeft ontvangen die hij zelf vanuit de kas in eigen zak stopte.

Het hof gaat er voorts van uit dat het ten minste de helft van de verzwegen winst is
toegekomen aan [medeverdachte 5], als (enig) eigenaar van de coffeeshop, en dat de
overige broers, waaronder veroordeelde, voor het overige deel hebben meegedeelde in de
verzwegen winst, afhankelijk van hun rol en (periode van) betrokkenheid.

Het hof schat met toepassing van lid 7 van artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht het
aandeel van veroordeelde in de verzwegen winst op € 150.000,-.

Salaris

Anders dan de rechtbank, is het hof van oordeel dat het netto-salaris van veroordeelde over
de periode 2011-2012 als wederrechtelijk verkregen voordeel dient te worden aangemerkt.
Het hof zal per jaar een bedrag van € 15.000,- op het genoten jaarloon in mindering
brengen en overweegt daartoe dat veroordeelde in het geval hij niet bij de coffeeshop
werkzaam was geweest ook een inkomen had verworven om in zijn levensonderhoud te
voorzien. De omvang van dit inkomen begroot het hof op € 15.000,- op jaarbasis. Uitsluitend
voor zover veroordeelde meer heeft verdiend dan dit bedrag op jaarbasis, is sprake van
voordeel (als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht).

Veroordeelde heeft in de periode 2011-2012 een netto-salaris ontvangen van € 47.624,48.
Hierop wordt een bedrag van € 30.000,- (2 x € 15.000,-) in mindering gebracht, hetgeen tot
gevolg heeft dat een bedrag van € 17.624,48 als wederrechtelijk verkregen voordeel in de
berekening wordt meegenomen.

Conclusie

Hetgeen hiervoor is overwogen leidt tot de volgende berekening:

- Aandeel in verzwegen winst € 150.000,-

- Netto-salaris € 17.624,48 +

Totaal: € 167.624,48.”

De aanvulling op het verkorte arrest als bedoeld in artikel 365a van het Wetboek van
Strafvordering (hierna: Sv) houdt onder meer het volgende in:

“6. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s 10.104-
10.110) van het proces-verbaal, genummerd 2012 266002) voor zover inhoudende – zakelijk
weergegeven – als relaas van verbalisant:

Op 27 november 2012 werd door de rechter-commissaris voor een doorzoeking ter
inbeslagneming binnengetreden in de woning, [a-straat 1] te [plaats].

Een lijst met een nadere specificatie van de in beslag genomen voorwerpen in als bijlage bij
dit proces-verbaal gevoegd.

Bijlage inbeslaggenomen goederen

10.06.02.001 hasj 9805 gram (bruto)

10.06.03.001 hasj 2158 gram (bruto)

10.06.04.001 hasj 312 G (bruto) en wiet 10 G (bruto)

7. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s 10.076-
10.079) van het proces-verbaal, genummerd 2012 266002) voor zover inhoudende – zakelijk
weergegeven – als relaas van verbalisant:

Op 27 november 2012 werd door de hulp-officier van justitie voor een doorzoeking ter
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inbeslagneming binnengetreden in [b-straat 1] te [plaats].

Een lijst met een nadere specificatie van de in beslag genomen voorwerpen in als bijlage bij
dit proces-verbaal gevoegd.

Bijlage inbeslaggenomen goederen

8.01.01.001 408 gram (bruto) joints

8.01.02.001 zak met voorgedraaide joints 200 gram (bruto)

8.01.03.011 tas met gesealde zakken wiet 4160 gram (bruto)

8.01.04.001 14 blokjes hasj 1628 gram (bruto)

8.01.05.001 stukje hasj 12 gram (bruto)

8.01.07.001 zakje wiet 10 gram (bruto)

8.05.01.001 zakje wiet 4 gram (bruto)

8.07.01.001 wiet 5500 gram (bruto)

8.07.02.001 weedtoppen 108.200 gram (bruto)

8.08.01.001 gesealde wiet 6130 gram (bruto)

8.08.02.001 blok hasj 494 gram (bruto)

8.10.01.001 oranje doos met hasj 1668 gram (bruto)

8. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s 11 e.v.) van
het proces-verbaal, genummerd 2012 266002) voor zover inhoudende – zakelijk
weergegeven – als relaas van verbalisant:

Op 27 november 2012 vonden diverse doorzoekingen plaats in onder andere de hieronder
genoemde woningen. Daarnaast vonden in een aantal bedrijfspanden te Utrecht
doorzoekingen plaats.

Woningen

1. [c-straat 1] te [plaats] Woning van [medeverdachte 5]

In deze woning werd onder andere beslag genomen:

Softdrugs, drugs.

2. [c-straat 2] te [plaats] Woning van [betrokkene 3]

In deze woning werd onder andere drugs in beslag genomen.

4. [d-straat 1] te [plaats] Woning boven coffeeshop [A]

Hier werd onder meer het navolgende in beslag genomen:

Hash, diverse verdovende middelen, hennep.

6. [d-straat 2] Woning [medeverdachte 1]

In deze woning werd onder andere in beslag genomen:

Diverse verdovende middelen.

8. [b-straat 1] te [plaats] Woning [medeverdachte 2], ook [betrokkene] en [medeverdachte
4] staan hier GBA-ingeschreven.

In deze woning werd onder andere in beslag genomen:

Drugs

10. [a-straat 1] te [plaats] Verblijfplaats [betrokkene] In deze woning werd onder andere in
beslag genomen:

Drugs
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12. [e-straat 1] [plaats] Woning [betrokkene 2] In deze woning werd onder andere in beslag
genomen:

Drugs.

Bedrijf

3. [d-straat 3] te [plaats] Coffeeshop [A]

Op deze locatie werd onder andere in beslag genomen:

diverse soorten softdrugs, waaronder hennep (power, ww, haze, polm, royal), diverse
voorgedraaide joints (weed, haze, mix, polm), gedroogde henneptoppen.

5. [d-straat 4] te [plaats] Vestiging [B]

Op deze locatie werd onder andere in beslag genomen: henneptoppen, weed,
(voorgedraaide) joints.

9. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s) 1084-1089
van het proces-verbaal, genummerd 2012 266002) voor zover inhoudende – zakelijk
weergegeven – als verklaring van getuige [getuige]:

V: Wat vervoerde u in de tassen?

A: Bij [A] was het wiet.

V: Wat leverde u aan gewicht?

A: Ongeveer 2 kg, andere keer 5 kg.

V: Hoe lang hebt u dat gedaan?

A: Een jaar of vijf, ook niet elke week.

V: Met wie had u daar contact over?

A: Met [medeverdachte 1].

10. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s) 1693-
1711 van het proces-verbaal, genummerd 2012 266002) voor zover inhoudende – zakelijk
weergegeven – als verklaring van getuige [medeverdachte 1]:

V: Wat is de toegestane hoeveelheid softdrugs die je in je coffeeshop mag hebben?

A: Iedereen mag 500 gram in een coffeeshop hebben?

V: Waar wordt de voorraad buiten de coffeeshop bewaard?

A: Zoveel mogelijk buiten de shop.

V: Door wie wordt de coffeeshop bevoorraad?

A: Je hebt weleens stashplaatsen. Als het op is wordt er gehaald.

A: Ik heb één goede leverancier, ene [getuige].

V: Wie regelt de inkoop van de hash en de wiet voor coffeeshop [A]?

A: Ik met die vriend [getuige].

V: [getuige] heeft bij de politie verklaard dat hij ongeveer al 5 jaar de leverancier van wiet bij
[A] is.

A: Ja, het is echt zo, 1000%.

11. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s 9221-
9225) van het proces-verbaal, genummerd 2012 266002) voor zover inhoudende – zakelijk
weergegeven – als relaas van verbalisant:

Na verkregen bevelen observatie werd gedurende een periode van 14 dagen een statische
observatie uitgevoerd op de coffeeshop [A] en de ernaast gelegen videotheek [C] [d-straat
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3] tot en met [d-straat 4] te [plaats]. De hiervan opgenomen beelden zijn digitaal vastgelegd
en beveiligd. De opnameperiode liep van 21 juni 2011 tot 5 juli 2011.

Om een beeld te krijgen over het aantal bezoekers in de periode voornoemd zijn door mij de
beelden bekeken en is een telling gedaan van ingaande bezoekers. Van de telling heb ik een
overzichtlijst gemaakt die hierbij is gevoegd.

Datum Totaal bezoek

23-6-2011 1011

24-6-2011 1179

25-6-2011 994

26-6-2011 1046

27-6-2011 1004

28-6-2011 976

29-6-2011 1073

2-7-2011 1032

3-7-2011 942

12. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces (als bijlage op de pagina’s 2543-2544) van
het proces-verbaal, genummerd 2012 266002) voor zover inhoudende – zakelijk
weergegeven – als relaas van verbalisanten:

Na verkregen bevelen observatie werd een statische observatie uitgevoerd op de
coffeeshop [A] en de ernaast gelegen videotheek [C] [d-straat 3] tot en met [d-straat 4] te
[plaats].

Om een beeld te krijgen over het aantal bezoekers zijn de beelden bekeken en is een telling
gedaan van ingaande bezoekers. Van de telling heb ik, [verbalisant], een overzichtlijst
gemaakt. Op deze lijst is per uur een bezoekersoverzichttelling bijgehouden.

Zaterdag 23 december 2011 totaal 964 bezoekers

Donderdag 5 januari 2012 totaal 845 bezoekers

Dinsdag 17 juli 2012 totaal 1042 bezoekers

Zaterdag 11 augustus 2012 totaal 1046 bezoekers

Het gemiddelde bezoekers over deze vier getelde dagen bedraagt: 974.

13. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s 4145-
4146) van het proces-verbaal, genummerd 2012 266002) voor zover inhoudende – zakelijk
weergegeven – als relaas van verbalisanten:

Op bevel van de officier van justitie werd een statische observatie uitgevoerd op de
coffeeshop [A] en de ernaast gelegen videotheek [C] [d-straat 3] tot en met [d-straat 4] te
[plaats]. Het is mij, verbalisant, bekend dat coffeeshop [A] een toegangsdeur aan de
voorzijde heeft, en een achterdeur welke uitkomt op een binnenplaats die gedeeld wordt
met de naastgelegen [C] aan de [d-straat 4].

Om een beeld te krijgen over het aantal bezoekers zijn de beelden bekeken en is een telling
gedaan van ingaande bezoekers. Van de telling heb ik, [verbalisant], een overzichtlijst
gemaakt. Op deze lijst is per uur een bezoekersoverzichttelling bijgehouden.

Dinsdag 20 november 2012 totaal 1220 bezoekers

Woensdag 21 november 2012 totaal 1138 bezoekers

Donderdag 22 november 2012 totaal 1175 bezoekers.

Het gemiddelde bezoekers over deze vier getelde dagen bedraagt: 1177.

14. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s 4147-
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4150) van het proces-verbaal, genummerd 2012 266002) voor zover inhoudende – zakelijk
weergegeven – als relaas van verbalisanten:

Op 27 november 2012 werd door de afdeling Bureau Digitale Eenheid van de politie het
camerasysteem van coffeeshop [A] veiliggesteld en in beslag genomen. De camera’s hadden
onder meer zicht op de balie van coffeeshop [A]. Het inbeslaggenomen camerasysteem en
de daarop opgeslagen gegevens werden onderzocht door Bureau Digitale Techniek van de
politie Midden-Nederland.

Het camerasysteem bleek een opslag te hebben van 8 dagen, van 19 november 2012 tot en
met 26 november 2012. Het systeem bevat 8 camera’s.

Om een beeld te krijgen over het aantal betalende bezoekers in de data voornoemd zijn
door mij, verbalisant [verbalisant], de beelden bekeken en is een telling gedaan van
betalende bezoekers. Ik heb de opnames bekeken van 20 november 2012 tot 22 november
2012 en daarbij die bezoekers geteld die een transactie verrichtten aan de kassa. Uit de
camerabeelden boven de verkoopbalie bleek dan:

- Er gebruik werd gemaakt van 2 verkooppunten aan de balie met ieder een eigen
weegschaal te weten één aan de linkerzijde en één aan de rechterzijde.

- Alleen het verkooppunt aan de rechterzijde aangesloten was op een kassa met
registratiesysteem.

- Er aanzienlijk meer betalingen door klanten aan de linkerzijde (zonder kassasysteem) van
de balie plaatsvonden.

- Wisselgeld voor klanten voornamelijk van het geld onder balie werd gepakt.

- Geld van betalende klanten voornamelijk onder de balie werd gelegd.

- Er geen registratie van betalende klanten te zien was aan de linkerzijde.

- Er geen registratie zichtbaar was als het geld onder de balie werd weggehaald.

Van de telling heb ik, verbalisant [verbalisant], een overzichtlijst gemaakt.

Klantentelling

Dinsdag 20 november 2012 Linkerzijde balie Rechterzijde balie Totaal

733 495 1228

Klantentelling

Dinsdag 22 november 2012 Linkerzijde balie Rechterzijde balie Totaal

794 390 1184

15. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s 4515-
4520) van het proces-verbaal, genummerd 2012 266002) voor zover inhoudende – zakelijk
weergegeven – als relaas van verbalisant:

Door de afdeling Bureau Digitale Eenheid van de politie werd de kassa van de coffeeshop op
27 november 2012 veiliggesteld en in beslag genomen. In het kassasysteem waren
gegevens terug te vinden vanaf 21 augustus 2012 tot en met 27 november 2012 welke
onder meer betrekking hadden op omzetten per dag, klanten per dag en verkochte
hoeveelheden.

Uit de kassabonnen en het kassasysteem bleek dat het aantal bezoekers dat geregistreerd
werd in de administratie van de getelde dagen vele malen lager lag.
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Het vermoeden bestaat dat in de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012
gemiddeld 65% van de omzet niet wordt opgegeven bij de belastingdienst.

Uit de opgevraagde gegevens bij de Belastingdienst bleek dat coffeeshop [A] de navolgende
omzetten heeft opgegeven:

2011: € 875.000,-

2012: € 1.000,000,- (3 maanden), geëxtrapoleerd: € 1.333.333,- verwachte omzet 2012.

Echter gezien de bezoekersaantallen zou er een grotere omzet moeten zijn geweest. De
Belastingdienst gaat uit van een besteding van 10 euro per bezoeker. Dit genereert op basis
van de gegevens van de Belastingdienst derhalve een omzet van 1.000 bezoekers x 10 euro
x 360 dagen = € 3.600.000,- per jaar.

16. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina 11.092) van
het proces-verbaal, genummerd 2012 266002) voor zover inhoudende – zakelijk
weergegeven – als relaas van verbalisant:

17. Het proces-verbaal van verhoor van getuigen d.d. 19 maart 2015 opgemaakt door de
rechter-commissaris strafzaken in de rechtbank Midden-Nederland, voor zover inhoudende –
zakelijk weergegeven – als verklaring van [medeverdachte 4]:

Ik heb zelf wel eens geld achtergehouden.

18. Het proces-verbaal van verhoor van getuigen d.d. 16 oktober 2013 opgemaakt door de
rechter-commissaris strafzaken in de rechtbank Midden-Nederland, voor zover inhoudende –
zakelijk weergegeven – als verklaring van [medeverdachte 4]:

U vraagt mij wat ik met het geld deed wat ik aannam van klanten. Ik deed het in mijn zak. De
briefjes van 50 gingen in mijn zak. Soms gingen de briefjes van 20 ook in mijn zak.

19. Het proces-verbaal van verhoor van getuigen d.d. 23 maart 2015 opgemaakt door de
rechter-commissaris strafzaken in de rechtbank Midden-Nederland, voor zover inhoudende –
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zakelijk weergegeven – als verklaring van [medeverdachte 2]:

U vraagt mij of ik verklaard heb dat er wel eens geld in de zak werd gestoken. Ja, dat heb ik
verklaard. Ik heb ook wel eens wat in mijn zak gestopt.

20. Het proces-verbaal van verhoor van getuigen d.d. 15 oktober 2013 opgemaakt door de
rechter-commissaris strafzaken in de rechtbank Midden-Nederland, voor zover inhoudende –
zakelijk weergegeven – als verklaring van [medeverdachte 2]:

Ik heb zelf ook wel eens geld in mijn zak gedaan. Ik heb wel eens geld voor mijzelf besteed.
Dit was al een tijdje.

21. Het proces-verbaal van verhoor van getuigen d.d. 16 oktober 2013 opgemaakt door de
rechter-commissaris strafzaken in de rechtbank Midden-Nederland, voor zover inhoudende –
zakelijk weergegeven – als verklaring van [medeverdachte 3]:

U vraagt mij wat er met het geld gebeurde dat ik van een klant kreeg. Dat ging in de kassa
of in onze zak. Dit is langer dan een paar maanden.

22. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op pagina’s 16365-
16367) van het proces-verbaal, genummerd 2012 266002) voor zover inhoudende – zakelijk
weergegeven – als relaas van verbalisant:

Na vordering (art. 126a Sv) werden de bankafschriften van rekeningnummer 68.71.70.060
van coffeeshop [A] ontvangen. Hieruit bleek dat het netto-salaris via de bankrekening werd
uitbetaald aan het personeel. De netto-uitbetalingen zijn in het bijgevoegde overzicht gezet
(zie bijlage A).

Bijlage A:
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2.4.1

2.4.2

2.3 In de met deze ontnemingsprocedure verband houdende strafzaak is onder meer
bewezenverklaard dat de betrokkene in de periode 19 juli 2012 tot en met 27 november 2012 zich
schuldig heeft gemaakt aan deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van
misdrijven. Het hof heeft kennelijk geoordeeld dat “voldoende aanwijzingen” bestaan dat de
betrokkene ook voorafgaand aan die periode in 2011 en 2012 heeft deelgenomen aan een
criminele organisatie, waarbij die deelneming kan worden aangemerkt als ander strafbaar feit in
de zin van artikel 36e lid 2 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr), en voor zover het gaat om
de periode voor 1 juli 2011, als soortgelijk feit als bedoeld in artikel 36e lid 2 (oud) Sr. Het hof
heeft het door de betrokkene over de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012
wederrechtelijk verkregen voordeel geschat op € 167.642,48.

Op de ontnemingsprocedure is artikel 6 lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) van toepassing. Dat
betekent onder meer dat ook in de ontnemingsprocedure het – mede in artikel 6 lid 2 EVRM
gewaarborgde – recht van een persoon om voor onschuldig te worden gehouden, totdat zijn
schuld in rechte is komen vast te staan, dient te worden gerespecteerd. (Vgl. HR 5 december
1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0312, rov. 6.1, en EHRM 5 juli 2001, nr. 41087/98 (Phillips tegen
het Verenigd Koninkrijk), § 39 en 40.)

De ontnemingsprocedure heeft een ander karakter dan de strafprocedure. Het bewijs dat de
verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, kan op grond van artikel 338 Sv door de
rechter slechts worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de
terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen. In
de ontnemingsprocedure is de rechter echter voor de schatting van het wederrechtelijk
verkregen voordeel gebonden aan artikel 511f Sv waarin is bepaald dat de rechter die
schatting slechts kan ontlenen aan de inhoud van wettige bewijsmiddelen. In verband
daarmee gelden in de ontnemingsprocedure andere regels van procesrecht dan in de
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2.4.3

2.4.4

2.5

2.6

4.1

4.2

strafprocedure. (Vgl. HR 2 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3424.) Artikel 6 EVRM staat er
daarbij niet aan in de weg dat de rechter in de ontnemingsprocedure gebruik maakt van
bewijsrechtelijke vermoedens (“presumptions of fact or of law”; vgl. EHRM 5 juli 2001, nr.
41087/98 (Phillips tegen het Verenigd Koninkrijk), § 40) en dat de bewijslast ter zake van de
schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel op redelijke en billijke wijze wordt
verdeeld tussen het openbaar ministerie en de betrokkene (vgl. HR 28 mei 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AE1182).

