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Wijzigingen in de regeling van het voorarrest:
wordt het beter, slechter of gewoon anders?
Prof. mr. L. Stevens*

1. Inleiding

De praktijk van het voorarrest van de verdachte gaat
veranderen, en wellicht niet zo’n klein beetje ook. Een
eerste belangrijke wijziging is dat blijkens het concept-
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe
Wetboek van Strafvordering (hierna: het conceptwets-
voorstel)1 de rechter-commissaris niet meer de rechtma-
tigheid van de reeds ondergane inverzekeringstelling
toetst, maar de rechtmatigheid van de voortzetting van
de inverzekeringstelling. In paragraaf 2 van deze bijdrage
analyseer ik wat er getoetst gaat worden binnen deze
nieuwe rechtmatigheidstoets, hoe de toets verschilt van
de bestaande, en stel ik de vraag of met de nieuwe toets
niet tekort wordt gedaan aan de belangen van de verdach-
te. Een volgende belangrijke en ogenschijnlijk grote wij-
ziging betreft de voorlopige hechtenis. Over de te ruime
toepassing van de voorlopige hechtenis is de laatste jaren
veel discussie geweest. Tegen die achtergrond stelt de
minister de invoering van de in Nederland tot nog toe
onbekende figuur van de voorlopige vrijheidsbeperking
voor. De gedachte is dat de voorlopige vrijheidsbeperking
zal gaan functioneren als minder ingrijpend alternatief
voor de voorlopige hechtenis. In paragraaf 3 ga ik nader
in op de wijze waarop het alternatief voor de voorlopige
hechtenis is vormgegeven, waag ik mij mede in dat licht
aan een voorspelling over de mogelijke effecten, en ben
ik ten slotte kritisch over twee punten uit de voorstellen:
de afschaffing van de bestaande schorsing en de rechter-
lijke betrokkenheid bij de vrijheidsbeperkende maatrege-
len.

2. De inverzekeringstelling: een toekomstgerichte
rechtmatigheidstoets

2.1. De voorgestelde wijziging
Het huidige artikel 59a lid 5 Sv bepaalt dat als de rechter-
commissaris de inverzekeringstelling onrechtmatig oor-
deelt, hij de onmiddellijke invrijheidstelling van de ver-
dachte beveelt. Deze toets richt zich in de kern op de
vraag of het aanvankelijke bevel tot inverzekeringstelling
rechtmatig was en of bij de tenuitvoerlegging alle regels
– zoals die inzake termijnen en het vereiste van een rede-
lijke verdenking – en het ongeschreven recht in acht zijn
genomen.2 De nu voorgestelde versie van deze beslissing
(zie artikel 2.5.3.4.1 lid 5 conceptwetsvoorstel) bepaalt
dat de rechter-commissaris de directe invrijheidstelling
beveelt indien hij de voortzetting van de inverzekering-
stelling onrechtmatig oordeelt. Op grond van deze nieuwe

bewoordingen zal de beslissing dus gaan draaien om de
vraag of het rechtmatig is dat de verdachte nog langer in
verzekering wordt gehouden. De rechtmatigheidstoets
wordt daarmee een toekomstgerichte toets. Dat betekent
dat de rechtmatigheidstoets in de kern gericht zal zijn op
de vraag of op het moment van beoordeling een redelijke
verdenking jegens de verdachte bestaat, de vraag of de
vrijheidsbeneming van de verdachte voor de resterende
duur in het belang van het onderzoek is, en of er een be-
waring aanstaande is. Dat impliceert dat de rechtmatig-
heidstoets in veel gevallen zo goed als samenvalt met de
vraag of de verdachte in bewaring moet worden genomen.
En dat voor die gevallen waarin geen bewaring wordt
gevorderd er nog maar weinig te toetsen valt. Nu immers
de verdachte uiterlijk binnen drie dagen en achttien uur
voor de rechter-commissaris moet zijn geleid, en de inver-
zekeringstelling in beginsel drie dagen duurt, zal er
– buiten de gevallen waarin de inverzekeringstelling met
drie dagen wordt verlengd – toch niet al te veel resterende
vrijheidsbenemende tijd zijn om te beoordelen op recht-
matigheid. Kortom, de rechtmatigheidstoets lijkt op het
eerste gezicht behoorlijk gemarginaliseerd.