Op grond van artikel 36e lid 2 Sr kan een ontnemingsmaatregel mede betrekking hebben op
het voordeel dat de betrokkene heeft verkregen door middel van of uit de baten van andere
strafbare feiten waaromtrent “voldoende aanwijzingen” bestaan dat deze door de
betrokkene zijn begaan.

Indien de rechter in de ontnemingsprocedure oordeelt dat voldoende aanwijzingen bestaan
dat de betrokkene andere strafbare feiten als bedoeld in artikel 36e lid 2 Sr heeft begaan,
dient (de totstandkoming van) dat oordeel binnen het in 2.4.2 bedoelde eigen kader voor
het bewijs in de ontnemingsprocedure in overeenstemming te zijn met de
onschuldpresumptie. De in artikel 36e lid 2 Sr bedoelde “voldoende aanwijzingen” mogen
daarom niet door de rechter worden aangenomen indien niet buiten redelijke twijfel kan
worden vastgesteld dat andere strafbare feiten door de betrokkene zijn begaan. Tevens
behoort de betrokkene de gelegenheid te hebben aan te (doen) voeren dat en waarom er
onvoldoende aanwijzingen bestaan dat andere strafbare feiten door hem zijn begaan.

De bewijsvoering van het hof houdt het volgende in. Op 27 november 2012 is bij doorzoekingen in
de coffeeshop [A] en in de woningen van in de coffeeshop werkzame personen, waaronder de
betrokkene, ruim 180 kilo softdrugs aangetroffen. Medeveroordeelde [medeverdachte 1] heeft
verklaard dat de voorraad buiten de coffeeshop op stashplaatsen werd bewaard en dat, als ze
wat nodig hadden, dat dan werd opgehaald. Getuige [getuige] heeft verklaard dat hij vijf jaar wiet
leverde aan de coffeeshop. Medeveroordeelde [medeverdachte 1] heeft dat bevestigd. Verder
heeft het hof vastgesteld dat, mede gelet op de bevindingen met betrekking tot de
bezoekersaantallen in 2011 en 2012, de gang van zaken binnen de coffeeshop in 2011 en begin
2012 niet anders was dan de gang van zaken in de laatste maanden van 2012, de periode
waarop de in de hoofdzaak bewezenverklaarde deelname aan een criminele organisatie
betrekking heeft. Op grond hiervan heeft het hof geoordeeld dat de betrokkene, die in 2011 en
2012 inkomsten genoot uit de coffeeshop, ook in die periode betrokken is geweest bij het
ruimschoots en structureel overtreden van de gedoogvoorwaarden. Gelet hierop en in het licht van
wat onder 2.3 en 2.4 is overwogen, getuigt het daarin besloten liggende oordeel van het hof dat
sprake is van “voldoende aanwijzingen” als bedoeld in artikel 36e lid 2 Sr van deelneming aan een
criminele organisatie door de betrokkene voorafgaand aan de bewezenverklaarde periode, niet
van een onjuiste rechtsopvatting en is het niet onbegrijpelijk.

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het cassatiemiddel klaagt dat in de cassatiefase de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1
EVRM is overschreden omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

Het cassatiemiddel is gegrond. Bovendien doet de Hoge Raad uitspraak nadat meer dan twee

3 Beoordeling van het tweede en het derde cassatiemiddel

4 Beoordeling van het vierde cassatiemiddel
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jaren zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Een en ander brengt mee dat de
redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM is overschreden. Dit moet leiden tot
vermindering van de opgelegde betalingsverplichting van € 167.624,48.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de hoogte van de opgelegde
betalingsverplichting ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel;

- vermindert het te betalen bedrag in die zin dat de hoogte daarvan € 162.624 bedraagt;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma,
E.S.G.N.A.I. van de Griend, M.J. Borgers en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E.
Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 september 2020.

5 Beslissing
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in coffeeshop die zich niet aan de
gedoogvoorwaarden heeft gehouden. HR: Het hof heeft kennelijk geoordeeld dat
“voldoende aanwijzingen” bestaan dat de betrokkene ook voorafgaand aan de
bewezenverklaarde periode in de hoofdzaak heeft deelgenomen aan een criminele
organisatie, waarbij die deelneming kan worden aangemerkt als ander strafbaar feit
ex art. 36e.2 Sr en vzv. het gaat om de periode voor 1 juli 2011, als soortgelijk feit
a.b.i. art. 36e.2 (oud) Sr. Op de ontnemingsprocedure is art. 6.1 EVRM van
toepassing wat meebrengt dat een persoon voor onschuldig wordt gehouden totdat
zijn schuld in rechte is komen vast te staan, vgl. ECLI:NL:HR:1995:ZD0312 en
EHRM 5 juli 2001, nr. 41087/98 (Phillips tegen het VK). HR herhaalt voorts de
relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BK3424 over de bewijsrechtelijke
regels in de ontnemingsprocedure en de bewijslastverdeling tussen betrokkenen en
het OM uit ECLI:NL:HR:2002:AE1182. De in art. 36e.2 Sr bedoelde “voldoende
aanwijzingen” voor een periode voorafgaand aan de bewezenverklaarde periode
mogen daarom niet door de rechter worden aangenomen indien niet buiten
redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat andere strafbare feiten door de
betrokkene zijn begaan. Tevens behoort de betrokkene de gelegenheid te hebben
aan te (doen) voeren dat en waarom er onvoldoende aanwijzingen bestaan dat
andere strafbare feiten door hem zijn begaan. Het oordeel van het hof is gelet op
hetgeen het hof heeft vastgesteld in de bewijsvoering onjuist noch onbegrijpelijk.
HR voor het overige: art. 81.1 RO en vermindering van de betalingsverplichting
i.v.m. de redelijke termijn. Samenhang met 7 andere zaken.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

ECLI:NL:PHR:2020:861

PROCUREUR-GENERAAL
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Nummer 18/00794 P

Zitting 16 juni 2020

D.J.C. Aben

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1974,

hierna: de verdachte.

1. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, heeft bij arrest van 15 februari 2018
het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op een bedrag van €
167.624,48 en aan de betrokkene ter ontneming van dat wederrechtelijk verkregen voordeel de
verplichting opgelegd tot betaling van dat bedrag aan de staat.

2. De zaak hangt samen met de aanhangige straf- en/of ontnemingszaken van de medeverdachten.1

In deze zaken zal ik vandaag ook concluderen.

3. Namens de verdachte is tijdig beroep in cassatie ingesteld. Mr. J.C. Reisinger, advocaat te Utrecht,
heeft vier middelen van cassatie voorgesteld.

Inleiding

4. Het gaat in deze zaak om het volgende. De betrokkene is bij arrest van 14 juli 2014 (in de
hoofdzaak) door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld wegens (1) deelneming aan een
criminele organisatie die zich heeft beziggehouden met het op grote schaal verkopen en afleveren van
softdrugs in de periode van 19 juli 2012 tot en met 27 november 2012, (2) het medeplegen van het
opzettelijk aanwezig hebben van softdrugs en (3) witwassen, meermalen gepleegd.2 De criminele
organisatie bestond vrijwel volledig uit familieleden van de betrokkene en handelde veelal onder de
vleugels van coffeeshop [A] ,3 alwaar de betrokkene werkzaam was. Het hof heeft (in de hoofdzaak)
vastgesteld dat de coffeeshop zich niet aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden.

5. Ter toelichting op de berekening van het voordeel geef ik hieronder eerst de bewijsmotivering van
het hof weer. De schatting van de omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel steunt tevens
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op de (22) bewijsmiddelen die in de aanvulling op het arrest zijn opgesomd.4 Gezien de omvang van
de aanvulling volsta ik hier met een verwijzing daarnaar. Na de weergave van de bewijsmotivering
bespreek ik (onder verwijzing) nog wel kort de inhoud van die bewijsmiddelen.

6. Het bestreden arrest houdt, voor zover relevant, het volgende in:

“ De vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel

De veroordeelde is bij arrest van dit hof van 14 juli 2014 (parketnummer 21-009372-13) ter zake van het
onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde, respectievelijk deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft
het plegen van misdrijven, medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de
Opiumwet gegeven verbod en witwassen, meermalen gepleegd, veroordeeld tot een taakstraf voor de duur
van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis.

Uit het strafdossier en bij de behandeling van de vordering ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat
veroordeelde uit het bewezenverklaarde handelen financieel voordeel heeft genoten. 5

Aan de inhoud van wettige bewijsmiddelen ontleent het hof de schatting van dat voordeel op een bedrag
van € 167.624,48 (honderdzevenenzestigduizend zeshonderdvierentwintig euro en achtenveertig cent). Het
hof komt als volgt tot deze schatting:

Periode

In het onderzoek naar veroordeelde is bij doorzoekingen in de coffeeshop [A] en in de woningen van de in de
coffeeshop werkzame veroordeelden op 27 november 2012 ruim 180 kilo softdrugs aangetroffen, waarvan
in de coffeeshop zelf een hoeveelheid van 9.218 gram hasj en 8.668 gram wiet.

De getuige [getuige] heeft bij de politie verklaard dat hij aan de coffeeshop wiet leverde, soms één à twee
keer per week, met wisselende hoeveelheden van twee tot vijf kilo per keer, dat hij dit vijf jaar had gedaan
en dat hij daarover met [medeverdachte 1] contact had.

[medeverdachte 1] heeft verklaard dat zij 500 gram in de coffeeshop mochten hebben, dat de voorraad
buiten de coffeeshop op stashplaatsen werd bewaard, dat als ze wat nodig hadden, dat dat dan werd
opgehaald en dat [getuige] al vijf jaar de vaste leverancier was van de wiet bij [A] .

Het hof bepaalt op grond van het voorgaande, dat de periode waarbinnen het wederrechtelijk voordeel wordt
berekend, de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 beloopt. Weliswaar blijkt uit de
hiervoor aangehaalde verklaringen van [medeverdachte 1] en de getuige [getuige] dat de
gedoogvoorwaarden ruimschoots en structureel werden overtreden, maar het hof kan ten aanzien van
veroordeelde niet vaststellen in hoeverre hij daarbij tot en met het kalenderjaar 2010 persoonlijk betrokken
is geweest. Voor de jaren 2011 en 2012 (tot en met 27 november) is dit anders. Voor de laatste maanden
van 2012 volgt dit reeds uit de veroordeling door dit hof op 14 juli 2014. Aannemelijk is op grond van de
bevindingen rondom verzwegen omzet, zoals hierna omschreven, dat de gang van zaken binnen [A] in 2011
en begin 2012 niet anders was dan de gang van zaken in de laatste maanden van 2012 en hij in deze
periode kennelijk heeft deelgenomen aan de criminele organisatie. Het hof zal daarom uitgaan van een
ontneming berekend over de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012.

Verzwegen omzet

Gedurende het onderzoek tegen veroordeelde en de medeveroordeelde werd in drie periodes van willekeurige
dagen het aantal bezoekers geteld van coffeeshop [A] . In de periode van 22 juni 2011 tot en met 3 juli
2011 werden gemiddeld 1028 bezoekers per dag geteld, in de periode van 23 december 2011 tot en met 11
augustus 2012 974 bezoekers en in de periode van 20 november 2012 tot en met 22 november 2012
1177 bezoekers.
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Uit analyse van in beslag genomen beelden van in de coffeeshop aanwezige en op de verkoopbalie gerichte
camera’s, met betrekking tot de periode van 19 tot en met 26 november 2012, bleek dat in de coffeeshop
sprake was van twee verkooppunten aan de verkoopbalie van de coffeeshop en dat enkel het verkooppunt
aan de rechterzijde was aangesloten op een kassa met een registratiesysteem.

Op de beeldopnames van 20 november 2012 en 22 november 2012, zijn de bezoekers van de coffeeshop
geteld die een transactie verrichten. In totaal werden bij beide verkooppunten aan de verkoopbalie op 20
november 2012 1228 klanten en op 22 november 2012 1184 klanten geteld.

Voorts werd op deze beelden waargenomen dat er aanzienlijk meer betalingen door deze klanten
plaatsvonden aan het linker verkooppunt, zonder kassasysteem. Het wisselgeld voor de klanten werd van
onder de balie gepakt, er vond geen zichtbare registratie plaats van betalende klanten aan de linkerzijde van
de balie, of als er geld van onder de balie werd weggepakt.

Onderzoek naar de kassabonnen en het kassasysteem van coffeeshop [A] heeft bevestigd dat het aantal
klanten dat geregistreerd werd op de hiervoor genoemde dagen vele malen lager lag. Op 20 november 2012
zouden er volgens de kassabonnen slechts 460 klanten zijn geweest en op 22 november 2012 slechts 388
klanten.

Door de politie is gerelateerd dat uit bij de Belastingdienst opgevraagde gegevens blijkt dat de coffeeshop in
2011 als omzet heeft opgegeven een bedrag van € 875.000,- en in 2012 een verwachte omzet van €
1.333.333,-, maar dat gezien de door de politie getelde bezoekersaantallen er een grotere omzet zou
moeten zijn geweest ten bedrage van € 3.600.000,-.

Op basis van het voorgaande kan worden uitgegaan van een gemiddeld verzwegen winst van 60%. Over de
periode van 2011-2012 bedroeg de niet opgegeven omzet minus de inkoop € 1.830.696,-.

In het rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel is gekozen om het voordeel pondspondsgewijs
over veroordeelde en zijn vijf broers te verdelen. Het hof gaat in deze wijze van verdeling niet mee. Door
veroordeelde, [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] is bij de rechter-commissaris
verklaard dat zij geld van de coffeeshop in eigen zak stopten en dit zelf hielden zonder het op enige manier
in de boeken te verantwoorden. Het hof ziet dit als een aanwijzing dat er geen afspraak bestond tussen de
verdachten om de verzwegen omzet gelijkelijk te verdelen. Aannemelijk is dat het aandeel van veroordeelde
in de verzwegen omzet beperkter is dan het resultaat van de pondspondsgewijze berekening waar in het
rapport vanuit is gegaan. Daarbij betrekt het hof dat, alleen al gelet op diens rol als (enig) eigenaar van de
coffeeshop en gelet op diens vermogenspositie, aan [medeverdachte 5] een groter deel van de verzwegen
winst behoort te worden toegerekend, dan aan veroordeelde en zijn andere broers.

Vast staat dat veroordeelde, naast zijn salaris, ook voordeel heeft genoten uit de verzwegen omzet. Gelet op
de familieverhoudingen en gelet op de vermogenspositie van de broers gaat het hof ervan uit dat de broers
van elkaar accepteerden dat zij allen zich contante bedragen vanuit de verzwegen omzet toe-eigenden, dat
de verzwegen omzet zodoende tussen de broers werd verdeeld en dat veroordeelde uit de verzwegen omzet
(veel) meer dan de (gestelde) bedragen heeft ontvangen die hij zelf vanuit de kas in eigen zak stopte.

Het hof gaat er voorts van uit dat het ten minste de helft van de verzwegen winst is toegekomen aan
[medeverdachte 5] , als (enig) eigenaar van de coffeeshop, en dat de overige broers, waaronder
veroordeelde, voor het overige deel hebben meegedeelde in de verzwegen winst, afhankelijk van hun rol en
(periode van) betrokkenheid.

Het hof schat met toepassing van lid 7 van artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht het aandeel van
veroordeelde in de verzwegen winst op € 150.000,-.

224



Salaris

Anders dan de rechtbank, is het hof van oordeel dat het netto-salaris van veroordeelde over de periode
2011-2012 als wederrechtelijk verkregen voordeel dient te worden aangemerkt. Het hof zal per jaar een
bedrag van € 15.000,- op het genoten jaarloon in mindering brengen en overweegt daartoe dat
veroordeelde in het geval hij niet bij de coffeeshop werkzaam was geweest ook een inkomen had verworven
om in zijn levensonderhoud te voorzien. De omvang van dit inkomen begroot het hof op € 15.000,- op
jaarbasis. Uitsluitend voor zover veroordeelde meer heeft verdiend dat dit bedrag op jaarbasis, is sprake van
voordeel (als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht).

Veroordeelde heeft in de periode 2011-2012 een netto-salaris ontvangen van € 47.624,48. Hierop wordt
een bedrag van € 30.000,- (2 x € 15.000,-) in mindering gebracht, hetgeen tot gevolg heeft dat een bedrag
van € 17.624,48 als wederrechtelijk verkregen voordeel in de berekening wordt meegenomen.

Conclusie

Hetgeen hiervoor is overwogen leidt tot de volgende berekening:

- Aandeel in verzwegen winst € 150.000,-

- Netto-salaris € 17.624,48 +

Totaal: € 167.624,48

Draagkracht

(…)”

7. Door kennisneming van de bewijsmiddelen wordt de door het hof verrichte schatting van het
verkregen voordeel meer inzichtelijk. Wat de berekening van de omvang van dit voordeel betreft is in
elk geval van belang dat in de coffeeshop zowel witte (geregistreerde) als zwarte (ongeregistreerde)
omzet werd gegenereerd. Van de twee verkooppunten aan de balie in de coffeeshop was alleen de
rechter kassa aangesloten op het registratiesysteem en de linker kassa niet (bewijsmiddel 14).

8. De verhouding tussen witte omzet en zwarte omzet (rechter kassa, respectievelijk linker kassa) is
op drie verschillende manieren geschat. Om die verhouding vast te stellen heeft de politie allereerst
van twee dagen (20 en 22 november 2012) de beelden bekeken die met de camera’s van [A] waren
vastgelegd. Daaruit bleek (berekening door mijzelf) dat op de ene dag 40% van de klanten afrekende
bij de rechter (‘witte’) kassa en dat op de andere dag 33% van de klanten bij die kassa betaalde
(bewijsmiddel 14).

9. Een tweede manier waarop de verhouding tussen witte en zwarte omzet is geschat betreft de
vergelijking tussen (1) het aantal (betalende) klanten dat voor dertien specifieke dagen telkens kan
worden opgemaakt uit kassabonnen en/of het kassaregistratiesysteem, en (2) het totale aantal
klanten op diezelfde dagen, zoals door de politie vastgesteld door middel van observaties
(bewijsmiddelen 11, 12 en 13). Hieruit kwam een gemiddelde van 35% betalende klanten ten opzichte
van het totale aantal door de politie getelde klanten (bewijsmiddel 15).

10. Een derde manier waarop die verhouding is geschat betreft de vergelijking van enerzijds de
omvang van de door [A] bij de Belastingdienst opgegeven omzet en anderzijds de omzet die door de
Belastingdienst is geschat op basis van het aantal door de politie getelde klanten (gemiddeld grofweg
1000 per dag), de geschatte besteding per klant (10 euro) en het aantal dagen per jaar dat de
coffeeshop open was (360). Op jaarbasis becijferde de Belastingdienst aldus een omzet van € 3,6
miljoen, terwijl [A] aan de Belastingdienst over 2011 aan omzet € 875.000,- heeft opgegeven en over
de eerste negen maanden van 2012: € 1 miljoen. Zie wederom bewijsmiddel 15, waarbij ik “3
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maanden” opvat als een kennelijke verschrijving; dat moet ‘negen maanden’ betreffen. Deze bedragen
tonen verhoudingen van witte omzet ten opzichte van totale omzet van ongeveer 24% (2011),
respectievelijk 37% (geëxtrapoleerd voor het hele jaar 2012).

11. Het hof heeft uit het voorgaande afgeleid dat de witte omzet ten opzichte van de totale omzet ten
hoogste 40% heeft bedragen. Kortom, het hof heeft duidelijk rekening gehouden met het voor de
betrokkene wat dit betreft meest gunstige percentage. De zwarte omzet van coffeeshop [A] over de
jaren 2011 en 2012 is aldus bezien 1,5 keer hoger geweest dan de witte omzet.

12. Ten slotte laat bewijsmiddel 16 zien hoe aan de hand van de geregistreerde omzet over 2011 (€
877.034) en 2012 (€ 1.464.402) de zwarte omzet over diezelfde jaren is becijferd (namelijk door die
bedragen met een factor 1,5 te vermenigvuldigen). Daarna is de aldus becijferde zwarte omzet
verminderd met de inkoopkosten (berekend door de geregistreerde inkoopkosten van dat jaar met
een factor 1,5 te vermenigvuldigen). Daaruit is een verzwegen brutowinst over 2011 (€ 697.383) en
2012 (€ 1.133.313) afgeleid, over beide jaren samen derhalve € 1.830.696.

De bespreking van de middelen

13. Het eerste middel klaagt over het ontnemen van voordeel dat de betrokkene zou hebben
verkregen in een periode die voorafgaat aan de bewezen verklaarde periode. Primair luidt de klacht
(een rechtsklacht) dat het hof hiermee de onschuldpresumptie heeft miskend, namelijk door uit te
gaan van andere maatstaven dan het criterium of het voordeel is verkregen uit strafbare feiten die
‘buiten gerede twijfel’ zijn vastgesteld. Subsidiair wordt geklaagd over de motivering van het oordeel
dat de betrokkene ook financieel voordeel heeft genoten uit andere strafbare feiten dan de
bewezenverklaarde feiten, namelijk uit deelneming aan een criminele organisatie voorafgaand aan de
bewezen verklaarde periode.

Het principiële punt: hoe verhoudt de ontnemingsmaatregel zich tot de onschuldpresumptie?

14. De steller van het middel snijdt primair een principieel punt aan. Hij verdedigt dat uit de
onschuldpresumptie en met name de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM) in de zaak Geerings voortvloeit dat bij oplegging van een ontnemingsmaatregel uitsluitend
voordeel kan worden ontnomen ter zake van andere feiten dan de bewezen verklaarde feiten indien
en voor zover die andere feiten in de ontnemingsprocedure buiten redelijke twijfel kunnen worden
vastgesteld. “If it is not found beyond a reasonable doubt that the person affected has actually committed
the crime (…) such a measure can only be based on a presumption of guilt”, aldus citeert de steller van
het middel uit de Geeringsuitspraak van het EHRM.6Zo’n vaststelling ‘beyond a reasonable doubt’ heeft
in deze zaak niet plaatsgehad voor zover de opgelegde maatregel betrekking heeft op het misdrijf van
deelneming aan een criminele organisatie gedurende een tijdsbestek dat voorafgaat aan de bewezen
verklaarde periode, aldus luidt de klacht.

15. Meer in het algemeen eerst het volgende. De ontnemingsmaatregel kan strekken tot de
ontneming van voordeel dat afkomstig is van andere delicten dan de delicten die in de hoofdzaak
bewezen zijn verklaard. Artikel 36e lid 2 Sr opent namelijk de weg naar de ontneming van voordeel
dat de betrokkene heeft verkregen door middel van of uit de baten van andere (dan de bewezen
verklaarde) strafbare feiten indien daaromtrent “voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door hem zijn
begaan”. Artikel 36e lid 3 Sr vormt de wettelijke basis voor voordeelsontneming in gevallen waarin
“aannemelijk” is dat het bewezen verklaarde misdrijf of andere strafbare feiten “op enigerlei wijze ertoe
hebben geleid dat de veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen.”

16. Volgens de Nederlandse wettelijke bepalingen zijn in de ontnemingsprocedure de
bewijsvoorschriften van de artikelen 338 tot en met 344a Sv niet van toepassing op het rechterlijk
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onderzoek naar het begaan van andere feiten dan de bewezen verklaarde feiten.7 De vaststelling van
schuld aan die andere delicten wordt dan ook niet geregeerd door de maatstaf van de ‘rechterlijke
overtuiging’ (artikel 338 Sv), maar door die van ‘voldoende aanwijzingen’, dan wel de civielrechtelijke
maatstaf van de ‘aannemelijkheid’, terwijl het oordeel van de rechter daaromtrent niet hoeft te
berusten op de inhoud van wettige bewijsmiddelen. De bewijsminimum- en bewijsbeperkingsregels
blijven in de ontnemingsprocedure buiten toepassing.8, 9

17. Volgens de onschuldpresumptie wordt eenieder tegen wie een strafvervolging is ingesteld voor
onschuldig gehouden, totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.10 Wat de bewijsvraag betreft
vooronderstelt de onschuldpresumptie de toepasselijkheid van een bewijsdrempel c.q.
bewijsstandaard, dat wil zeggen: een mate van waarschijnlijkheid waarmee uit het bewijs moet
kunnen worden afgeleid dat de verdachte het delict waarvan hij wordt beschuldigd daadwerkelijk
heeft begaan. Uitsluitend wanneer de totale bewijswaarde van de verzamelde onderzoeksresultaten
die drempel haalt, kan de rechter de schuld van de verdachte vaststellen. Zo niet, dan wordt de
verdachte nog immer voor onschuldig gehouden. Die bewijsdrempel moet voldoende hoog liggen.
Indien louter vermoedens en speculatie in een strafproces al tot de vaststelling van schuld kunnen
leiden, wordt de onschuldpresumptie beroofd van haar betekenis: onschuld is de regel, schuld is de
uitzondering die bewezen moet worden. Redelijke twijfel over de schuld van de verdachte impliceert
dan ook dat die schuld niet vaststaat. Voor de veroordeling wegens een delict is dus vereist dat de
schuld aan dat delict boven redelijke twijfel is verheven.11

De onschuldpresumptie omvat niet alleen het hiervoor beschreven bewijsrisico (twijfel valt uit in het
voordeel van de verdachte), maar (al ligt dat in haar bewoordingen iets meer verscholen) ook een
toedeling van de bewijslast ten gunste van de verdachte. De taak om het vermoeden van onschuld te
weerleggen en om voor de beschuldiging bewijs aan te dragen ligt bij de aanklager, niet bij de
verdachte.12

18. In het spectrum van opvattingen over de problematische verhouding tussen enerzijds de regeling
van de ontnemingsmaatregel en anderzijds de onschuldpresumptie staan de volgende twee
benaderingen aan weerszijden.

19. Benadering I wijst op de nationaalrechtelijke systematiek waarin de ontnemingsprocedure is
ingebed en verklaart de onschuldpresumptie in dat verband buiten toepassing.13 In deze benadering
wordt benadrukt dat het bij de oplegging van een ontnemingsmaatregel niet gaat om het bepalen van
de gegrondheid van een tegen de verdachte ingestelde strafvervolging. De ontnemingsprocedure
behelst geen nieuwe criminal charge. De ontnemingsprocedure is slechts een vervolg (een ‘sequeel’)
van een strafzaak (de ‘hoofdzaak’) die al heeft geresulteerd in een veroordeling. De maatregel maakt
onderdeel uit van het sanctiearsenaal ter zake van delicten die – met inachtneming van de
bewijsvoorschriften van de artikelen 338 e.v. Sv – bewezen zijn verklaard. Op de sanctieoplegging is
de onschuldpresumptie in beginsel niet van toepassing; de schuld aan het delict is immers in de
hoofdzaak al vastgesteld. Met de bewezenverklaring eindigt het vermoeden van onschuld.14

Daaraan doet niet af dat de ontnemingsprocedure een afgescheiden procedure betreft, noch dat bij
het opleggen van de ontnemingsmaatregel voordeel in aanmerking kan worden genomen dat
afkomstig is van strafbare feiten die niet in de tenlastelegging zijn vermeld. De ontneming van
voordeel strekt namelijk slechts tot de reparatie van een onrechtmatige toestand, een
ongerechtvaardigde verrijking, en niet tot bestraffing.

20. Benadering II legt daarentegen de nadruk op aspecten van mensenrechtelijke aard die met de
ontnemingsprocedure zijn gemoeid.15 Deze benadering verklaart de onschuldpresumptie van
toepassing op de procedure wanneer de ontnemingsmaatregel mede is gegrond op andere feiten dan
de bewezen verklaarde feiten. In dat geval wordt de strafvervolging in de van de hoofdzaak
afgesplitste ontnemingsprocedure – ter zake van die andere feiten – namelijk niet slechts voortgezet,
maar ingezet. De beschuldiging van andere dan de bewezen verklaarde delicten dient in de
ontnemingsprocedure op haar gegrondheid te worden onderzocht. Bovendien is rechtens aanvaard
dat de ontnemingsmaatregel niet alleen is gericht op het tenietdoen van een onrechtmatige toestand,
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maar – in de autonome betekenis van artikel 7 lid 1 EVRM – (tevens) het karakter draagt van een
straf.16 Daardoor wordt met het instellen van een ontnemingsprocedure ter zake van die andere feiten
een (nieuwe) criminal charge als bedoeld in lid 1 en lid 2 van artikel 6 EVRM uitgebracht.17, 18 De
procedure waarop deze criminal charge betrekking heeft, en dus ook het onderzoek naar de feitelijke
grondslag van die charge, worden in dat geval genormeerd door de bewijsmaatstaf en de
bewijslasttoedeling die in de onschuldpresumptie liggen besloten. Het vaststellen van andere delicten
dan de bewezen verklaarde delicten met het oog op de ontneming van voordeel dat daardoor is
verkregen, vergt dus dat die delicten buiten redelijke twijfel zijn begaan en dat de betrokkene niet
hoeft aan te tonen dat hij aan die andere delicten onschuldig is.

21. De vraag rijst welke keuzes op dit vlak zijn gemaakt bij de totstandkoming van de wettelijke
regeling van de ontnemingsmaatregel, en welke standpunten de hoogste rechterlijke colleges
hierover tot nu toe innamen.19

22. Bij de totstandkoming van de ontnemingswetgeving die op 1 maart 1993 in werking trad werd
deze problematiek onder ogen gezien. De minister van Justitie wees in dat verband op een uitspraak
van het EHRM uit 1988, Salabiaku/Frankrijk. Daaruit leidde de minister af dat ontneming op grond van
artikel 36e lid 3 Sr “verenigbaar” is met de onschuldpresumptie van artikel 6 lid 2 EVRM.

23. Hoe lagen de feiten in die uitspraak van het EHRM? Salabiaku had op het vliegveld van Parijs een
koffer opgehaald die voor hem zou zijn bestemd. Nadat hij met die koffer de douane was gepasseerd,
werd de koffer alsnog bij een gerichte douanecontrole geopend en onderzocht. Daarin bleek zich
onder meer tien kilogram hasj te bevinden. Salabiaku ontkende daarvan te hebben geweten. Hij werd
in hoger beroep vrijgesproken van de hem tenlastegelegde opzettelijke invoer van verdovende
middelen, maar werd wel veroordeeld tot een geldboete (van 100.000 Franse francs) wegens de
overtreding van een douanebepaling die de bezitter van goederen die niet bij de douane zijn
aangegeven wettelijk aansprakelijk houdt, tenzij hij of zij overmacht kan aantonen. Naar aanleiding
van een in Straatsburg ingediende klacht oordeelde het EHRM dat artikel 6 lid 2 EVRM in beginsel niet
in de weg staat aan de toepassing van feitelijke of wettelijke bewijsvermoedens, indien
verdragsstaten daarbij redelijke grenzen in acht nemen, zodat met de betrokken belangen rekening
wordt gehouden en de rechten van de verdediging worden gerespecteerd.20

24. Zoals gezegd beriep de minister van Justitie zich in de wetsgeschiedenis op deze uitspraak. Hij
wees er in dat verband op (ik ben volledig):

“dat het derde lid van art. 36e Sr niet zo ver gaat dat gesproken kan worden van een weerlegbare risico-
aansprakelijkheid en dus van een omkering van de bewijslast. Het «aannemelijkheidscriterium» gaat niet
verder dan het toelaten van een zekere bewijslastverdeling tussen openbaar ministerie en veroordeelde,
waarna de rechter op basis van een «balancing of probabilities» oordeelt.”21

25. Niet lang na de inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving op 1 maart 1993 werd de kwestie
aan de Hoge Raad voorgelegd in de zaak die leidde tot HR 5 december 1995, E:ZD0312.22 De Hoge
Raad overwoog daarin:

“6.3.1. Het in het tweede lid van art. 6 EVRM onderscheidenlijk van art. 14 IVBP geformuleerde beginsel,
dat een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn
schuld volgens de wet is bewezen, houdt voor zover te dezen van belang in dat degene tegen wie een
strafvervolging aanhangig is, niet is gehouden om zijn onschuld te bewijzen en dat, voordat zijn schuld op
wettige wijze is vastgesteld waarbij hem de gelegenheid is geboden om zich te verdedigen, de rechter hem
niet als schuldig mag aanmerken. De genoemde verdragsbepalingen houden voor wat betreft de
bewijsvoering in dat deze moet voldoen aan de dienaangaande in de desbetreffende Staat bestaande
regelen.
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6.3.2. De enkele omstandigheid dat in het verband van de regeling met betrekking tot de ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel als wettig vereiste voor het bewezen zijn van soortgelijke feiten als
bedoeld in art. 36e, tweede lid, Sr geldt dat voldoende aanwijzingen bestaan dat die feiten door de
betrokkene zijn begaan, en voor het bewezen zijn van andere feiten als bedoeld in art. 36e, derde lid, Sr
geldt dat die feiten aannemelijk zijn – zodat de in art. 338 tot en met art 344a Sv vervatte
bewijsvoorschriften daarop niet van toepassing zijn – brengt niet mee dat toepassing van die regeling
onverenigbaar is met het in de evengemelde verdragsbepalingen neergelegde beginsel. Ook de
aangevoerde omstandigheid dat, indien de officier van justitie het genoten voordeel aannemelijk heeft
gemaakt, het aan de verdachte (veroordeelde) is, die vordering gemotiveerd te bestrijden, brengt dat
niet mee. Nu geen bijzondere omstandigheden zijn aangevoerd op grond waarvan zou moeten worden
geoordeeld dat in de onderhavige zaak het evenbedoelde beginsel toch is geschonden (…) faalt de eerste
klacht van het middel.”

26. De Hoge Raad oordeelde dat de onschuldpresumptie van artikel 6 lid 2 EVRM onverkort van
toepassing is op de procedure die is gericht op voordeelsontneming door middel van een
maatregel ex artikel 36e Sr.23 Vervolgens heeft de Hoge Raad op twee gronden geoordeeld dat de
wijze waarop deze procedure in de wet vorm en inhoud heeft gekregen niet onverenigbaar is met
de onschuldpresumptie. Aan het vereiste dat eenieder voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn
schuld ‘according to law’ is vastgesteld, is volgens de Hoge Raad “wat betreft de bewijsvoering”
voldaan indien (i) daarbij de nationale regeling in acht is genomen, terwijl (ii) de betrokkene in
rechte de gelegenheid is geboden om zich te verdedigen.

27. Het onder (i) opgevoerde argument is vrij opmerkelijk. Ter effectuering van de garanties die
artikel 6 EVRM beoogt te bieden, moet die verdragsbepaling volgens het EHRM in beginsel
‘autonoom’ worden uitgelegd.24 Daarmee valt niet te rijmen dat aan die verdragsbepaling is
voldaan zolang de nationale regeling maar wordt nageleefd, ongeacht wat die nationale regeling
inhoudt. Dienovereenkomstig overwoog het EHRM in Salabiaku/Frankrijk dat artikel 6 lid 2 EVRM niet
zodanig mag worden uitgelegd dat met de woorden ‘according to law’ uitsluitend de nationale
wetgeving wordt bedoeld.25 Wellicht heeft voortschrijdend inzicht de Hoge Raad ertoe gebracht dit
onder (i) bedoelde argument nadien in zijn rechtspraak niet te herhalen.26

28. De Hoge Raad is in zijn meer recente jurisprudentie blijven vasthouden aan de
toepasselijkheid van de onschuldpresumptie op de ontnemingsprocedure. Dat die twee elkaar
verdragen baseert de Hoge Raad thans uitsluitend nog op het onder (ii) genoemde argument.27

Aan de onschuldpresumptie is voldaan indien de betrokkene zich in rechte heeft kunnen
verdedigen, waartoe mede behoort dat hem de gelegenheid wordt geboden om aan te voeren dat
en waarom de voorwaarden van artikel 36e lid 2 of lid 3 Sr niet zijn vervuld, aldus de Hoge Raad.28

29. Toegegeven zij dat er een sterk verband bestaat tussen enerzijds de onschuldpresumptie en
anderzijds de overige, procedurele eisen van een eerlijk proces. Daar waar de onschuldpresumptie
verlangt dat de eventuele schuld van de – in aanvang voor onschuldig gehouden – verdachte in
rechte wordt vastgesteld, kan bezwaarlijk worden volgehouden dat hiertoe genoegen mag
worden genomen met een oneerlijk proces. Uiteraard is het (dus) ter waarborging van de
onschuldpresumptie noodzakelijk dat de (eventuele) schuld van de verdachte wordt vastgesteld in
een proces waarin de verdachte zichzelf heeft kunnen verdedigen. Maar is dat ook voldoende?
Komt dan geen enkele zelfstandige betekenis toe aan de materiële eisen die liggen besloten in de
onschuldpresumptie, te weten (a) dat de schuld van de verdachte buiten redelijke twijfel wordt
vastgesteld, en (b) dat de bewijslast rust bij de aanklager?

30. Ik laat het vooralsnog bij het opwerpen van deze vraagpunten. Samengevat kiest de Hoge
Raad in deze kwestie dus voor benadering II: de onschuldpresumptie is van toepassing op de
ontnemingsprocedure, met dien verstande dat de Hoge Raad de betekenis van de
onschuldpresumptie heeft toegesneden op de wettelijke regeling van de ontnemingsprocedure.
De Hoge Raad gaat ervan uit dat de onschuldpresumptie aan deze procedure geen hogere of
andere eisen stelt dan dat de betrokkene de mogelijkheid krijgt om te bestrijden dat aan de
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maatstaven van artikel 36e lid 2 en/of lid 3 Sr is voldaan. Kortom, zolang de ontnemingsprocedure
op zichzelf eerlijk verloopt, wordt de onschuldpresumptie naar het oordeel van de Hoge Raad
automatisch nageleefd.

31. In de rechtspraak van het EHRM is in dit verband zijn uitspraak in de zaak Phillips/Verenigd
Koninkrijk richtinggevend.29 Phillips was in Engeland veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf
voor de invoer van een omvangrijke – in beslag genomen – hoeveelheid cannabishars in november
1995. Bij een daaropvolgend financieel onderzoek met het oog op de confiscatie van drugswinsten
werd vastgesteld dat Phillips beschikte over aanzienlijke vermogensbestanddelen waarvan hij de
eigendom had getracht te versluieren. Bovendien werden grote uitgaven door hem contant
betaald. Geconcludeerd werd dat Phillips had geprofiteerd van drugshandel voor een bedrag van
meer dan 100.000 Britse ponden. In de rechterlijke procedure bestreed Phillips die conclusie en
betoogde hij dat de vermogensbestanddelen hetzij niet van hem waren, hetzij waren verworven
met legaal verkregen financiële middelen. De condities waaronder conform de Engelse Drug
Trafficking Act 1994 confiscatie van drugswinsten kan plaatsvinden vertonen sterke
overeenkomsten met de toepassingsvoorwaarden van het Nederlandse artikel 36e derde lid Sr in
de redactie die geldt sedert 1 juli 2011, dus met inbegrip van de daarin opgenomen wettelijke
vermoedens (‘statutory assumptions’). De overwegingen waarmee de Britse rechter zijn
confiscation order onderbouwde, zijn dan ook verwant aan die waarmee ontnemingsrechters in
Nederland de oplegging van een maatregel plegen te motiveren. Over deze confiscation order werd
in Straatsburg geklaagd. Phillips nam het standpunt in dat de hierboven gepresenteerde
benadering II de juiste is. De Britse regering verdedigde benadering I.