2.2. Hoe anders wordt de rechtmatigheidstoets?

2.2.1. Aansluiting bij de bestaande praktijk
Het is op basis van de memorie van toelichting niet
makkelijk te duiden welke ruimte de minister met de
voorgestelde rechtmatigheidstoets nu werkelijk aan de
rechter-commissaris wil laten. De toekomstgerichtheid
suggereert dat bijvoorbeeld de in de huidige praktijk ge-
adresseerde vraag of ten tijde van het bevel inverzekering-
stelling sprake was van een redelijke verdenking irrelevant
wordt. Dat er echter geen sprake zou zijn van een gemar-
ginaliseerde toets, en dat vragen over dergelijke gebreken
nog wel relevant kunnen zijn, zou kunnen worden afge-
leid uit dat stuk van de memorie van toelichting waarin
staat dat de voorgestelde wijziging goed aansluit bij de
huidige praktijk. In die praktijk leidt immers niet ‘elk
door de rechter-commissaris geconstateerd gebrek bij

Prof. mr. L. Stevens is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.*

Te vinden via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/modernisering-wetboek-van-strafvordering/documenten.1.
Zie bijvoorbeeld G.J.M. Corstens, bewerkt door M.J. Borgers, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 439.2.
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aanhouding of inverzekeringstelling tot invrijheidstelling
(…)’.3 Anders gezegd, de inverzekeringstelling wordt in
voorkomende gevallen toch voortgezet, ondanks dat be-
paalde regels niet zijn nageleefd. Daarbij sluit aan dat
volgens vaste rechtspraak gebreken in de inverzekering-
stelling geen zelfstandige grond vormen om de vordering
tot bewaring af te wijzen. De bewaring van de verdachte
kan worden bevolen, ondanks dat een inverzekeringstel-
ling onrechtmatig is bevonden en de verdachte onmiddel-
lijk in vrijheid is gesteld. De memorie van toelichting stelt
hierover: ‘Bij die benadering past niet goed dat de rechter-
commissaris, zoals uit het huidige artikel 59a lijkt te vol-
gen, per definitie de invrijheidstelling van de verdachte
moet bevelen als hij de inverzekeringstelling onrechtmatig
oordeelt. Bij die benadering past wel dat aanvankelijke
onrechtmatigheid van de inverzekeringstelling wordt
betrokken bij de beslissing of voortzetting van de inver-
zekeringstelling rechtmatig is’.4

De strekking van beide argumenten lijkt te zijn dat elk
gebrek in de inverzekeringstelling dan wel een onrecht-
matige inverzekeringstelling in de huidige praktijk van
de rechtmatigheidstoets en de beslissing op de vordering
bewaring niet per definitie betekenen dat de verdachte
op vrije voeten komt en ook blijft, terwijl artikel 59a lid
5 Sv die harde consequentie wel suggereert (althans voor
de resterende duur van de inverzekeringstelling). Op wat
dan de inhoud van de huidige rechtmatigheidstoets is, en
hoe de rechter-commissaris omgaat met die als kennelijk
knellend ervaren sanctie van de onmiddellijke invrijheid-
stelling gaat de memorie van toelichting verder niet in.
Op basis van de schaarse gepubliceerde rechtspraak kan
daar echter wel iets meer over worden gezegd.5 Uit die
rechtspraak kan worden afgeleid dat sommige rechters-
commissarissen een ruime rechtmatigheidstoets aanleggen.
Dat wil zeggen, ze kijken naar alle handelingen die vanaf
de aanhouding zijn verricht en beoordelen bijvoorbeeld
de proportionaliteit van het bij de aanhouding gebruikte
geweld, de aanwezigheid van een redelijke verdenking
bij de aanhouding, en de vraag of er bijstand was van een
raadsman bij het verhoor. In die gevallen dat een gebrek
wordt geconstateerd wordt bovendien niet altijd de con-
clusie getrokken dat de inverzekeringstelling onrechtma-

tig was, of als die conclusie wel wordt getrokken, dat aan
een onrechtmatige inverzekeringstelling het gevolg van
de onmiddellijke invrijheidstelling wordt verbonden.6