32. Wat betreft de onschuldpresumptie van artikel 6 lid 2 EVRM oordeelde het EHRM dat deze niet
van toepassing is op de confiscation proceedings, met name omdat deze procedure geen criminal
charge behelst als bedoeld in die bepaling. De uitkomst van deze procedure houdt namelijk geen
veroordeling (of vrijspraak) in voor andere dan de ten laste gelegde feiten. Het gaat in confiscation
proceedings (slechts) om het vaststellen van feiten en omstandigheden die van betekenis zijn voor
de hoogte van de confiscation order, gelijk wanneer het gaat om feiten en omstandigheden die
invloed hebben op de strafoplegging voor reeds bewezen geachte delicten, aldus versta ik het
EHRM (paragraaf 34).30 De onschuldpresumptie van artikel 6 lid 2 EVRM bestrijkt het onderzoek
naar de gegrondheid van de beschuldiging, en (in beginsel) niet de oplegging van een sanctie die
volgt op de vaststelling dat een beschuldiging gegrond is.

33. Onder bijzondere omstandigheden is nochtans niet uitgesloten dat de onschuldpresumptie van
lid 2 van toepassing is op de ontnemingsprocedure, met name ingeval in de ontnemingsprocedure
in effect een nieuwe criminal charge wordt uitgebracht in de autonome betekenis van artikel 6 lid 2
EVRM (paragraaf 35).31 Het enkele feit dat bij het bepalen van de hoogte van de confiscation order
misdrijven in aanmerking worden genomen waarop de veroordeling zelf geen betrekking heeft, is
in de ogen van het EHRM klaarblijkelijk niet zo’n bijzondere omstandigheid.

34. Niettemin acht het EHRM artikel 6 lid 1 EVRM wél van toepassing op de gehele procedure met
inbegrip van de strafoplegging (en dus ook de confiscatie). Van de meer omvattende ‘general
notion of a fair trial’ maakt de onschuldpresumptie deel uit, aldus oordeelt het EHRM. Over de band
van lid 1 van artikel 6 EVRM is de onschuldpresumptie dus van toepassing bij het vaststellen van
de hoogte van de ontnemingsmaatregel (paragraaf 40).

35. Tegen deze achtergrond toetste het EHRM in Phillips/Verenigd Koninkrijk of de wijze waarop de
Britse rechter in concreto bewijsvermoedens had toegepast zich verdroeg met de eisen van een
eerlijk proces. Wat daarbij hielp was dat de rechter zijn overwegingen stap voor stap en helder
had uiteengezet. Het EHRM overwoog:

“Overall, therefore, the Court finds that the application to the applicant of the relevant provisions of the
Drug Trafficking Act 1994 was confined within reasonable limits given the importance of what was at
stake and that the rights of the defence were fully respected. It follows that the Court does not find
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that the operation of the statutory assumption deprived the applicant of a fair hearing in the
confiscation procedure. In conclusion, there has been no violation of Article 6 § 1 of the Convention.”

36. Het EHRM kiest dus – wat betreft artikel 6 lid 2 EVRM – in beginsel voor benadering I. De
onschuldpresumptie van lid 2 is niet van toepassing op de sanctionering van een delict waarvan de
schuld reeds is vastgesteld; de ontnemingsprocedure betreft in beginsel geen (nieuwe) criminal
charge, ook niet als de betrokkene daarbij in verband wordt gebracht met andere delicten dan
waaraan hij eerder schuldig is bevonden. Via artikel 6 lid 1 EVRM acht het EHRM de
onschuldpresumptie echter wel toepasselijk op de gehele ontnemingsprocedure, met inbegrip van
de oplegging van de maatregel. Dit onderscheid acht ik opmerkelijk, want waarom zouden de
betekenis en reikwijdte van de onschuldpresumptie afhankelijk worden gesteld van het anker
waarvoor ze ligt?

37. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik dit een bijzondere, althans niet onmiddellijk voor de hand
liggende constructie vind. Hoe dan ook, het EHRM verschaft zich door deze rechtspraak in elk geval
meer ruimte om te verifiëren of de ontnemingsprocedure op zichzelf door de Straatsburgse beugel
kan. Mijn indruk is dat het EHRM met zijn toets langs de lat van lid 1 weinig tot geen aandacht
heeft voor het aspect van de (wettelijke) bewijsstandaard die in ontnemingsprocedures wordt
toegepast, maar wel voor het aspect van de bewijslasttoedeling. De vraag is dan of de
ontnemingsrechter in een concrete zaak het gebruik van bewijsvermoedens binnen zodanige
perken houdt dat niet op de beklaagde in effect de last komt te rusten van het aantonen van zijn
onschuld.

38. In de zaak Van Offeren/Nederland was Van Offeren veroordeeld voor enkele drugstransporten
en het bezit van onder meer 640 gram cocaïne.32 In de ontnemingsprocedure nam de rechter aan
dat Van Offeren voordeel had verkregen uit handel in verdovende middelen. Ter bepaling van de
hoogte van het aldus verkregen voordeel werd toepassing gegeven aan de schattingsmethode
van vermogensvergelijking, waarbij een veel langere periode in aanmerking werd genomen dan de
periode waarop de bewezenverklaring betrekking had. De klacht dat artikel 6 lid 2 EVRM was
geschonden achtte het EHRM ‘klaarblijkelijk ongegrond’. De ontnemingsprocedure behelsde
volgens het EHRM in dit geval geen nieuwe criminal charge.

39. Dat lag anders in de zaak Geerings/Nederland, waarin het EHRM een schending van artikel 6 lid
2 EVRM aannam.33 Mogelijk speelde hierbij een rol dat het wederrechtelijk voordeel in de zaken
Phillips en Van Offeren was berekend met behulp van een abstracte schattingsmethode (waarin
géén oorzakelijk verband wordt gelegd tussen het voordeel en concrete strafbare feiten), terwijl
het voordeel in de zaak Geerings voor ieder delict afzonderlijk op transactiebasis was berekend.
Daardoor kwam in de ontnemingsuitspraak bloot te liggen dat de ontnemingsrechter voordeel in
aanmerking had genomen dat voortvloeide uit delicten waarvoor Geerings in de hoofdzaak was
vrijgesproken. In deze zaak beoordeelde het EHRM of er ‘bijzondere omstandigheden’ waren als
hierboven in paragraaf 27 bedoeld. Het EHRM ontwaarde in de ontnemingsprocedure een nieuwe
criminal charge. Hierop toetste het EHRM de ontnemingsuitspraak aan de onschuldpresumptie van
artikel 6 lid 2 EVRM en constateerde een schending daarvan.34

40. De motivering van het arrest Geerings/Nederland vertoont mijns inziens de trekken van een
cirkelredenering. De voorvraag naar de toepasselijkheid van artikel 6 lid 2 EVRM beantwoordde het
EHRM namelijk met verwijzingen naar de schending van artikel 6 lid 2 EVRM. Dat de
ontnemingsmaatregel mede zijn grondslag vond in delicten waarvoor de betrokkene in de
hoofdzaak was vrijgesproken, betrof één zo’n schending (paragraaf 48-50). Omtrent de andere
schending overwoog het EHRM:

“45. The present case has additional features which distinguish it from Phillips and Van Offeren.

46. Firstly, the Court of Appeal found that the applicant had obtained unlawful benefit from the crimes
in question although in the present case he was never shown to be in possession of any assets for
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whose provenance he could not give an adequate explanation. The Court of Appeal reached this finding
by accepting a conjectural extrapolation based on a mixture of fact and estimate contained in a police
report.

47. The Court considers that “confiscation” following on from a conviction – or, to use the same
expression as the Netherlands Criminal Code, “deprivation of illegally obtained advantage” – is a
measure (maatregel) inappropriate to assets which are not known to have been in the possession of
the person affected, the more so if the measure concerned relates to a criminal act of which the person
affected has not actually been found guilty. If it is not found beyond a reasonable doubt that the person
affected has actually committed the crime, and if it cannot be established as fact that any advantage,
illegal or otherwise, was actually obtained, such a measure can only be based on a presumption of guilt.
This can hardly be considered compatible with Article 6 § 2 (compare, mutatis mutandis, Salabiaku v.
France, judgment of 7 October 1988, Series A no. 141‑A, pp. 15-16, § 28).”

41. In deze lastig toegankelijke passage valt volgens mij niet te lezen dat het EHRM afwijkt van
zijn rechtspraak in de zaken van Phillips/Verenigd Koninkrijk en Van Offeren.35 Integendeel, het
betreft hier uitdrukkelijk een uitzonderingsgeval ten opzichte van de twee eerdergenoemde
uitspraken. Vanwege ‘bijzondere omstandigheden’ ziet het EHRM reden voor toepasselijkheid van
artikel 6 lid 2 EVRM, terwijl het EHRM die bepaling in Phillips/Verenigd Koninkrijk en Van Offeren juist
niet toepasselijk achtte. Het EHRM maakt niet alleen een uitzondering vanwege het feit dat met de
gewraakte maatregel in deze zaak voordeel werd ontnomen dat was behaald met delicten
waarvoor de betrokkene in de hoofdzaak was vrijgesproken. Kennelijk had het EHRM ook grote
moeite met de ‘speculatieve’ en ‘gissende’ wijze waarop de ontnemingsrechter volgens het EHRM
de vaststelling van het wederrechtelijk voordeel had gemotiveerd.

42. Nadien volgde nog een uitspraak van het EHRM in de zaak Grayson en Barnham/Verenigd
Koninkrijk,36 die kort gezegd weer in de lijn lag van de uitspraken inzake Phillips/Verenigd Koninkrijk
en Van Offeren/Nederland. Omtrent zijn toets of was voldaan aan de maatstaven van artikel 6 lid 1
EVRM overwoog het EHRM:

“The Court’s task, in a case involving the procedure for the imposition of a confiscation order under the
1994 Act, is to determine whether the way in which the statutory assumptions were applied in the
particular proceedings offended the basic principles of a fair procedure inherent in Article 6 § 1 (Phillips,
§ 41). It is not, however, within the province of the European Court to substitute its own assessment
of the facts for that of the domestic courts and, as a general rule, it is for these courts to assess the
evidence before them. The Court’s task is to ascertain whether the proceedings in their entirety,
including the way in which evidence was taken, were fair (Edwards v. the United Kingdom, judgment of
6 December 1992, Series A no. 247-B, § 34).”

43. Tijd om de balans op te maken. Hoewel het EHRM en de Hoge Raad de hier besproken
problematiek benaderen vanuit verschillende invalshoeken, valt wat betreft het eindresultaat
vooral de concordantie op. De Hoge Raad beklemtoont dat de betrokkene in de
ontnemingsprocedure de gelegenheid moet hebben gehad om te bestrijden dat aan de
toepassingsvoorwaarden van artikel 36e lid 2 of 3 Sr is voldaan; dit aspect is zonder meer
onderdeel van de toets die het EHRM aanlegt. Het EHRM ligt immers voor het anker van artikel 6 lid
1 EVRM.

De Hoge Raad toetst in cassatie zo nodig de begrijpelijkheid van het (feitelijke) oordeel van de
ontnemingsrechter dat in de voorgelegde zaak aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 36e lid
2 of lid 3 Sr is voldaan. Het EHRM is terughoudend waar het de beoordeling van de feiten aangaat.
Evenals de Hoge Raad beschouwt het EHRM zich geen hoogste feitenrechter; de bewijsvraag gaat
hem in beginsel niet aan. Het EHRM heeft evenwel oog voor de vraag of de ontnemingsrechter niet
te zeer terugvalt op speculaties en gissingen, en of het verweer van de betrokkene voldoende
serieus is onderzocht.

Aan de – door de steller van het middel opgeworpen – vraag of de toepassingsvoorwaarden van
artikel 36e lid 2 en 3 Sr verenigbaar zijn met de materiële eisen die liggen besloten in de
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onschuldpresumptie van artikel 6 lid 2 EVRM, hecht noch het EHRM, noch de Hoge Raad
aantoonbaar belang.37

44. Kortom, op enkele nuances na zijn het EHRM en de Hoge Raad eensgezind. En dat al sinds
2008/2009. Na de laatste ingrijpende wijziging van de ontnemingswetgeving met ingang van 1 juli
2011 bevindt het ontnemingsrecht zich dan ook in betrekkelijk rustig vaarwater, waarin het EHRM
en de Hoge Raad samen opstomen. Dat komt de rechtszekerheid ten goede. In de kern genomen
wenst de steller van het middel met zijn primaire betoog terug te keren naar een reeds lang
gepasseerd station. Er zijn momenteel geen ontwikkelingen die daartoe aanleiding geven. Dat zal
mij hieronder brengen tot het oordeel dat de primaire, principiële klacht van het middel faalt.

Een kanttekening mijnerzijds

45. Niettemin veroorloof ik mij een kanttekening. De principiële klacht van het middel vind ik
invoelbaar. Hoewel de congruerende rechtspraak van het EHRM en van de Hoge Raad over de
verhouding tussen de onschuldpresumptie en de wettelijke ontnemingsregeling inmiddels
‘gevestigd’ mag worden genoemd, acht ik de onderliggende motivering van deze eensluidende,
gezaghebbende oordelen weinig bevredigend. Hierboven wierp ik her en der reeds enkele
(retorisch bedoelde) vragen op. Daarnaast vind ik slecht te voorspellen onder welke ‘bijzondere
omstandigheden’ nu precies het EHRM de onschuldpresumptie van artikel 6 lid 2 EVRM van
toepassing acht op de sentencing process. Die vraag rijst met name in die gevallen waarin de
betrokkene wordt afgerekend op delicten die niet in de aanklacht waren opgenomen. Die
onduidelijkheid gaat ten koste van de rechtsbescherming die van artikel 6 lid 2 EVRM behoort uit te
gaan.

46. Verder wijs ik op de volgende ongerijmdheid. Met het oog op de onschuldpresumptie mag de
strafrechter bij het bepalen van de straf voor de bewezen verklaarde delicten en ‘de
omstandigheden waaronder zij zijn begaan’, alleen nog rekening houden met delicten waarvoor
de verdachte – blijkens zijn justitiële documentatie – onherroepelijk is veroordeeld alsmede met
delicten die ad informandum zijn gevoegd en door de verdachte zijn erkend.38 De
ontnemingsrechter mag daarentegen bij het bepalen van de hoogte van de ontnemingsmaatregel
rekening houden met delicten die niet onherroepelijk in rechte zijn vastgesteld, die door de
betrokkene worden betwist en waarvoor onvoldoende bewijs is om een bewezenverklaring te
dragen, zolang voor die andere feiten maar “voldoende aanwijzingen” bestaan of zolang
“aannemelijk” is dat het bewezen verklaarde misdrijf of andere strafbare feiten “op enigerlei wijze
ertoe hebben geleid dat de veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen.” Dat verschil wringt,
temeer nu de ontnemingsmaatregel – naar het oordeel van zowel het EHRM als de Hoge Raad – in
autonome verdragsrechtelijke zin als een straf wordt aangemerkt.39

47. Ik vind benadering II vanuit principieel oogpunt dan ook veruit te prefereren boven benadering
I en boven andere (minder consequente) tussengelegen varianten.40 Mag van de aanklager in een
ontnemingszaak niet worden verlangd dat hij ter staving van zijn ontnemingsvordering – wat de
vraag naar het bewijs van andere feiten betreft – ten minste een prima facie case opbouwt? Dat is
een bewijsconstructie die op het eerste gezicht voldoet en die buiten gerede twijfel stelt dat
andere dan de bewezen verklaarde feiten zijn begaan, zulks met het uitdrukkelijke voorbehoud
dat de beklaagde nog wel in de gelegenheid wordt gesteld om verweer te voeren en tegenbewijs
te leveren, dat wil zeggen: bewijs waarmee alsnog gerede twijfel ontstaat. Zodoende wordt naar
mijn inzicht tegemoetgekomen aan de twee hierboven beschreven (materiële) eisen die in de
onschuldpresumptie liggen besloten. De aanklager presenteert immers bewijsmateriaal dat het
begaan van andere dan de bewezen verklaarde delicten (op het eerste gezicht) boven gerede
twijfel stelt, terwijl het alleen onder die omstandigheden aan de beklaagde is om het bewijs tegen
hem te ontzenuwen.

48. De onschuldpresumptie dwingt er niet toe dat de nationale bewijsvoorschriften, zoals die van
de artikelen 338 tot en met 344a Sv, op de bewijsvoering in ontnemingszaken van toepassing zijn.
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Het is de aanklager toegestaan zich te bedienen van gevolgtrekkingen, algemene ervaringsregels,
(abstracte) schattingsmethoden, extrapolaties en dergelijke.41, 42 De onschuldpresumptie dicteert
immers niet hoe het bewijs moet worden geleverd.

Indien eenmaal met inachtneming van de onschuldpresumptie is vastgesteld dat de betrokkene
andere (dan de bewezen verklaarde) delicten heeft begaan, bestrijkt de onschuldpresumptie
bovendien niet het onderzoek naar de (financiële) gevolgen van die delicten: hebben deze delicten
de betrokkene vermogensvoordeel opgeleverd, en zo ja in welke omvang?

49. Deze benadering lijkt mij allerminst de doodsteek voor de ontnemingsmaatregel. In de
staande praktijk maakt de motivering van de oplegging van een ontnemingsmaatregel veelal
duidelijk dat het openbaar ministerie inderdaad zo’n prima facie case heeft opgebouwd en dat de
betrokkene er niet in is geslaagd om die te ontzenuwen. Mijn indruk is dat ontnemingsrechters in
de praktijk secuur werken en zelden tot niet overgaan tot de ontneming van voordeel indien zij
betwijfelen of de betrokkene daadwerkelijk van misdrijven heeft geprofiteerd, ook al bewijst de
ontnemingsrechter in zijn uitspraak lippendienst aan (bijvoorbeeld) de civielrechtelijke
aannemelijkheidsmaatstaf.

50. Samengevat, in deze (door mij geprefereerde) benadering is de onschuldpresumptie onverkort
van toepassing op de ontnemingsprocedure, doch uitsluitend indien en voor zover de rechter de
betrokkene bij het opleggen van de ontnemingsmaatregel in verband brengt met andere delicten
dan de bewezen verklaarde feiten. Als het openbaar ministerie en de ontnemingsrechter hun werk
nauwlettend doen, hoeft dat (ook in het vigerende regime) niet gepaard te gaan met een
schending van de onschuldpresumptie. Het is in de opvatting van de Hoge Raad de taak van
iedere (feiten)rechter om zich ervan te vergewissen dat de procedure in haar geheel voldoet aan
het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces,43 ongeacht het dictaat van de
nationale regeling.

Slotsom over de primaire klacht

51. Wat er van deze kanttekening ook zij, mijn oordeel over het middel wordt in deze zaak niet
anders. De primaire, principiële rechtsklacht faalt. De bewijsmotivering van het hof moet in cassatie
op haar begrijpelijkheid worden getoetst aan de wettelijke maatstaven van (in dit geval) artikel
36e lid 2 Sr. De rechtszekerheid is met deze uitkomst gediend, terwijl een nauwgezette
cassatietoets evidente schendingen van de onschuldpresumptie zal weten te voorkomen.