Een andere benadering van de rechtmatigheidstoets is
ook zichtbaar in de rechtspraak. Die benadering houdt
in dat de rechter-commissaris enkel gaat over ‘beginselen
die rechtstreeks verband houden met de vrijheidsbene-
ming zelf’ (dit betrof een geval waarin werd beargumen-
teerd dat de vraag naar de bijstand van de raadsman niet
wordt getoetst), of ‘vormverzuimen die rechtstreeks
verband houden met het dwangmiddel van de inverzeke-
ringstelling’ (dit ging over een zaak waarin werd beargu-
menteerd dat excessief geweld bij de aanhouding niet
door de rechter-commissaris wordt getoetst).7 De argu-
mentatie komt hierop neer dat nu de rechter-commissaris
zijn oordeel alleen kan doen volgen door een beslissing
inzake de vrijheidsbeneming, hij ook alleen gaat over
vragen die verband houden met de vrijheidsbeneming.
Vragen over alle andere onrechtmatigheden vanaf het
moment van aanhouding kunnen aan de zittingsrechter
worden voorgelegd, die in het kader van artikel 359a Sv
verschillende sanctiemogelijkheden heeft.
De bovenstaande rechtspraak laat zien dat langs verschil-
lende wegen de sanctie van de onmiddellijke invrijheid-
stelling niet per definitie wordt verbonden aan een gebrek
rondom de inverzekeringstelling. In het ene geval is die
conclusie het gevolg van een belangenafweging, in het
andere geval van het beperken van de omvang van de
rechtmatigheidstoets. In de gevallen waarin een belangen-
afweging zichtbaar is, wordt ruim getoetst. De beperkte
toets gaat samen met een idee over de taakverdeling tussen
rechter-commissaris en zittingsrechter, waarbij de taak
van de rechter-commissaris is beperkt tot vragen over de
vrijheidsbeneming.8 Wat in alle uitspraken geïmpliceerd
is,9 en wat de verschillende benaderingen gemeen hebben,
is dat de rechter(-commissaris) oog heeft voor het belang
dat de verdachte, ondanks een eerder gebrek in de inver-
zekeringstelling (al dan niet bestempeld als onrechtmatig),
vast blijft zitten. In die zin zou gezegd kunnen worden
dat binnen de huidige toets het belang van de voortzetting
van de inverzekeringstelling een belangrijke rol speelt.
Ik zou de huidige praktijk dan ook zo willen duiden dat

Conceptmemorie van toelichting bij het Voorstel van wet tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering inhou-
dende bepalingen over het opsporingsonderzoek in verband met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Vaststellingswet
Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Het opsporingsonderzoek)) (hierna: concepttoelichting Boek 2), p. 122.

3.

Concepttoelichting Boek 2, p. 122.4.
Op rechtspraak.nl is gezocht op ‘59a Sv’ en ‘rechtmatigheidstoets’. Dat leverde 115 hits op waarvan de meest relevante hieronder worden
besproken. Het rechtspraakonderzoek is beperkt en geeft dan ook geen volledig beeld van de praktijk. Ik heb niettemin deze rechtspraak

5.

kunnen bespreken met ca. 60 rechters-commissarissen op de jaarlijkse ‘Dag van de RC’. Daar bleek dat rechters-commissarissen, net als
uit de rechtspraak naar voren komt, verschillend denken over hun toetsingsruimte in relatie tot de sanctie van de onmiddellijke invrijheid-
stelling. Zowel de opvatting dat de rechtmatigheid van de aanhouding wordt getoetst, als bijvoorbeeld de opvatting dat ‘je alleen maar
iemand laat gaan als op dat moment de verdenking ontbreekt’, kwamen naar voren.
Zie ECLI:NL:RBUTR:2005:AS9913, ECLI:NL:RBMAA:2011:BP4950, ECLI:NL:RBNHO:2015:7298, ECLI:NL:RBROT:2014:960,
ECLI:NL:RBROT:2008:BD8729, ECLI:NL:RBROT:2010:BL6168.

6.

Zie respectievelijk ECLI:NL:RBALK:2006:AW2869 en ECLI:NL:RBSGR:2008:BD7002. Beide zaken betroffen een hoger beroep tegen
de beslissing van de r-c die zich aanvankelijk wel over deze kwesties had gebogen en de inverzekeringstelling bovendien onrechtmatig
achtte.

7.

Daarmee is overigens nog niet gezegd dat ten aanzien van gebreken die wel rechtstreeks verband houden met de inverzekeringstelling,
zoals de afwezigheid van de redelijke verdenking op moment van bevel inverzekeringstelling of het overschrijden van termijnen, per defi-

8.

nitie tot een onmiddellijke invrijheidstelling zouden leiden. Ook ten aanzien van die gebreken blijft een belangenafweging mogelijk. Zie
bijvoorbeeld inzake het overschrijden van termijnen ECLI:NL:GHARN:2009:BK3414 (Weekendarrangement), in welk verband ook de
wetgever wordt geciteerd.
Waarbij overigens wel interessant is dat dat belang – en de reden om dat aan te nemen, zoals het bestaan van een redelijke verdenking –
nooit duidelijk wordt benoemd in de uitspraken. Kennelijk is dat zo vanzelfsprekend dat het niet het benoemen waard wordt geacht.

9.
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de rechtmatigheidstoets een oordeel omvat over zowel
de rechtmatigheid van de reeds ondergane vrijheidsbene-
ming, als een oordeel over de redenen voor en het belang
van de voortzetting van de vrijheidsbeneming.
In de bestaande toepassing van artikel 59a Sv is de recht-
matigheidstoets van de rechter-commissaris veelal dus
ook toekomstgericht in die zin dat de vraag naar de
(on)rechtmatigheid en de sanctionering van (meer of
minder ernstige) gebreken wordt beoordeeld in het licht
van het belang van voortzetting van de vrijheidsbeneming.
Die toekomstgerichtheid heeft mede te maken met het
feit dat de inverzekeringstelling in veel gevallen ook een
voorportaal is van de voorlopige hechtenis en in de
praktijk de rechtmatigheidsbeslissing tegelijkertijd wordt
genomen met de beslissing of de verdachte in bewaring
moet worden gesteld. Indien voor het voorlopig hechten
van de verdachte goede redenen bestaan, kan het immers
niet anders dan dat die redenen een rol spelen bij de afwe-
ging of een inverzekeringstelling als onrechtmatig moet
worden beoordeeld met invrijheidstelling als gevolg.10 In
geval van bijvoorbeeld een sterke verdenking van een
brute moord door een geestelijk gestoorde verdachte zal
die verdachte niet zo snel worden vrijgelaten, ook niet in
het geval dat hij een uur te laat is voorgeleid of omdat
zijn aanhouding hardhandig was. En wordt dan toch de
gevaarlijke moordverdachte onmiddellijk in vrijheid ge-
steld vanwege bijvoorbeeld een flinke overschrijding van
de termijn van het ophouden voor onderzoek, dan is het
niet onwaarschijnlijk dat toch in één adem zijn bewaring
zal worden bevolen.11 Samengevat, als de minister inder-
daad beoogt aan te sluiten bij de huidige praktijk in al
zijn verscheidenheid, dan zou de voorgestelde rechtma-
tigheidstoets zowel gericht zijn op de aanvankelijke inver-
zekeringstelling als op de voortzetting ervan en is het
mogelijk een afweging te maken tussen het belang van de
voortzetting en de ernst van het gebrek.

2.2.2. Of toch anders?
Dat de nu voorgestelde rechtmatigheidstoets wel degelijk
iets anders inhoudt dan een toets die zowel op de aanvan-
kelijke als de toekomstige inverzekeringstelling is gericht,
kan echter ook uit de memorie van toelichting worden
afgeleid. De memorie van toelichting van Boek 1 stelt
immers voorop dat met de voorgestelde wijziging de
koppeling wordt doorbroken ‘die de Hoge Raad heeft
gelegd tussen de rechterlijke toetsing van de rechtmatig-

heid van het voorarrest en de rechterlijke beoordeling
van onrechtmatig handelen met het oog op processuele
sancties, zoals bewijsuitsluiting en strafvermindering’.12

De koppeling waar het hier over gaat heeft betrekking
op het leerstuk van het gesloten stelsel van rechtsmiddelen
dat volgens de minister in dit verband inhoudt dat ‘on-
rechtmatigheden die aan de rechter-commissaris hadden
kunnen worden voorgelegd niet meer aan de zittingsrech-
ter kunnen worden voorgelegd’.13 Deze weergave van
het leerstuk – op basis van het arrest van 8 mei 2001, NJ
2001/587 – suggereert dat elk (mogelijk) oordeel van de
rechter-commissaris over een onrechtmatig strafvorderlijk
handelen betekent dat de zittingsrechter daar geen oordeel
meer over mag vellen als die onrechtmatigheid aan hem
zou worden voorgelegd in het kader van artikel 359a Sv.
Sinds 2001 zijn echter diverse arresten gewezen waaruit
blijkt dat deze belemmering voor de zittingsrechter moet
worden genuanceerd. Een adequatere weergave van het
leerstuk zou dan ook zijn dat de beoordeling van een
rechtmatigheidsverweer bij de zittingsrechter niet afstuit
op een eerder door de rechter-commissaris genomen be-
slissing, zolang volgens de daaraan door artikel 359a Sv
gestelde vereisten kan worden betoogd dat de desbetref-
fende gebreken aanleiding zouden moeten geven tot
strafvermindering, bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijk-
heid.14 Het probleem dat de rechter-commissaris de zit-
tingsrechter zou hinderen ligt dan vooral bij die gebreken
die naar de aard van het nadeel zowel door de rechter-
commissaris als de zittingsrechter kunnen worden geadres-
seerd (dus niet een in een verkeerde taal opgemaakt bevel
inverzekeringstelling,15 maar bijvoorbeeld wel dispropor-
tioneel geweld bij aanhouding) en die aanleiding zouden
kunnen geven tot strafvermindering. In die gevallen is
immers niet evident dat het nadeel nog niet is verholpen
of geadresseerd door de rechter-commissaris met een
onmiddellijke invrijheidstelling of juist een oordeel dat
het geweld bij de aanhouding niet te hardhandig was.16