De (subsidiaire) motiveringsklachten

52. Thans de subsidiaire klachten. Ter bespreking daarvan wijs ik eerst op het volgende. Zoals
gezegd is de betrokkene in de hoofdzaak bij arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
veroordeeld wegens onder meer deelneming aan een criminele organisatie over de periode van 19
juli 2012 tot en met 27 november 2012. In die periode had deze organisatie als oogmerk het
plegen van misdrijven, te weten (volgens de bewezenverklaring) “het opzettelijk verkopen en/of
afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben van (grote hoeveelheden) hennep
en/of hasjiesj (steeds meer dan 30 gram) als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet onder B en C”. De
bewezenverklaring en vaststellingen in de hoofdzaak dienen in de ontnemingszaak (onbetwist) tot
uitgangspunt. Dit betekent dus dat – terwijl de gedoogvoorwaarden daarbij werden overtreden –
de coffeeshop in die periode dagelijks softdrugs verkocht aan veel klanten.

53. Uit de volgende bewijsmiddelen heeft het hof kennelijk opgemaakt dat de periode waarop de
bewezenverklaring betrekking heeft representatief is geweest voor de daaraan voorafgaande
periode. Ook in die voorafgaande periode overtrad de criminele organisatie rond coffeeshop [A]
(oftewel: het samenwerkingsverband van de gebroeders [...] ) grootschalig en stelselmatig de
gedoogvoorwaarden, aldus luidt de gevolgtrekking van het hof.
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54. Die bewijsmiddelen zijn:

- de verklaring van [getuige] (bewijsmiddel 9), te weten dat hij al vijf jaar twee á vijf kilogram wiet
leverde aan [A] , doch “ook niet elke week”, waaruit het hof kennelijk heeft opgemaakt dat
[getuige] bijna elke week ongeveer die hoeveelheid leverde;

- de verklaring van [medeverdachte 1] (bewijsmiddel 10), die de verklaring van [getuige] dat hij al
vijf jaar wiet levert aan [A] voor “1000%” onderschrijft;

- de observaties en tellingen van het aantal klanten dat de coffeeshop heeft betreden op negen
dagen in juni/juli 2011 (bewijsmiddel 11) en twee dagen in december 2011 en januari 2012
(bewijsmiddel 12), waarvan de resultaten niet substantieel afwijken van de resultaten van de
tellingen van het aantal klanten op twee dagen in juli en augustus 2012 (eveneens bewijsmiddel
12) en drie dagen in november 2012 (bewijsmiddel 13).

55. Hieruit heeft het hof naar mijn inzicht kunnen afleiden dat de criminele organisatie van
coffeeshop [A] met de misdrijven waarop het oogmerk van die organisatie was gericht niet alleen
gedurende de bewezen verklaarde periode wederrechtelijk voordeel heeft gegenereerd, maar ook
gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 19 juli 2012 die voorafging aan de periode waarop
de bewezenverklaring betrekking heeft. Er heeft zich omstreeks 19 juli 2012 geen wijziging van
omstandigheden voorgedaan waaruit moet worden opgemaakt dat de gang van zaken in de
coffeeshop gedurende de bewezen verklaarde periode afweek van de gang van zaken gedurende
de daaraan voorafgaande periode.

56. Als ik het goed zie vormt een gewichtig punt in de toelichting op het middel de klacht dat in de
motivering van het hof geen bewijs is opgenomen voor de overtreding van de gedoogvoorwaarde
“dat geen handelsvoorraad groter dan 500 gram aan verdovende middelen in de coffeeshop en op het
verkoop-oppervlak, aanwezig mocht zijn.”

57. Naar mijn inzicht ligt aan die klacht een onjuiste veronderstelling ten grondslag. Ook het
aanhouden van een stash ten behoeve van het bevoorraden van de coffeeshop kan leiden tot het
overtreden van de gedoogvoorwaarden. Het gaat dus niet alleen om de voorraad die ‘op de vloer’
van de coffeeshop zelf aanwezig is, maar eveneens om exploitatievoorraden elders dan in de
coffeeshop. Jurisprudentie hierover citeer ik in een voetnoot.44 Ook in zoverre faalt de klacht dus.

58. Het hof heeft evenwel in zijn motivering aanzienlijk minder (wellicht zelfs te weinig)
aandacht besteed aan het aandeel van de betrokkene in de criminele organisatie rond
coffeeshop [A] . Het hof is kennelijk ervan uitgegaan dat de bewezen verklaarde periode niet
alleen representatief was voor de gang van zaken in coffeeshop [A] in het algemeen, maar
eveneens voor de bijdrage van de betrokkene. Met andere woorden, het hof heeft tot
uitgangspunt genomen dat de handelwijze van de betrokkene gedurende de bewezen
verklaarde periode niet wezenlijk verschilde van diens handelwijze gedurende de daaraan
voorafgaande ‘onderzochte’ periode.

59. Over de begrijpelijkheid van dit oordeel het volgende. In de eerste plaats staat in deze
ontnemingsprocedure zoals gezegd afdoende vast dat de coffeeshop in de onderzochte
periode vanaf 1 januari 2011 op gelijke wijze als in de bewezen verklaarde periode
functioneerde. Terwijl de gedoogvoorwaarden daarbij werden overtreden, verkocht de
coffeeshop dagelijks softdrugs aan veel klanten. In die periode was de betrokkene
werkzaam in de coffeeshop en ontving hij ook salaris, zo blijkt uit bewijsmiddel 22 en de
daarbij behorende bijlage A. Hij ontving in diezelfde periode (netto) evenveel salaris als zijn
broers [medeverdachte 3] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] ,
en stond overigens al – zo blijkt – vanaf januari 2006 op de loonlijst van de coffeeshop.

60. De bewezenverklaring in de hoofdzaak is richtinggevend in de ontnemingszaak. In de
periode waarop de bewezenverklaring betrekking heeft beschikte de betrokkene dus (buiten
twijfel) over het voor die bewezenverklaring vereiste opzet. In de ontnemingszaak mag dus
worden aangenomen dat de betrokkene gedurende de bewezen verklaarde periode in zijn
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algemeenheid wist (in de zin van onvoorwaardelijk opzet) dat het samenwerkingsverband
van [A] tot oogmerk had het plegen van misdrijven.45 Van alle concrete misdrijven die door
die organisatie werden beoogd, hoeft de betrokkene geen wetenschap te hebben gehad.
Doordat de betrokkene met die wetenschap bijdroeg aan de verwezenlijking van het
oogmerk van het samenwerkingsverband rond [A] , heeft hij – in die periode – deelgenomen
aan een criminele organisatie.

61. Dat de betrokkene niet alleen heeft bijgedragen aan deze criminele organisatie maar ook
over het voor deelneming vereiste opzet beschikte in de periode vanaf 1 januari 2011 die
aan de bewezen verklaarde periode voorafging, heeft het hof kennelijk afgeleid uit de
omstandigheid dat, zoals gezegd, de coffeeshop in de onderzochte periode vanaf 1 januari
2011 op gelijke wijze als in de bewezen verklaarde periode functioneerde, en dat de
betrokkene al vanaf januari 2006 op de loonlijst stond.

62. Andere overwegingen dan hiervoor (in mijn woorden) weergegeven heeft het hof in elk
geval niet tot uitdrukking gebracht. “Aannemelijk is op grond van de bevindingen rondom
verzwegen omzet, zoals hierna omschreven, dat de gang van zaken binnen [A] in 2011 en begin
2012 niet anders was dan de gang van zaken in de laatste maanden van 2012 en hij [de
betrokkene, D.A.] in deze periode kennelijk heeft deelgenomen aan de criminele organisatie”,
aldus citeer ik het hof wederom. Behoudens bewijsmiddel 22 en bijlage A (de
eerdergenoemde loonlijst), hebben de bewijsmiddelen die zijn opgesomd in de aanvulling op
het bestreden arrest omtrent de bijdrage en wetenschap van de betrokkene geen
meerwaarde. Ik was bovendien zo vrij om een blik te werpen in het arrest in de hoofdzaak
en de aanvulling daarop (waarover Uw Raad beschikt),46 maar ook daarvoor geldt in essentie
hetzelfde.

63. Na enig peinzen meen ik dat het oordeel van het hof de toets in cassatie kan doorstaan.
Zijn oordeel dat het (zeer) waarschijnlijk is dat de omstandigheden rond coffeeshop [A] in de
bewezen verklaarde periode in alle opzichten representatief waren voor die in de periode
van 1 januari 2011 tot 19 juli 2012 acht ik al met al niet onbegrijpelijk, en dat geldt dus ook
voor ’s hofs oordeel over de bijdrage aan het criminele samenwerkingsverband die de
betrokkene in datzelfde tijdsbestek welbewust moet hebben geleverd. De reden voor mijn
standpunt hierover is dat zich op of omstreeks 19 juli 2012 (aanvang periode
bewezenverklaring) géén substantiële wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan,
zodanig dat het hof daaruit had moeten opmaken dat de betrokkene vanaf dát moment pas,
en niet eerder, wist hoe de vork in de steel zat. Dat is ook niet aangevoerd. Er is simpelweg
geen enkele reden om te vermoeden dat het allemaal anders zou zijn gegaan gedurende de
anderhalf jaar vóór de periode waarop de bewezenverklaring het oog heeft dan tijdens die
periode. Het aantal klanten en de (verzwegen) omzet duidt daarop allerminst. Het had dan
op de weg van de betrokkene gelegen om met plausibele argumenten uiteen te zetten dat
en waarom dit uitgangspunt voor hem niet opgaat.

64. Nog een nadere opmerking over het principiële betoog van de steller van het middel. Ik
ben blijkens mijn hierboven weergegeven ‘kanttekening’ beslist gevoelig voor zijn stelling
dat – ook – de ‘andere’ dan de (in de hoofdzaak) bewezen verklaarde feiten buiten gerede
twijfel moeten komen vast te staan voordat het de ontnemingsrechter vrijstaat om (mede) op
die andere feiten een ontnemingsmaatregel te gronden. Het lijkt er echter enigszins op dat
de steller van het middel voor bewijs dat boven gerede twijfel is verheven uitsluitend
zogeheten ‘rechtstreeks’ bewijsmateriaal geschikt acht. Dat is mijns inziens onjuist. De
onschuldpresumptie schrijft niet voor hoe het bewijs moet worden geleverd, alleen dat het
moet worden geleverd. Ook het gebruik van zogeheten ‘indirect’ bewijsmateriaal of
circumstantial evidence is toegelaten. De rechter mag redeneren over bewijs, en
gevolgtrekkingen verbinden aan feiten en omstandigheden die op zichzelf vaststaan. Met
enige aarzeling vind ik dat de bewijsredenering van het hof in dit opzicht door de beugel
kan.
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65. Mijn conclusie is dus dat het hof niet-onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat er voldoende
aanwijzingen bestaan dat de betrokkene eveneens in de periode van 1 januari 2011 tot 19
juli 2012 heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die het plegen van het opzettelijk
aanwezig hebben, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren van (grote hoeveelheden)
hennep en/of hasjiesj tot oogmerk had. Het voordeel dat hem daardoor is toegevallen kan
hem dus worden ontnomen. Dat heeft het hof toereikend uiteengezet.

66. Hierop stuiten alle motiveringsklachten af. Het middel faalt.

67. Het tweede middel behelst in het bijzonder de klacht dat uit de gebezigde
bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat de betrokkene geld van de coffeeshop in eigen
zak heeft gestopt en dit zelf heeft gehouden zonder het op enige manier in de boeken te
verantwoorden.

68. Krachtens artikel 511f Sv kan de schatting van het op geld waardeerbare wederrechtelijk
verkregen voordeel slechts worden ontleend aan wettige bewijsmiddelen. Ingevolge artikel
511e lid 1 Sv (in eerste aanleg) en artikel 511g lid 2 Sv (in hoger beroep) is op de uitspraak
op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel artikel 359 lid 3 Sv
van overeenkomstige toepassing. Dit betekent dat die uitspraak de bewijsmiddelen moet
vermelden waaraan de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel is ontleend met
weergave van de inhoud daarvan, voor zover bevattende de voor die schatting
redengevende feiten en omstandigheden. Indien de rechter de aan het financieel rapport of
aan andere wettige bewijsmiddelen ontleende feiten en omstandigheden, die hij bij zijn
oordeel daaromtrent betrekt en die redengevend zijn voor de schatting van het
wederrechtelijk verkregen voordeel, in de overwegingen (samengevat) weergeeft onder
nauwkeurige vermelding van de vindplaatsen daarvan, is aan de uit artikel 359 lid 3 Sv
voortvloeiende verplichting voldaan.47

69. Uit de overwegingen van het hof kan worden afgeleid dat het hof voor zijn oordeel dat
de betrokkene voordeel heeft genoten uit de verzwegen omzet de verklaring van de
betrokkene afgelegd bij de rechter-commissaris, inhoudende dat hij geld van de coffeeshop
in eigen zak heeft gestopt en dit zelf heeft gehouden zonder het op enige manier in de
boeken te verantwoorden, redengevend heeft geacht. Daarmee heeft het hof de feiten en
omstandigheden die redengevend zijn voor de schatting van het wederrechtelijk verkregen
voordeel in zijn overwegingen weergegeven onder vermelding van de vindplaats. Of het hof
bij het vermelden van die vindplaats voldoende nauwkeurig is geweest, kan worden
betwijfeld. Het hof heeft immers in de overwegingen nagelaten te vermelden welke
verklaring bij de rechter-commissaris het betreft. In de aanvulling op het bestreden arrest is
het bedoelde bewijsmiddel (de RC-verklaring(en) van de betrokkene) in elk geval niet te
vinden, zo merkt de steller van het middel met juistheid op.

70. Uit het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 7 januari 2016 kan echter in deze
zaak worden afgeleid dat het (onder meer) de verklaringen bij de rechter-commissaris
afgelegd op 15 en 16 oktober 2013 betreft.48 Mijn opvatting dat de betrokkene geen
rechtens te respecteren belang heeft bij het slagen van deze klacht wordt nog eens
versterkt bij kennisneming van de aanvullingen op de verkorte arresten in de zaken tegen
bijvoorbeeld [medeverdachte 1] (18/00790, bewijsmiddelen 20 en 21), [medeverdachte 4]
(18/00795, bewijsmiddelen 20 en 21), [medeverdachte 3] (18/00791, bewijsmiddelen 20 en
21) en [medeverdachte 2] (18/00914, bewijsmiddelen 19 en 20), want daarin zijn de RC-
verklaringen van de betrokkene ( [verdachte] ) d.d. 19 maart 2015 en 16 oktober 2013
telkens wél weergegeven: “Ik heb zelf ook wel eens geld gehouden”, respectievelijk: “Ik stopte
wel eens geld in mijn zak. Ik stopte wel eens wat voor mijzelf weg. Dat gebeurde al een hele
poos.” Het oordeel van het hof dat de betrokkene voordeel heeft genoten uit de verzwegen
omzet acht ik dan ook niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.
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71. Het tweede middel faalt.

72. Het derde middel valt uiteen in twee deelklachten. De eerste deelklacht luidt dat het
oordeel van het hof ten aanzien van de toerekening van het wederrechtelijk verkregen
voordeel aan de betrokkene wat betreft het aandeel van de betrokkene in de verzwegen
winst onbegrijpelijk is. De tweede deelklacht luidt dat het hof niet (afdoende) heeft
gerespondeerd op het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt in de vorm van een alternatieve
berekening van het door de betrokkene genoten voordeel.

73. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 24 januari 2018 blijkt
dat de raadsman van de betrokkene het woord tot verdediging heeft gevoerd aan de hand
van een door hem overgelegde pleitnota. Uit deze pleitnota volgt dat de raadsman onder
meer het volgende heeft betoogd:

“Er is naar de mening van de verdediging geen reden om aan de verklaring van cliënt te twijfelen
dat hij - in zijn positie van baliemedewerker - nu en dan kleine bedragen uit de kassa pakte om
bijv. boodschappen mee te financieren. De verdediging verzoekt u dan ook om deze verklaring als
uitgangspunt te nemen. We hebben het dan over € 25-50 per dag, aldus cliënt.

Een alternatieve berekening komt dan neer op het volgende: cliënt werkte 32 uur per week;
derhalve 4 dagen per week. Het bedrag dat hij dan op wekelijkse basis uit de kassa haalde betrof
dus ongeveer (4 x 37,50) € 150 per week; x 47 werkweken = € 7.050 per jaar x 2 + €
14.100,00 over de periode 2011-2012. Dit is een schatting die meer recht doet aan het
daadwerkelijk verkregen voordeel.”

74. Bij de beoordeling van het middel dient het volgende te worden vooropgesteld. De
ontnemingsmaatregel strekt ertoe de betrokkene het wederrechtelijk voordeel te ontnemen
dat hijzelf in de concrete omstandigheden van het geval daadwerkelijk heeft behaald.49

Toerekening van voordeel aan de betrokkene zonder dat wordt vastgesteld dat het
desbetreffende bedrag in zijn vermogen is gevloeid, verdraagt zich daarom moeizaam met
het reparatoire karakter van de ontnemingsmaatregel.50 Ook ingeval meer daders het delict
hebben begaan, staat de rechter voor de taak om vast te stellen wat de omvang is van het
voordeel dat de betrokkene daadwerkelijk heeft genoten. Niet altijd is aanstonds duidelijk
wat de omvang is van het voordeel dat door ieder van de daders afzonderlijk is verkregen.
De rechter zal bij onduidelijkheid daaromtrent op basis van alle hem bekende
omstandigheden van het geval, zoals de rol die de onderscheiden daders hebben gespeeld,
het aantreffen van voordeel bij één of meer van hen en de procesopstelling van de
betrokkene, moeten vaststellen welk deel van het totale bedrag aan de betrokkene moet
worden toegerekend. Bieden de omstandigheden van het geval onvoldoende
aanknopingspunten voor een andere verdeling, dan kan dat aanleiding zijn om tot een
pondspondsgewijze toerekening te komen.51

75. Het voorgaande brengt niet mee dat een pondspondsgewijze toerekening, ingeval het
hof tot een verdeling komt, op zichzelf het uitgangspunt dient te vormen. De
omstandigheden van het geval zijn daarbij beslissend. Voor het antwoord op de vraag in
hoeverre de rechter tot een nadere motivering van zijn oordeel is gehouden, komt
bovendien gewicht toe aan de procesopstelling van de betrokkene en hetgeen door of
namens de betrokkene naar voren is gebracht.52

76. Voor zover het middel klaagt dat het oordeel van het hof ten aanzien van de toerekening
van het wederrechtelijk verkregen voordeel aan de betrokkene, onbegrijpelijk is, faalt het. In
het licht van hetgeen hiervoor is vooropgesteld, acht ik het oordeel van het hof dat het
voordeel dat de betrokkene heeft genoten uit de verzwegen omzet € 150.000,- bedraagt,
niet onbegrijpelijk. Uit de overwegingen van het hof kan worden afgeleid dat het hof bij de
vaststelling van de omvang van het voordeel dat de betrokkene daadwerkelijk heeft
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genoten, in het bijzonder rekening heeft gehouden met de rol die de betrokkene en zijn
mededaders hebben gespeeld in de criminele organisatie alsmede met de vermogensposities
van zijn mededaders. Tot een nadere motivering was het hof niet gehouden.

77. Voor zover het middel de klacht behelst dat het hof niet (afdoende) heeft gerespondeerd
op het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dat de betrokkene een aanzienlijk lager bedrag
uit de verzwegen omzet heeft ontvangen, faalt het eveneens. Voor zover hetgeen de
raadsman heeft aangevoerd al kan worden aangemerkt als een uitdrukkelijk onderbouwd
standpunt, heeft de raadsman zijn ter terechtzitting in hoger beroep ingenomen standpunt
dat de betrokkene slechts nu en dan kleine bedragen uit de kassa pakte, op geen enkele
wijze onderbouwd. De steller van het middel verlangt kennelijk dat het hof uitgebreid
reageert op niet nader onderbouwde stellingen van de verdediging. Meer dan de
overweging dat het hof ervan uitgaat "dat veroordeelde uit de verzwegen omzet (veel) meer
dan de (gestelde) bedragen heeft ontvangen die hij zelf vanuit de kas in eigen zak stopte" kan in
dit geval niet van het hof worden geëist.