In die gevallen kan echter wel degelijk een gebrek aan de
zittingsrechter worden voorgelegd en dat gebrek kan
eveneens leiden tot strafvermindering.17

Het probleem is dus uiteindelijk minder zwart-wit doch
wel complexer dan de minister het presenteert. Maar het
punt blijft dat een oordeel van de rechter-commissaris
niet zomaar door de zittingsrechter kan worden overge-
daan. En het is duidelijk dat de minister van die blokkade

Voor de gevallen waarin geen bewaring wordt gevorderd is die blik naar de toekomst er ook in die zin dat de rechter-commissaris zal be-
kijken of het dossier aanwijzingen bevat of er nog onderzoek loopt of zal moeten worden gedaan.

10.

Vergelijk de hiervoor besproken zaak ECLI:NL:RBALK:2006:AW2869. Daarin was de verdachte van moord onmiddellijk in vrijheid
gesteld waarop rauwelijks zijn bewaring werd bevolen. Vergelijk ook ECLI:NL:HR:2017:1011. In deze zaak (waarbij de verdachte onmid-

11.

dellijk in vrijheid werd gesteld en de bewaring werd afgewezen) was sprake van een verdenking van ernstige drugsdelicten en een over-
schrijding van de voorgeleidingstermijn met vier uur.
Concepttoelichting Boek 1, p. 17.12.
Concepttoelichting Boek 2, p. 122.13.
Zie voor een uitgebreide uitleg het proefschrift van Kuiper over vormfouten, R. Kuiper, Vormfouten. Juridische consequenties van vorm-
verzuimen in strafzaken (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2014, p. 249-260. Ook interessant en relevant: de overwegingen 4.9-4.10 van

14.

de conclusie van A-G G. Knigge in ECLI:NL:PHR:2012:BY4828; overweging 3.3.2 van de conclusie van A-G D.J.C. Aben bij HR 17 ja-
nuari 2012, NJ 2012/64; de conclusie van A-G A.J.M. Machielse en de overwegingen 8-9 van de noot van A.H. Klip bij HR 13 juni 2006,
NJ 2006/623.
Dat is immers een gebrek dat uitsluitend door de rechter-commissaris kan worden verholpen in de procedure ex artikel 59a Sv. Zie Kuiper
2014, p. 277.

15.

Bij de vraag naar bewijsuitsluiting en niet-ontvankelijkheid zal die twijfel niet bestaan. Die vragen staan geheel los van de sanctie van on-
middellijke invrijheidstelling.

16.

Zie voorbeelden in Kuiper 2014, p. 259-260.17.
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af wil. De oplossing daarvoor schittert in zijn eenvoud:18

de zittingsrechter krijgt meer beoordelingsruimte door
die ruimte bij de rechter-commissaris weg te halen. Aldus
wordt de rechtmatigheidstoets een toets waarbij ‘geen
oordeel wordt verlangd over de rechtmatigheid van de
aanhouding of inverzekeringstelling’, waardoor ‘aan deze
procedure geen argument meer [kan] worden ontleend
om uit te sluiten dat de zittingsrechter aan onrechtmatig
handelen bij aanhouding of inverzekeringstelling een
processuele sanctie (te denken valt vooral aan strafvermin-
dering) verbindt’.19 Het bovenstaande komt erop neer
dat de rechter-commissaris zich niet meer buigt over de
vraag naar de rechtmatigheid van de aanvankelijke inver-
zekeringstelling. Dat betekent dat vragen als ‘was er ten
tijde van de aanhouding/het bevel inverzekeringstelling
sprake van een redelijke verdenking’, en ‘is de verdachte
tijdig voorgeleid’ irrelevant zijn voor de rechtmatigheids-
toets. Het zijn vragen die aan de zittingsrechter kunnen
worden voorgelegd.