78. Het derde middel faalt.

79. Het vierde middel behelst de klacht dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1
EVRM in de cassatiefase is overschreden, omdat de stukken te laat door het hof zijn
ingezonden.

80. Namens de verdachte is op 20 februari 2018 beroep in cassatie ingesteld. De stukken
van het geding zijn op 18 januari 2019 bij de Hoge Raad binnengekomen. Dat brengt met
zich dat de inzendtermijn van acht maanden is overschreden. Ik wijs er voorts ambtshalve
op dat de Hoge Raad in deze zaak uitspraak zal doen nadat meer dan twee jaar zijn
verstreken. Ook in dat opzicht is de redelijke termijn overschreden. Dit moet leiden tot
vermindering van de aan de betrokkene opgelegde betalingsverplichting.

81. Het eerste middel faalt. Het tweede en derde middel falen en kunnen worden afgedaan
met de aan artikel 81 lid 1 RO ontleende overweging. Het vierde middel is terecht
voorgesteld. Overige gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn
bevoegdheid de bestreden uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

82. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest voor wat betreft de
hoogte van de opgelegde betalingsverplichting wegens overschrijding van de redelijke
termijn in de cassatiefase. De Hoge Raad kan het te betalen bedrag verder verminderen
naar de gebruikelijke maatstaf. Voor het overige strekt deze conclusie tot verwerping van het
beroep.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

Met inbegrip van de voorliggende zaak betreft dit de zaken met de rolnummers: 18/01230 P,
18/00790 P, 18/00791 P, 18/00792, 18/00793, 18/00794 P, 18/00795 P en 18/00914 P.

Bij arrest van 15 maart 2016 (ECLI:NL:HR:2016:408) heeft de Hoge Raad het door de betrokkene
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ingestelde cassatieberoep verworpen, zodat het arrest van het hof in de strafzaak onherroepelijk is
geworden. Rolnummer 14/04142.

Op de gevel van de coffeeshop stond vermeld: ‘ [A] ’, met een ‘ [A] ’ dus. Niettemin houd ik hier de
schrijfwijze aan die in het strafdossier het meest wordt gebruikt.

Zie de aanvulling bewijsmiddelen d.d. 1 oktober 2018 bij het arrest van het gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden d.d. 15 februari 2018.

Voetnoot D.A. Kennelijk heeft het hof bedoeld te overwegen: “Uit het strafdossier en bij de
behandeling van de vordering ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat veroordeelde uit het
bewezenverklaarde handelen, namelijk deelname aan criminele organisatie en andere strafbare feiten –
namelijk het ook voorafgaand aan de bewezenverklaarde periode deelnemen aan een criminele organisatie –
financieel voordeel heeft genoten.” (onderstreping mijnerzijds, citaat uit een zaak van een
medebetrokkene).

EHRM 1 maart 2007, nr. 30810/03, NJ 2007/349 m.nt. Borgers (Geerings/Nederland).

Zie Kamerstukken II 1989/90, 21 504, nr. 3, p. 14. HR 9 september 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC9559,
NJ 1998/90; HR 13 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1173, NJ 1999/483; HR 22 januari 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BA7648, NJ 2008/406 m.nt. Borgers, over de vraag of een anonieme brief die bij de
CID was binnengekomen aan het dossier moest worden toegevoegd.

Zie voor dit laatste: HR 26 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7805, NJ 2002/545 met een kritische
noot van J.M. Reijntjes; HR 24 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4724, NJ 2007/265.

De vaststelling van het begaan van andere delicten (dan de bewezen verklaarde delicten) moet
worden onderscheiden van de schatting van de omvang van het voordeel dat afkomstig is uit de
bewezen verklaarde delicten en/of de andere delicten. Volgens art. 511f Sv dient die schatting
namelijk wél te zijn gebaseerd op de wettige bewijsmiddelen die zijn opgesomd in art. 339 Sv, zij het
dat ook dan de bewijsminimumregels en de bewijsstandaard van artikel 338 Sv niet van toepassing
zijn. Zie met name HR 26 maart 2013, ECLI:NL:2013:BV9087, NJ 2013/544 m.nt. Borgers. Het hiervoor
bedoelde onderscheid tussen (1) de vaststelling van de delicten die aan de ontnemingsmaatregel ten
grondslag liggen, en (2) de omvang van het door die delicten verkregen voordeel, is in geval van een
abstracte voordeelberekening lastig te maken. Het begaan/bestaan van andere strafbare feiten wordt
in dat geval namelijk afgeleid uit de vaststelling van voordeel met een illegale herkomst.

Bij een (korte) bespreking van de onschuldpresumptie mag sinds 2018 ten minste één verwijzing
naar Bemelmans niet meer ontbreken. Alvast bij deze: J.H.B. Bemelmans, Totdat het tegendeel is
bewezen. De onschuldpresumptie in rechtshistorisch, theoretisch, internationaalrechtelijk en Nederlands
strafprocesrechtelijk perspectief (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2018.

Dat in de onschuldpresumptie ook een zekere bewijsstandaard (of ‘bewijsdrempel’) ligt besloten,
namelijk de eis dat de schuld boven redelijke twijfel kan worden vastgesteld, volgt onder meer uit EHRM
6 december 1988, 10590/83 (Barberà, Messegué en Jabardo/Spanje). Ik citeer uit par. 77: “Paragraph 2
(art. 6-2) embodies the principle of the presumption of innocence. It requires, inter alia, that when carrying
out their duties, the members of a court should not start with the preconceived idea that the accused has
committed the offence charged; the burden of proof is on the prosecution, and any doubt should benefit the
accused. It also follows that it is for the prosecution to inform the accused of the case that will be made
against him, so that he may prepare and present his defence accordingly, and to adduce evidence sufficient
to convict him.” Zie tevens art. 6 lid 2 van de Richtlijn (EU) 2016/343 van het Europees Parlement en
de Raad van 9 maart 2016 betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van
onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn, PbEU L 65/1,
waaruit ik citeer: “De lidstaten waarborgen dat iedere twijfel over de schuldvraag in het voordeel van de
verdachte of de beklaagde werkt, ook wanneer de rechter beoordeelt of de betrokkene moet worden
vrijgesproken.” Ik neem hierbij aan dat in de termen ‘iedere twijfel’ c.q. ‘any doubt’ niet ook onredelijke
twijfel ligt besloten. Zie hierover verder: Bemelmans a.w., p. 76-89.

Zie opnieuw EHRM 6 december 1988, nr. 10590/83 (Barberà, Messegué en Jabardo/Spanje), par. 77 (in
een voetnoot hierboven aangehaald. Zie verder Bemelmans, a.w. p. 80 e.v. en p. 99 e.v.

Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1989/90, 21 504, nr. 3, p. 38-39, en p. 60-61, met dien verstande
dat de minister artikel 6 lid 1 EVRM (op goede gronden) van toepassing acht op de gehele
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ontnemingsprocedure, en omtrent de onschuldpresumptie van artikel 6 lid 2 EVRM slechts opmerkt dat
ontneming op grond van artikel 36e lid 3 Sr “verenigbaar” is met de onschuldpresumptie. De minister
laat zich strikt genomen niet uit over de vraag of de onschuldpresumptie na de bewezenverklaring
überhaupt nog van toepassing is. Ik kom hierop in de hoofdtekst terug.

Althans in de “bewijsdimensie” ervan. Het woord ontleen ik aan Bemelmans, a.w.

Als ik het goed zie verdedigde Borgers, enigszins tegen de stroom in, deze benadering. Zie M.J.
Borgers, De ontnemingsmaatregel. Een onderzoek naar het karakter en de voorwaarden tot oplegging van
de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (artikel 36e Wetboek van Strafrecht)
(diss. Tilburg), Den Haag: Boom Juridische uitgeverij 2001, met name p. 325-330. Met een promotie op
22 juni 2001 kon Borgers in zijn werk uiteraard geen rekening houden met de uitspraak van het EHRM
in de zaak Phillips/Verenigd Koninkrijk van nog geen twee weken nadien. Zie met name ook: M.J.
Borgers, ‘Ontneming van misdaadgeld en de onschuldpresumptie van art. 6 EVRM’, Delikt en Delinkwent
2001, afl. 9, p. 1007-1024.

In EHRM 9 februari 1995, nr. 177440/90 (Welch/Verenigd Koninkrijk) oordeelde het EHRM dat een
confiscation order (inderdaad) als een ‘penalty’ in de autonome betekenis van art. 7 lid 1 EVRM moet
worden aangemerkt.

Strikt genomen verwijst lid 1 naar “In the determination of (…) any criminal charge against him, …” en
lid 2 naar “Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proven guilty
according to law.” Met enerzijds ‘criminal charge’ en anderzijds ‘(being) charged with a criminal offence’
wordt hetzelfde geval aangeduid, aldus EHRM 25 augustus 1987, nr. 9912/82, NJ 1988/938 m.nt.
Alkema (Lutz/Bondsrepubliek Duitsland), paragraaf 52.

Het ligt voor de hand om de vordering tot ontneming in zo’n geval als een charge aan te merken,
maar dat hoeft niet. Ook als de officier van justitie uitsluitend ontneming vordert van voordeel dat is
verkregen door middel van de bewezen verklaarde feiten, kan de ontnemingsrechter hierin aanleiding
vinden voor de ontneming van voordeel op de grondslag van andere feiten dan de bewezen
verklaarde feiten. Wat is in dát geval dan de charge?

Zie hierover ook: W. de Zanger, De ontnemingsmaatregel toegepast. Een onderzoek naar de
rechtspositie van de betrokkene in de procedure tot oplegging en tenuitvoerlegging van de maatregel ter
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (diss. Utrecht), Den Haag: Boom juridisch 2018, p. 33-
36.

EHRM 7 oktober 1988, nr. 10519/83, NJ 1991/351 m.nt. Alkema (Salabiaku/Frankrijk). Ik citeer
paragraaf 28 van die uitspraak: “This shift from the idea of accountability in criminal law to the notion of
guilt shows the very relative nature of such a distinction. It raises a question with regard to Article 6 para.
2 (art. 6-2) of the Convention. Presumptions of fact or of law operate in every legal system. Clearly, the
Convention does not prohibit such presumptions in principle. It does, however, require the Contracting
States to remain within certain limits in this respect as regards criminal law. If, as the Commission would
appear to consider (paragraph 64 of the report), paragraph 2 of Article 6 (art. 6-2) merely laid down a
guarantee to be respected by the courts in the conduct of legal proceedings, its requirements would in
practice overlap with the duty of impartiality imposed in paragraph 1 (art. 6-1). Above all, the national
legislature would be free to strip the trial court of any genuine power of assessment and deprive the
presumption of innocence of its substance, if the words "according to law" were construed exclusively with
reference to domestic law. Such a situation could not be reconciled with the object and purpose of Article 6
(art. 6), which, by protecting the right to a fair trial and in particular the right to be presumed innocent, is
intended to enshrine the fundamental principle of the rule of law (see, inter alia, the Sunday Times
judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, p. 34, para. 55). Article 6 para. 2 (art. 6-2) does not therefore
regard presumptions of fact or of law provided for in the criminal law with indifference. It requires States to
confine them within reasonable limits which take into account the importance of what is at stake and
maintain the rights of the defence. The Court proposes to consider whether such limits were exceeded to
the detriment of Mr Salabiaku.” Volgt unanieme verwerping van de klacht.

Kamerstukken II 1989/90, 21 504, nr. 3, p. 63. Over de verhouding tussen onschuldpresumptie en de
voorgestelde wettelijke regeling werd vervolgens nog wel (door een Kamerlid van D66) een kritische
vraag gesteld (Kamerstukken II 1990/91, 21 504, nr. 4, p. 10), maar de minister ging daarop niet meer
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in. De onschuldpresumptie kwam nadien ter sprake in de nota naar aanleiding van het eindverslag
(Kamerstukken II 1991/92, 21 504, nr. 8, p. 13-14), maar alleen met betrekking tot de vraag (van D66)
of de mogelijkheid van conservatoir beslag niet in strijd kwam met die verdragsbepaling. De minister
oordeelde van niet.

Volledig: HR 5 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0312, NJ 1996/411 m.nt. Schalken. Art. 36e Sr
was indertijd niet geheel gelijkluidend aan de vigerende redactie. Waar het in de kern om gaat is dat
ook indertijd voordeel kon worden ontnomen dat was gegenereerd door andere (bijvoorbeeld
‘soortgelijke’) delicten dan de bewezen verklaarde delicten.

Zie het slot van overweging onder 6.1 in deze uitspraak: “De procedure naar aanleiding van een
vordering als bedoeld in art. 36e, eerste en/of derde lid, Sr moet blijkens het bepaalde in art. 311, eerste lid,
voorlaatste volzin, Sv worden opgevat als een afzonderlijk onderdeel dan wel voortzetting van dezelfde
vervolging die kan leiden tot veroordeling tot straf. Bovendien heeft – indien de verplichting tot betaling van
een geldbedrag aan de Staat is opgelegd aan een natuurlijk persoon – de rechter ingevolge art. 24d Sr te
bevelen dat, bij gebreke van volledige betaling of verhaal van het verschuldigde bedrag, vervangende
hechtenis van ten hoogste zes jaren zal worden toegepast. Het middel gaat derhalve terecht van uit dat op
de evenbedoelde procedure het eerste en ook het tweede lid van art. 6 EVRM alsmede van art. 14 IVBPR
van toepassing zijn.”

Zie EHRM 8 juni 1976, nrs. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 en 5370/72, NJ 1978/223 m.nt.
onder NJ 1978/224 van Meuwissen (Engel e.a./Nederland) par. 81. En zie: J. Gerards, General Principles
of the European Convention on Human Rights, Cambridge: Cambridge University Press 2019, p. 67 e.v.

EHRM 7 oktober 1988, nr. 10519/83, NJ 1991/351 m.nt. Alkema (Salabiaku/Frankrijk), paragraaf 28,
geciteerd in een voetnoot hierboven.

Zie voor die rechtspraak de volgende voetnoot (pre-Geerings) en de daaropvolgende voetnoot
(post-Geerings).

Pre-Geerings-uitspraken betreffen naast het in de hoofdtekst reeds genoemde arrest HR 5
december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0312, NJ 1996/411: HR 22 mei 2001,
ECLI:NL:HR:2001:AB1763, NJ 2001/575 (OM-cassatie): “3.3. Aan de beslissing van het Hof ligt aldus
de opvatting ten grondslag dat ontneming van voordeel op de voet van art. 36e, tweede en derde lid, Sr, ter
zake van feiten waarvoor de betrokkene niet is veroordeeld ontoelaatbaar is omdat: (i) dit in strijd is met de
in art. 6, tweede lid, EVRM en art. 14, tweede lid, IVBPR besloten liggende onschuldpresumptie; (ii) de
ontnemingsmaatregel het karakter heeft van een strafrechtelijke sanctie en derhalve met een vrijspraak
onverenigbaar is. 3.4.1. De in art. 36e Sr en in titel IIIb van het vierde boek van het Wetboek van
Strafvordering vervatte regeling betreft de oplegging van een maatregel, te weten de verplichting tot
betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, aan
degene die is veroordeeld wegens een strafbaar feit. Het gaat hier niet om een straf, maar om een
maatregel die strekt tot het ongedaan maken van wederrechtelijk verkregen voordeel. Dat de oplegging van
die maatregel een plaats heeft gekregen in een strafrechtelijke procedure doet aan het bijzondere karakter
van die maatregel niet af. 3.4.2. Dat bijzondere karakter komt ook tot uitdrukking in de eisen die aan de
oplegging ervan worden gesteld. Die eisen zijn minder streng dan de eisen die bij strafoplegging moeten zijn
vervuld. Zo zijn de in strafzaken geldende bewijsvoorschriften niet in volle omvang van toepassing. Dat
heeft tot gevolg dat in een tenlastelegging opgenomen feiten die tot een vrijspraak hebben geleid, toch ten
grondslag kunnen worden gelegd aan oplegging van zo'n maatregel. De rechter dient ook in een dergelijk
geval vast te stellen ofwel dat er voldoende aanwijzingen bestaan dat de in art. 36e, tweede lid, Sr bedoelde
soortgelijke feiten of feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, door de
betrokkene zijn begaan, ofwel dat aannemelijk is dat de in art. 36e, derde lid, Sr bedoelde andere strafbare
feiten op enigerlei wijze ertoe hebben geleid dat de betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft gekregen (vgl.
HR 14 september 1999, NJ 2000, 55). Aan een dergelijke vaststelling gaat de in de art. 511b e.v. Sv
geregelde procedure vooraf. Daarmee is gewaarborgd dat de rechter die over een tot ontneming strekkende
vordering van het openbaar ministerie heeft te beslissen, dit niet doet dan nadat hij heeft onderzocht of en
heeft vastgesteld dat de wettelijke voorwaarden, dus onder meer of er aanwijzingen in de zin van het
tweede lid zijn dan wel er aannemelijkheid in de zin van het derde lid is, zijn vervuld. 3.5. Het vorenstaande
brengt mee dat de omstandigheid dat de verdachte van bepaalde feiten is vrijgesproken er niet zonder meer
aan in de weg staat dat die feiten in het kader van de ontnemingsprocedure als "soortgelijke feiten" of
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"feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd" als bedoeld in art. 36e, tweede
lid, Sr in aanmerking worden genomen (vgl. HR 13 april 1999, NJ 1999, 483). Het andersluidende oordeel
van het Hof is dus onjuist. 3.6. Voor wat de toepassing van art. 36e, derde lid, Sr betreft heeft het Hof
miskend dat de wetgever in die bepaling heeft voorzien in de mogelijkheid aan hem die wegens misdrijf is
veroordeeld ook voordeel te ontnemen dat hij heeft verkregen uit niet door hemzelf begane strafbare feiten.
Aan de oplegging van die sanctie hoeft in die gevallen dus niet het vermoeden ten grondslag te liggen dat de
verdachte die feiten heeft begaan. In zoverre kan de oplegging van de maatregel van ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel, zelfs wanneer de verdachte ter zake van die feiten is vrijgesproken, niet
in strijd komen met het vermoeden van onschuld waarop art. 6, tweede lid, EVRM en art. 14, tweede lid,
IVBPR, iedere verdachte aanspraak geven. 3.7. De middelen zijn terecht voorgesteld.” HR 1 april 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AF4146, NJ 2003/497 m.nt. Schalken (Geerings), waaruit ik citeer: “De Hoge Raad
voegt daaraan nog toe dat een en ander niet onverenigbaar is met art. 6, tweede lid, EVRM, aangezien in de
in art. 511b e.v. Sv geregelde procedure aan de betrokkene de gelegenheid wordt geboden zich te
verdedigen, waartoe mede behoort de gelegenheid aan te (doen) voeren dat en waarom er onvoldoende
aanwijzingen bestaan dat de in art. 36e, tweede lid, Sr bedoelde soortgelijke feiten of feiten waarvoor een
geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, door de betrokkene zijn begaan, ofwel niet
aannemelijk is dat de in art. 36e, derde lid, Sr bedoelde andere strafbare feiten op enigerlei wijze ertoe
hebben geleid dat de betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Dat de procedure naar aanleiding
van een vordering als bedoeld in art. 36e, eerste en/of derde lid, Sr blijkens art. 311, eerste lid, laatste
volzin, Sv moet worden opgevat als een afzonderlijk onderdeel dan wel voortzetting van dezelfde vervolging
die kan leiden tot veroordeling tot straf (vgl. HR 5 december 1995, NJ 1996, 411), noopt niet tot een ander
oordeel.” Zie ook HR 7 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9473, NJ 2004/573 m.nt. Schalken,
onder verwijzing naar de hiervoor geciteerde passage.

Naar aanleiding van de veroordeling van Nederland in de zaak Geerings, EHRM 1 maart 2007, nr.
30810/03, NJ 2007/349 (Geerings/Nederland), die een vervolg is op HR 1 april 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AF4146, NJ 2003/497, heeft de Hoge Raad zijn oordeel slechts in beperkte mate
herzien. Ook in post-Geerings-uitspraken heeft de Hoge Raad vastgehouden aan de hiervoor
geciteerde opvatting, met dien verstande dat de Hoge Raad thans oordeelt dat de ontneming van
voordeel dat afkomstig is van delicten waarvoor de verdachte in de hoofdzaak is vrijgesproken zich
niet verdraagt met de onschuldpresumptie. HR 19 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2319, NJ
2008/128: “3.2. Anders dan in het middel wordt betoogd, is het ontnemen van voordeel dat
wederrechtelijk is verkregen door soortgelijke feiten, niet in strijd met art. 6, tweede lid, EVRM, aangezien in
de in art. 511b Sv e.v. geregelde procedure aan de betrokkene de gelegenheid wordt geboden zich te
verdedigen, waartoe mede behoort de gelegenheid aan te (doen) voeren dat en waarom er onvoldoende
aanwijzingen bestaan dat de in art. 36e, tweede lid, Sr bedoelde soortgelijke feiten of feiten waarvoor een
geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, door de betrokkene zijn begaan. Voor zover het
middel een beroep doet op het arrest Geerings tegen Nederland (EHRM 1 maart 2007, NJ 2007, 349) kan
dat niet slagen nu de betrokkene bij het arrest van het Hof van 23 mei 2006 niet is vrijgesproken van enig
soortgelijk feit waarvoor thans voordeel wordt ontnomen.” HR 9 september 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BF0090, NJ 2008/497: “4.4. Anders dan in het middel wordt betoogd is het
ontnemen van voordeel dat wederrechtelijk is verkregen door feiten waarvoor de betrokkene weliswaar niet
is vervolgd, maar die soortgelijk zijn aan het feit waarvoor hij is veroordeeld, niet in strijd met art. 6, tweede
lid, EVRM, aangezien in de in art. 511b Sv e.v. geregelde procedure aan de betrokkene de gelegenheid wordt
geboden zich te verdedigen, waartoe mede behoort de gelegenheid aan te (doen) voeren dat en waarom er
onvoldoende aanwijzingen bestaan dat de in art. 36e, tweede lid, Sr bedoelde soortgelijke feiten of feiten
waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, door de betrokkene zijn begaan (vgl.
HR 19 februari 2008, LJN BC2319). De klacht sub (a) faalt derhalve. 4.5. De verdachte is in de hoofdzaak
vrijgesproken van het onder 2 sub e tenlastegelegde feit. Gelet daarop heeft het Hof bij het
ontnemingsbedrag ten onrechte het in de bestreden uitspraak aan dat feit gerelateerde voordeel van f
28.229,72 (€ 12.841,85) betrokken (vgl. EHRM 1 maart 2007, nr. 30810/03 (Geerings tegen Nederland),
NJ 2007, 349). De omstandigheid dat het hier kennelijk gaat om een zogenoemde technische vrijspraak,
leidt niet tot een ander oordeel.” En zie HR 7 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3342, NJ 2009/189
(geen Geerings-geval bij een nietigverklaring van de dagvaarding), en HR 21 april 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BG4270, NJ 2009/208. Nadien volgden nog arresten die betrekking hadden op
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specifiek de Geerings-problematiek, waarbij het aankomt op de vraag of de rechter in de
ontnemingszaak alsnog de schuld van de betrokkene heeft aangenomen aan een strafbaar feit
waarvan hij is vrijgesproken.

EHRM 5 juli 2001, nr. 41087/98 (Phillips/Verenigd Koninkrijk).

Daarmee houdt het EHRM vast aan de lijn van de zaak Engel/Nederland, EHRM 8 juni 1976, nrs.
5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 en 5370/72, NJ 1978/223 m.nt. (onder NJ 1978/224) van
Meuwissen (Engel e.a./Nederland), uit welke uitspraak ik citeer: “As its [de onschuldpresumptie, D.A.]
wording shows, it deals only with the proof of guilt and not with the kind or level of punishment.” Zie
verder: EHRM 19 september 2006, nr. 23037/04 (Matijašević/Servië), par. 46; EHRM 16 juni 2015, nr.
48621/07 (Dìcle en Sadak/Turkije), par. 53. Zie hierover Borgers, a.w., p. 326-327, en Bemelmans, a.w.,
p. 206-207.

Herhaald in EHRM 1 maart 2007, nr. 30810/03, NJ 2007/349 m.nt. Borgers (Geerings/Nederland), par.
43: “However, whilst it is clear that Article 6 § 2 governs criminal proceedings in their entirety, and not
solely the examination of the merits of the charge, the right to be presumed innocent under Article 6 § 2
arises only in connection with the particular offence with which a person has been “charged”. Once an
accused has properly been proved guilty of that offence, Article 6 § 2 can have no application in relation to
allegations made about the accused's character and conduct as part of the sentencing process, unless such
accusations are of such a nature and degree as to amount to the bringing of a new “charge” within the
autonomous Convention meaning referred to in paragraph 32 above (see Phillips v. the United Kingdom, no.
41087/98, § 35, ECHR 2001‑VII).”

EHRM 5 juli 2005, nr. 19581/04 (Van Offeren/Nederland).

EHRM 1 maart 2007, nr. 30810/03, NJ 2007/349 m.nt. Borgers (Geerings/Nederland), par. 44. Ik wijs
nogmaals op de noot van Borgers onder dit arrest. Zie verder: De Zanger, a.w., p. 71-83.

Zelfs over deze samenvatting valt nog wel te discussiëren, en dat zegt ook iets over het arrest. Ik
denk alleen niet dat het nodig is om hierop dieper in te gaan.

Zo ook Borgers in zijn nauwgezette en kritische exegese van deze uitspraak in zijn noot onder dat
arrest, gepubliceerd in NJ 2007/349.

EHRM 23 september 2008, nrs. 19955/05 en 15085/06 (Grayson en Barnham/Verenigd Koninkrijk).

Die terughoudendheid van het EHRM is niet zonder reden. Het EHRM slaat in zijn uitleg van het EVRM
acht op wat ik noem ‘de grootste gemene deler’ in de rechtstelsels van de lidstaten bij het EVRM. Als
een substantieel aantal lidstaten wetgeving heeft geïntroduceerd die het mogelijk maakt om – met
toepassing van meer civielrechtelijk georiënteerde bewijsmaatstaven – de opbrengsten te
confisqueren van (ook) andere delicten dan die waarvoor de betrokkene in een strafzaak is
veroordeeld, zal het EHRM niet snel dwars gaan liggen.

EHRM 19 juni 2012, nr. 36937/06 (Hajnal/Servië), par. 131: “The Court considers, in this connection,
that only a formal finding of a prior crime, i.e. one’s final conviction, may be taken as an aggravating
circumstance in future sentencing. Accepting the mere fact that there are other, separate and still pending,
criminal proceedings against the person concerned as an aggravating circumstance, would unavoidably
imply his or her guilt in those very proceedings. This is exactly what happened in the present case where
the Municipal Court implicitly breached the applicant’s right to be presumed innocent in the said six
separate proceedings pending concurrently.” Het EHRM nam een schending aan van artikel 6 lid 2 EVRM.
Zie bovendien EHRM 20 februari 2020, nr. 68556/13 (Krebs/Duitsland), waarin het Duitse gerechtshof
bij de vraag of de in eerste aanleg opgelegde gevangenisstraf (voorwaardelijk) niet ten uitvoer
behoefde te worden gelegd in aanmerking nam dat de verdachte ná zijn veroordeling in eerste aanleg
(blijkens ter zitting in hoger beroep gepresenteerd bewijsmateriaal) in herhaling was vervallen. Het
EHRM constateerde een schending van art. 6 lid 2 EVRM. Neem daarbij in ogenschouw dat het EHRM
zoals gezegd de ontnemingsmaatregel – gelijk aan de strafoplegging – beschouwt als een onderdeel
van de sentencing process (zie bijvoorbeeld Phillips/Verenigd Koninkrijk). Wat betreft de jurisprudentie
van de Hoge Raad heb ik het oog op HR 26 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9968, NJ 2010/586, en
HR 19 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2391, NJ 2017/400 m.nt. Reijntjes. Zie verder HR 29 januari
2019, ECLI:NL:HR:2019:112, NJ 2019/76, en HR 19 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:896, alsook de
beschouwingen van mijn voormalige ambtgenoot Knigge die aan de laatstgenoemde uitspraak
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voorafgaan.

Zie EHRM 9 februari 1995, nr. 177440/90 (Welch/Verenigd Koninkrijk), waarin het EHRM oordeelde dat
een confiscation order als een ‘penalty’ in de autonome betekenis van art. 7 lid 1 EVRM moet worden
aangemerkt. Zoals gezegd is ook de Hoge Raad dat oordeel toegedaan, zie HR 5 december 1995,
ECLI:NL:HR:1995:ZD0312, NJ 1996/411 m.nt. Schalken, rov. 6.1, die ik in een voetnoot hierboven heb
geciteerd.

Ik voel mij in deze kanttekening gesteund door de Borgers van 2001, hopend dat de actuele
Borgers intussen niet van zijn geloof is gevallen. Zie wederom M.J. Borgers, De ontnemingsmaatregel.
Een onderzoek naar het karakter en de voorwaarden tot oplegging van de maatregel ter ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel (artikel 36e Wetboek van Strafrecht) (diss. Tilburg), Den Haag: Boom
Juridische uitgeverij 2001, met name p. 325-330, en nogmaals M.J. Borgers, ‘Ontneming van
misdaadgeld en de onschuldpresumptie van art. 6 EVRM’, Delikt en Delinkwent 2001, afl. 9, p. 1007-
1024. Zie hierover ook Bemelmans, a.w., p. 431-445.

De toepassing van weerlegbare bewijsvermoedens is op zichzelf niet in strijd met de
onschuldpresumptie. Ik citeer het EHRM in EHRM 10 november 2009, nr. 7618/07 (Minhas/Verenigd
Koninkrijk): “In Phillips, the Court emphasised that the right to the presumption of innocence is not
absolute, since presumptions of fact or of law operate in every criminal law system (...). Accordingly, the
Convention does not prohibit presumptions of fact or law that may operate against an accused, but any
such presumptions must be confined within reasonable limits which take into account the importance of
what is at stake and maintain the rights of the defence.” Zie ook EHRM 23 september 2008, nrs.
19955/05 en 15085/06 (Grayson en Barnham/Verenigd Koninkrijk), par. 40; EHRM 6 mei 2014, nr.
38759/12 (Young/Verenigd Koninkrijk).

Ik maak hier ook melding van ‘(abstracte) schattingsmethoden’ en ‘extrapolaties’. Ik bepleit daarmee
niet dat steeds ook de omvang van het wederrechtelijk voordeel buiten gerede twijfel moet kunnen
worden vastgesteld. Met (abstracte) schattingsmethoden en extrapolaties kan evenwel (in gevallen
als in art. 36e lid 3 Sr bedoeld) uit het bestaan van wederrechtelijk voordeel worden afgeleid dát de
betrokkene heeft geprofiteerd van misdrijven die door hem of door anderen zijn begaan.

Zie wat betreft het oproepen van getuigen: HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1219, NJ 2017/441
(overzichtsarrest oproepen getuigen II), rov. 3.9.

Het punt kwam onder meer aan de orde in HR 30 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:25, een OM-
cassatie. In die zaak had het gerechtshof het OM niet-ontvankelijk verklaard en daartoe onder meer
overwogen: “Daarmee komt voor de beoordeling van de beslissing om ter zake van het tenlastegelegde tot
vervolging over te gaan de vraag aan de orde of het buiten de verkoopruimte van de coffeeshop in stand
houden van een voorraad hennep ter aanvulling van de tot 500 gram gemaximeerde verkoopvoorraad in die
verkoopruimte (hierna ook: stash) een met de exploitatie van de gedoogde coffeeshop gepaard gaand
strafbaar feit is. Gelet op de aan het antwoord op die vraag te verbinden betekenis voor de vervolgbaarheid
van het daarin op zichzelf gelegen strafbaar handelen komt die vraag in feite neer op de vraag of een stash
noodzakelijk is voor de exploitatie van een bestuurlijk gedoogde coffeeshop. Vaststaat dat de onderhavige
coffeeshop over 2010 een jaaromzet bereikte van omstreeks € 900.000,-. Voorts staat vast dat het lokaal
bestuur in Leiden het aanhouden van een stash beschouwt als inherent aan de exploitatie van een
bestuurlijk gedoogde coffeeshop. Tot slot heeft de advocaat-generaal ter zitting van het hof het standpunt
ingenomen dat het verdachte is die zelf heeft verkozen om een bestuurlijk gedoogde coffeeshop te
exploiteren en zich daarmee zelf in de situatie heeft gebracht dat hij (kennelijk) is aangewezen op het ter
aanvulling van zijn verkoopvoorraad onderhouden van een stash. Bij die stand van zaken beschouwt het
hof de onderhavige stash als in 2010 kennelijk noodzakelijk voor de exploitatie van de bestuurlijk gedoogde
coffeeshop 't Groenewoud.” De Hoge Raad overwoog: “De niet-ontvankelijkverklaring door het Hof van het
Openbaar Ministerie in de vervolging ter zake van het tenlastegelegde berust in de kern op het kennelijke
oordeel dat de verdachte aan de Aanwijzing "het gerechtvaardigd vertrouwen kon ontlenen" dat hij niet zou
worden vervolgd ter zake van - kort gezegd - het in stand houden van een handelsvoorraad van 7465,70
gram hennep ten behoeve van de exploitatie van zijn coffeeshop. Dat oordeel is, in het bijzonder gelet op
hetgeen in de Aanwijzing is bepaald omtrent het verbod tot het in stand houden van een handelsvoorraad
van meer dan 500 gram, niet begrijpelijk.” Zie ook de daaraan voorafgaande conclusie van mijn
ambtgenoot Spronken (ECLI:NL:PHR:2017:1501), onder 5.8: “Met de steller van het middel ben ik het
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eens dat deze passages uit de Aanwijzing Opiumwet bezwaarlijk anders kunnen worden uitgelegd dan dat
strafrechtelijk kan worden opgetreden indien de handelsvoorraad van een gedoogde coffeeshop de 500 gram
te boven gaat. Daarom kan het oordeel van het hof, dat erop is gebaseerd dat de verdachte aan de
Aanwijzing Opiumwet het gerechtvaardigd vertrouwen kon ontlenen dat hij voor het in 2010 aanhouden
van een stash niet zou worden vervolgd, geen stand houden. De onder 5.7. aangehaalde passages uit de
Aanwijzing Opiumwet staan eraan in de weg dat een handelsvoorraad die 500 gram te boven gaat – of deze
nu in de coffeeshop of in een buiten de coffeeshop gelegen stash wordt bewaard – als inherent aan de
exploitatie van de coffeeshop en daarmee als geaccepteerd strafbaar handelen moet worden beschouwd,
zoals het hof in de kern heeft overwogen.” In een andere zaak, HR 19 januari 2016,
ECLI:NL:HR:2016:23, NJ 2016/129 m.nt. Reijntjes, komt deze kwestie ook aan de orde. Eveneens een
OM-cassatie. Daarin overwoog de Hoge Raad onder meer: “3.2. Het gaat in cassatie, kort samengevat,
om het volgende. De verdachte exploiteerde coffeeshops, te weten Stop 'n Goa in Leiden en Happy Days in
Lisse. De gemeenten hadden exploitatievergunningen (Lisse) en verlofbeschikkingen (Leiden) verstrekt, die
telkens werden verlengd. De verdachte streefde ernaar aan alle gedoogvoorwaarden, waaronder de
zogenoemde AHOJG-criteria, te voldoen door de gedoogde voorraad in de coffeeshop van ten hoogste 500
gram hennepproducten niet te overstijgen. De coffeeshops genereerden hoge omzetten, hetgeen
meebracht dat de voorraad van 500 gram meermalen per dag moest worden aangevuld. Daartoe beschikte
de verdachte over voorraden op verschillende locaties buiten de coffeeshops. De omzet van de coffeeshops
was aan de overheid (belastingdienst) bekend; de belasting werd betaald. Aan de verdachte was in het
overleg tussen gemeente, politie, GGD en coffeeshophouders te kennen gegeven dat niet actief op "de
achterdeur" zou worden gecontroleerd. De politie had de coffeeshophouders laten weten dat zij zich 'mak'
moesten houden en niet met al te veel voorraad over straat moesten gaan. (…) 3.4.2. De overwegingen van
het Hof houden niet in dat van de zijde van het Openbaar Ministerie of door aan het Openbaar Ministerie toe
te rekenen uitlatingen of gedragingen van functionarissen, concrete toezeggingen zijn gedaan aan de
verdachte van niet-vervolging ter zake van overtreding van de gedoogcriteria, meer in het bijzonder met
betrekking tot het buiten de coffeeshops houden van exploitatievoorraden van (ruimschoots) meer dan 500
gram. Kennelijk heeft het Hof geoordeeld dat de verdachte, die wist dat het plaatselijke gezag bekend was
met het bestaan van die exploitatievoorraden, aan het uitblijven van strafvorderlijke maatregelen ter
beëindiging van die situatie het gerechtvaardigde vertrouwen heeft kunnen ontlenen dat zij te dier zake niet
zou worden vervolgd. Daarmee heeft het Hof evenwel miskend dat zulk uitblijven van handhavend optreden
in zijn algemeenheid niet op één lijn kan worden gesteld met een door het Openbaar Ministerie gedane of
aan het Openbaar Ministerie toe te rekenen uitlating of gedraging als hiervoor in 3.3 bedoeld. Als zodanig
kunnen evenmin worden aangemerkt opmerkingen van de zijde van de politie dat niet actief op 'de
achterdeur' zou worden gecontroleerd en dat de coffeeshophouders zich 'mak' moesten houden en niet met
al te veel voorraad over straat moesten gaan. Dit alles wordt niet anders door de enkele omstandigheid dat
bij het zogenoemde driehoeksoverleg, waarin het plaatselijke coffeeshopbeleid werd besproken, ook het
openbaar ministerie was vertegenwoordigd.” Zie ook de daaraan voorafgaande conclusie van mijn
ambtgenoot Harteveld, ECLI:NL:PHR:2015:2510.

HR 18 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0858, NJ 1998/225 m.nt. De Hullu; HR 8 oktober 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AE5651, en HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4122, NJ 2007/336 m.nt.
Schalken.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 14 juli 2014, nummer 21/009372-13.
De zaak is bij de Hoge Raad bekend onder rolnummer 14/04142.

Zie 26 maart 2013, ECLI:NL:2013:BV9087, NJ 2013/544 m.nt. Borgers

Vgl. p. 4 van het vonnis.

Zie o.a. HR 1 juli 1997, ECLI:NL:HR:1997:AB7714, NJ 1998/242 m.nt. Reijntjes, en HR 7 december
2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ8489, NJ 2006/63.

Vgl. in dit verband de (restrictieve) rechtspraak van de Hoge Raad over de mogelijkheid een
hoofdelijke betalingsverplichting voor het gehele ontnemingsbedrag op te leggen, o.a. HR 26 mei
2009, ECLI:NL:HR:2009:BH5729, NJ 2009/264; HR 7 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:873; HR 7 april 2015,
ECLI:NL:HR:2015:878, NJ 2015/326 m.nt. Reijntjes, en HR 29 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:783.

Zie o.a. HR 7 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ8489, NJ 2006/63; HR 9 december 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BG1667, NJ 2009/19; HR 26 mei 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH5729, NJ 2009/264; HR 7
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april 2015, ECLI:NL:HR:2015:881, en HR 7 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1118.

HR 9 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BG1667, en HR 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:961.
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2.1

2.2

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 6 juni
2018, nummer 21/003108-16, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
ten laste

van

[betrokkene] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

hierna: de betrokkene.

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze heeft W.H. Jebbink, advocaat te
Amsterdam, bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak
en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden teneinde op het
bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt onder meer dat het oordeel van het hof dat de betrokkene
wederrechtelijk voordeel heeft verkregen onbegrijpelijk is.

De bestreden uitspraak houdt, voor zover voor de beoordeling van het cassatiemiddel van belang,
het volgende in:

“Oordeel hof

Bij arresten van dit hof van 6 juni 2018 zijn [medeverdachte 5] en zijn vennootschap [betrokkene]
veroordeeld ter zake van onder meer valsheid in geschrifte en deelnemen aan een criminele
organisatie.

Uit het strafdossier en bij de behandeling van de vordering ter terechtzitting in hoger beroep is
gebleken dat [medeverdachte 5] en/of zijn vennootschap door middel van en/of uit de baten van
deze feiten wederrechtelijk voordeel hebben verkregen.

De berekening van de hoogte hiervan en de gebezigde bewijsmiddelen worden hieronder nader
uitgewerkt.

Wederrechtelijk verkregen voordeel

Het hof gebruikt als grondslag voor de schatting van de hoogte van het wederrechtelijk voordeel
het onder 1 genoemde Rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel.

[medeverdachte 5] , bestuurder van veroordeelde, was via zijn vennootschap [A] werkzaam bij

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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2.3

2.4

2.5

SNS Property Finance (hierna SNSPF).

[medeverdachte 5] , heeft met [medeverdachte 1] de afspraak gemaakt dat hij van zijn
werkzaamheden bij SNSPF een aanbreng-/bemiddelingsfee van € 75,- per door [medeverdachte 5]
gewerkt uur bij SNSPF aan [medeverdachte 1] zou betalen. Op verzoek van [medeverdachte 1] is
de betaling van de fee door een aan [medeverdachte 8] gelieerde vennootschap gefactureerd en
is aan die vennootschap ook betaald.

[medeverdachte 4] heeft verklaard dat via hem [betrokkene 3] en [betrokkene 2] zijn komen
werken bij SNSPF. In een gesprek met [medeverdachte 1] , waarbij ook [medeverdachte 5]
aanwezig was, heeft [medeverdachte 4] aangegeven dat hij het wel redelijk zou vinden dat hij en
[medeverdachte 5] voor het aanbrengen van deze medewerkers een correctie op hun te betalen
fee zouden ontvangen. [medeverdachte 1] stelde voor dat zij € 7,50 per medewerker zouden
krijgen. [medeverdachte 5] heeft hiervoor via [betrokkene] facturen gestuurd aan [medeverdachte
8] met daarop dezelfde omschrijving als de facturen die hij van [medeverdachte 8] ontving:
‘adviesdiensten’.

Op de bankrekening van [betrokkene] is een totaalbedrag van € 40.378,-- (exclusief btw)
ontvangen. Nu [betrokkene] op geen enkele wijze bemoeienis heeft gehad met de bemiddeling die
aan de terugbetaling van de kickbackfee ten grondslag lag, heeft [betrokkene] dit bedrag
wederrechtelijk verkregen.

Gesteld noch gebleken is dat [medeverdachte 5] of zijn vennootschap kosten hebben gemaakt die
in directe relatie staan tot de voltooiing van voornoemde delicten. Er worden dan ook geen kosten
in mindering gebracht bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Op grond van het voorgaande stelt het hof vast dat wederrechtelijk voordeel is verkregen van in
totaal € 40.378,-- (exclusief btw).

Conclusie

Het hof stelt vast dat door middel van en/of uit de baten van de bewezenverklaarde feiten
wederrechtelijk voordeel is verkregen van in totaal € 40.378,- (exclusief btw).”

In de met deze ontnemingsprocedure verband houdende strafzaak is bewezenverklaard dat de
betrokkene zich heeft schuldig gemaakt aan - kort gezegd - het plegen van valsheid in geschrift en
het opzettelijk deelnemen aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van
valsheid in geschrift.

Het oordeel van het hof dat de betrokkene een bedrag van € 40.378 aan wederrechtelijk voordeel
heeft verkregen, is niet begrijpelijk. Uit de vaststellingen van het hof volgt immers niet zonder
meer dat de betrokkene dit geldbedrag heeft ontvangen door middel van of uit de baten van de in
de hoofdzaak bewezenverklaarde valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie
die tot oogmerk had het plegen van valsheid in geschrift.

De klacht is gegrond. Dat brengt mee dat bespreking van het restant van het cassatiemiddel niet
nodig is.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, opdat de zaak opnieuw wordt
berecht en afgedaan.

3 Beslissing
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Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 21 april 2020.
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In de zaak

[betrokkene],

gevestigd te [plaats],

hierna: de betrokkene.

1.  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Zwolle, heeft bij uitspraak van 6 juni 2018 het
bedrag waarop het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat
vastgesteld op € 40.378,-- en de betrokkene de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat
van dat bedrag.

2.  De zaak hangt samen met de strafzaak tegen de betrokkene (18/04974) en de strafzaken tegen
de medeveroordeelden [medeverdachte 1] (18/03558), [medeverdachte 8] (18/04339),
[medeverdachte 4] (18/04967), [medeverdachte 5] (18/04968) en [medeverdachte 7] (18/04972)
en de straf- en ontnemingszaak tegen medeveroordeelden [medeverdachte 2] (18/04341 en
18/04342) en [medeverdachte 3] (18/04344 en 18/04345), waarin ik vandaag ook concludeer.

3.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de betrokkene. Mr. W.H. Jebbink, advocaat te Amsterdam,
heeft één middel van cassatie voorgesteld.

4. De zaak tegen de betrokkene vloeit voort uit een onderzoek naar strafbare feiten in verband met
werkzaamheden voor SNS Property Finance (hierna: SNS PF), de vastgoedtak van SNS Bank. Het
betreft een groep verdachten die werkzaamheden verrichtten voor SNS PF en onderling
betaalafspraken maakten, terwijl anderen binnen de SNS Bank van die afspraken niet op de hoogte
waren. Verschillende natuurlijke personen en rechtspersonen waren bij de zaak betrokken. Met het
oog op de leesbaarheid van de conclusie schets ik hierna kort de rollen van de betrokken verdachten,
zoals die blijken uit de vaststellingen van het hof in de arresten tegen de verschillende verdachten.

5. [betrokkene 1] – die geen beroep in cassatie heeft ingesteld tegen het arrest van het hof in zijn
zaak – was door SNS PF aangetrokken en liet zich door externen betalen die (mede) door hem werden
ingehuurd.1 [medeverdachte 8] en [medeverdachte 1] brachten externen bij SNS PF aan en lieten zich
daar eveneens voor betalen. Deze externen, onder wie [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4],
worden “de Groningers” genoemd. [betrokkene 1] contracteerde deze externen om werkzaamheden
te verrichten voor SNS PF. Daarbij werd afgesproken dat een gedeelte van het uurtarief dat de
Groningers bij SNS PF in rekening brachten, zou worden afgedragen. Het ging om zogenoemde
‘bemiddelingsfees’, of ‘kickbackbetalingen’. Daarbij gaat het om vergoedingen die worden betaald aan
bepaalde personen binnen een organisatie in ruil voor een voordeel. In dit geval betrof het
vergoedingen die de Groningers betaalden omdat zij door tussenkomst van [betrokkene 1],
[medeverdachte 8] en [medeverdachte 1] door SNS waren gecontracteerd om bepaalde
werkzaamheden te verrichten. Zo werd met [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] de afspraak
gemaakt dat zij een uurtarief van € 225,- ontvingen en € 75,- daarvan afdroegen aan [medeverdachte
1]. Dit bedrag van € 75,- werd verdeeld tussen [betrokkene 1], [medeverdachte 1] en [medeverdachte
8]. [medeverdachte 4] droeg op zijn beurt [betrokkene 2] en [betrokkene 3] aan om werkzaamheden
te verrichten. Ook met hen werden afspraken gemaakt om een deel van hun uurtarief af te dragen.
[medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] deelden in deze opbrengst, omdat [medeverdachte 4]
[betrokkene 3] en [betrokkene 2] had aangedragen. Binnen SNS PF waren deze ‘bemiddelingsfees’ /
‘kickbackbetalingen’ niet bekend. Het openbaar ministerie heeft in hoger beroep aangevoerd dat SNS
PF geen verplichtingen zou zijn aangegaan als het op de hoogte was geweest van deze
‘kickbackbetalingen’.

6. De werkzaamheden en de facturering daarvan verliepen via de verschillende bv’s van de
verdachten. [medeverdachte 5] voerde zijn werkzaamheden uit vanuit [A] en factureerde via
[betrokkene]. [medeverdachte 4] maakte gebruik van [medeverdachte 7], van welke bv hij enig

De zaak
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aandeelhouder en bestuurder was. [medeverdachte 8] is enig aandeelhouder en bestuurder van
[medeverdachte 3], welke vennootschap enig aandeelhouder en bestuurder is van [medeverdachte
2]. Ook tegen verschillende van deze bv’s is een strafrechtelijke vervolging ingesteld. Het hof heeft
bewezen verklaard dat in het kader van de betaalstromen werd gebruikgemaakt van valse facturen.

7. Het hof maakt in zijn uitspraken onderscheid tussen ‘niveau 1’ en ‘niveau 2’. In niveau 1 staat
[betrokkene 1] centraal. Daarbij gaat het om betalingen aan (bv’s van) [betrokkene 1] door externen
die [betrokkene 1] bij SNS PF heeft aangedragen. In het kader van niveau 2 spelen betalingen via
(bv’s van) [medeverdachte 8] een hoofdrol.

8. In de met de ontnemingszaak samenhangende hoofdzaak is de betrokkene ([betrokkene])
veroordeeld wegens 1 “valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd”
en 3 “deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, begaan door
een rechtspersoon”. In de bewezenverklaring van feit 3 staat vermeld dat de organisatie tot oogmerk
had het plegen van valsheid in geschrift. De verdachte is vrijgesproken van het onder 3 ten laste
gelegde, voor zover ten laste gelegd dat het oogmerk van de organisatie is gericht op actieve en / of
passieve niet-ambtelijke omkoping en (gewoonte)witwassen. Het voornaamste verwijt is dat de
facturen die de verdachte verstuurde valselijk zijn opgemaakt, omdat deze in wezen
bemiddelingskosten / ‘kickbackbetalingen’ betroffen, maar de omschrijving op deze facturen anders
was (“werkzaamheden inzake [R]” en/of “werkzaamheden betreffende [T]”), zodat de werkelijke aard
van de betalingen werd verhuld.

9. De bestreden uitspraak houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het
volgende in:2

“Oordeel hof

Bij arresten van dit hof van 6 juni 2018 zijn [medeverdachte 5] en zijn vennootschap [betrokkene]
veroordeeld ter zake van onder meer valsheid in geschrifte en deelnemen aan een criminele
organisatie.

Uit het strafdossier en bij de behandeling van de vordering ter terechtzitting in hoger beroep is
gebleken dat [medeverdachte 5] en/of zijn vennootschap door middel van en/of uit de baten van deze
feiten wederrechtelijk voordeel hebben verkregen.

De berekening van de hoogte hiervan en de gebezigde bewijsmiddelen worden hieronder nader
uitgewerkt.

Wederrechtelijk verkregen voordeel

Het hof gebruikt als grondslag voor de schatting van de hoogte van het wederrechtelijk voordeel het
onder 1 genoemde Rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel.

[medeverdachte 5], bestuurder van veroordeelde, was via zijn vennootschap [A] werkzaam bij SNS
Property Finance (hierna SNSPF).

[medeverdachte 5] heeft met [medeverdachte 1] de afspraak gemaakt dat hij van zijn
werkzaamheden bij SNSPF een aanbreng-/bemiddelingsfee van € 75,- per door [medeverdachte 5]
gewerkt uur bij SNSPF aan [medeverdachte 1] zou betalen. Op verzoek van [medeverdachte 1] is de
betaling van de fee door een aan [medeverdachte 8] gelieerde vennootschap gefactureerd en is aan
die vennootschap ook betaald.

[medeverdachte 4] heeft verklaard dat via hem [betrokkene 3] en [betrokkene 2] zijn komen werken
bij SNSPF. In een gesprek met [medeverdachte 1], waarbij ook [medeverdachte 5] aanwezig was,
heeft [medeverdachte 4] aangegeven dat hij het wel redelijk zou vinden dat hij en [medeverdachte 5]
voor het aanbrengen van deze medewerkers een correctie op hun te betalen fee zouden ontvangen.
[medeverdachte 1] stelde voor dat zij 
€ 7,50 per medewerker zouden krijgen. [medeverdachte 5] heeft hiervoor via [betrokkene] facturen
gestuurd aan [medeverdachte 8] met daarop dezelfde omschrijving als de facturen die hij van
[medeverdachte 8] ontving: 'adviesdiensten'.

Op de bankrekening van [betrokkene] is een totaalbedrag van € 40.378,-- (exclusief btw) ontvangen.
Nu [betrokkene] op geen enkele wijze bemoeienis heeft gehad met de bemiddeling die aan de
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terugbetaling van de kickbackfee ten grondslag lag, heeft [betrokkene] dit bedrag wederrechtelijk
verkregen.

Gesteld noch gebleken is dat [medeverdachte 5] of zijn vennootschap kosten hebben gemaakt die in
directe relatie staan tot de voltooiing van voornoemde delicten. Er worden dan ook geen kosten in
mindering gebracht bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Op grond van het voorgaande stelt het hof vast dat wederrechtelijk voordeel is verkregen van in
totaal € 40.378,--(exclusief btw).

Conclusie

Het hof stelt vast dat door middel van en/of uit de baten van de bewezenverklaarde feiten
wederrechtelijk voordeel is verkregen van in totaal € 40.378,- (exclusief btw).”

10. Het middel valt uiteen in twee deelklachten. De eerste deelklacht houdt, met een verwijzing naar
de uitspraak in de ontnemingszaak tegen de medeveroordeelde [medeverdachte 7], in dat
onbegrijpelijk is dat het hof de vraag of sprake is geweest van wederrechtelijk verkregen voordeel
afhankelijk heeft gesteld van de vraag of de betrokkene bemoeienis heeft gehad met de bemiddeling
die ten grondslag lag aan de betaling. Met de tweede deelklacht wordt geklaagd dat het oordeel van
het hof dat de betrokkene € 40.378,-- wederrechtelijk heeft verkregen door middel van of uit de baten
van valsheid in geschrift onbegrijpelijk is, omdat de door het hof bewezen verklaarde valsheid in
geschrift niet ertoe strekte en/of geëigend was om voordeel te genereren, althans niet constitutief is
geweest voor de betalingen aan de betrokkene. Alle betrokkenen kenden de afspraak tot betaling en
hadden daarmee ingestemd. De steller van het middel merkt daarbij op dat de betrokkene de
geldbedragen ook zou hebben ontvangen indien de bedragen in de administratie anders waren
aangeduid. De klachten lenen zich voor een gezamenlijke bespreking.

11. Aan de cassatieschriftuur in de onderhavige zaak is de ontnemingsuitspraak van het hof in de
zaak van [medeverdachte 7] gehecht. Het hof heeft in die uitspraak onder meer het volgende
overwogen:

“Het hof heeft veroordeelde bij arrest van 6 juni 2018 (parketnummer 21-003105-16), terzake het
witwassen ontslagen van alle rechtsvervolging. Het hof heeft het plegen van valsheid in geschrift en
deelnemen aan een criminele organisatie bewezen verklaard en veroordeelde een geldboete
opgelegd.

Het hof ziet zich voor de vraag gesteld of veroordeelde enkel door de valsheid in geschrift de
geldbedragen wederrechtelijk heeft verkregen. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend.

[medeverdachte 4] heeft van een aantal personen van elk van de door hen bij SNSPF gewerkt uur een
kickback betaling ontvangen. Voor het ontvangen van deze kickback betalingen maakte
[medeverdachte 4] facturen op op naam van [medeverdachte 7]. Als omschrijving op deze facturen
heeft [medeverdachte 7] in strijd met de waarheid vermeld ’adviesdiensten". Dit maakt echter naar
het oordeel van het hof nog niet dat daardoor het door veroordeelde ontvangen geldbedrag
wederrechtelijk is verkregen. Immers indien op de factuur de juiste omschrijving als aanbreng-
/bemiddelingsfee of commissie was vermeld, had veroordeelde de geldbedragen ook ontvangen.

Gelet hierop zal de vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel worden
afgewezen.”

12. De uitspraak in de ontnemingszaak tegen [medeverdachte 7] staat in de onderhavige zaak niet
ter discussie. Hetzelfde geldt voor de onderlinge verhouding van deze uitspraak tot de bestreden
uitspraak. Ik concentreer mij op de overwegingen van het hof in de bestreden uitspraak.

13. Het hof heeft in de bestreden uitspraak overwogen dat [medeverdachte 5] in verband met de
(door [medeverdachte 4]) met [medeverdachte 1] overeengekomen correctie op de door
[medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] te betalen ‘fee’ via de betrokkene facturen heeft gestuurd
aan [medeverdachte 8] met daarop dezelfde omschrijving als de facturen die hij van [medeverdachte
8] ontving, te weten ‘adviesdiensten’.3 Het hof heeft het op de bankrekening van de betrokkene
ontvangen totaalbedrag van € 40.378,-- aangemerkt als wederrechtelijk verkregen voordeel. Het hof
acht dit bedrag wederrechtelijk verkregen omdat “[betrokkene] op geen enkele wijze bemoeienis
heeft gehad met de bemiddeling die aan de terugbetaling van de “kickbackfee” ten grondslag lag”. Dat
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oordeel is niet begrijpelijk. Daarbij neem ik het volgende in aanmerking.

14. Het hof heeft zijn beslissing gegrond op art. 36e, tweede lid, Sr. Het heeft tot uitdrukking gebracht
dat de betrokkene door middel van en/of uit de baten van de bewezen verklaarde feiten
wederrechtelijk verkregen voordeel heeft verkregen. Het hof heeft evenwel niets overwogen over het
verband tussen de bewezen verklaarde valsheid in geschrift en het voordeel. Hetzelfde geldt voor het
verband tussen de bewezen verklaarde deelneming aan een criminele organisatie welke tot oogmerk
had het plegen van valsheid in geschrift en het voordeel. Daar wringt de schoen. In het bijzonder
heeft het hof niet inzichtelijk gemaakt dat de betrokkene geen of minder voordeel zou hebben
gegenereerd indien op de facturen de volgens het hof juiste omschrijving (‘bemiddeling’) zou zijn
vermeld. De schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel is aldus niet begrijpelijk
gemotiveerd. Het middel klaagt daarover terecht.

15. Het middel slaagt.

16. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

17. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te
worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5081.

Met weglating van voetnoten.

Uit het arrest in de strafzaak volgt overigens dat de omschrijvingen verschillen vertonen. Bewezen is
verklaard dat de volgende omschrijvingen zijn gebruikt: “werkzaamheden inzake [R]" en
"werkzaamheden betreffende [T]". Voor de beoordeling van het middel maakt dat evenwel geen
verschil. In beide gevallen heeft het hof bewezen geacht dat sprake is geweest van valse facturen.
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