2.3. Doet de nieuwe toets niet tekort aan de belangen
van de verdachte?

Als de verdachte niet meer bij de rechter-commissaris
terecht kan met een onrechtmatigheidsverweer, roept dat
de vraag op of met deze beperking wel voldoende recht
wordt gedaan aan de belangen van de verdachte als het
gaat om het door de rechter toetsen van, en verbinden
van gevolgen aan onrechtmatigheden in relatie tot de
vrijheidsbeneming. Ik beantwoord die vraag aan de hand
van drie gezichtspunten. In de eerste plaats zijn dat de
aanwijzingen dat in de voorgestelde regeling de deur van
de rechter-commissaris uiteindelijk toch niet helemaal
lijkt te worden dichtgegooid voor rechtmatigheidsverwe-
ren. Ik leid dat althans af uit het toch willen aansluiten
bij de huidige praktijk, én uit het behouden van de term
‘rechtmatigheid’. Als de minister enkel de focus op de
voortzetting had willen leggen had immers ook kunnen
worden volstaan met het toetsen van ‘de redenen voor
de voortzetting’. Dit zou dus betekenen dat er ruimte
overblijft voor de rechter-commissaris om bepaalde ge-
breken te betrekken bij de vraag naar de voortzetting van
de vrijheidsbeneming. Gedacht zou dan kunnen worden
aan de meer ernstige gebreken zoals een overduidelijke
schending van artikel 3 EVRM. En/of wellicht ook aan
gebreken die direct verband houden met de vrijheidsbe-
neming zoals een (ernstige en/of bewuste) overschrijding
van de termijn voor ophouden voor verhoor of voorge-
leiding. Een dergelijke toets ligt dan inderdaad, zoals de
minister stelt, in lijn met de praktijk, althans met dat deel
dat nu reeds de omvang van de rechtmatigheidstoets be-
perkt interpreteert vanuit het perspectief van de vrijheids-
beneming als enige sanctie.
Voor onrechtmatig strafvorderlijk handelen in het voor-
onderzoek dient de verdachte echter in principe – en dat
betreft het tweede gezichtspunt – verweer te voeren bij
de zittingsrechter. Daarbij geldt niettemin dat de zittings-

rechter doorgaans een betere informatiepositie zal hebben
dan de rechter-commissaris, én een breder palet aan
sancties tot zijn beschikking heeft. Hij is kortom, beter
in staat te oordelen over bijvoorbeeld de onrechtmatig-
heid van een aanhouding, en de vraag welke sanctie meest
passend is. Wat bovendien met de voorgestelde wijziging
wordt bereikt is dat de zittingsrechter in zijn beoordeling
niet meer wordt beperkt door het hiervoor genoemde
uitgangspunt dat ‘onrechtmatigheden die aan de rechter-
commissaris hadden kunnen worden voorgelegd niet
meer aan de zittingsrechter kunnen worden voorgelegd’.
De rechter-commissaris wordt immers weliswaar door
de wet niet belet om in bepaalde gevallen een onrechtma-
tig handelen mee te nemen bij zijn beslissing inzake de
voortzetting van de inverzekeringstelling, maar hij is
daartoe niet meer gehouden.
Op basis van bovenstaande twee gezichtspunten zou ge-
zegd kunnen worden dat met de voorgestelde regeling
wordt gewaarborgd dat de best geëquipeerde rechter zich
een volledig oordeel kan vormen over de verschillende
typen verzuimen in het vooronderzoek en daar de meest
passende sanctie aan kan verbinden. Maar, en dat is het
laatste en bepaald belangrijke gezichtspunt, op grond van
artikel 5 EVRM dient de in verzekering gestelde verdachte
onverwijld – en zeker niet pas op de zitting – toegang te
krijgen tot een rechter die oordeelt over de rechtmatigheid
van de vrijheidsbeneming. Is de voorgestelde regeling
niet in strijd met dat uitgangspunt? Voor het antwoord
op die vraag is van belang welke eisen aan de inhoud van
die eerste rechterlijke toets van de vrijheidsbeneming
worden gesteld. De minister stelt daarover in de memorie
van toelichting dat artikel 5 lid 3 EVRM niet vereist dat
de rechterlijke autoriteit een oordeel uitspreekt over de
rechtmatigheid van de aanvankelijke vrijheidsbeneming.
Uit bijvoorbeeld het arrest Buzadji/Moldavië uit 2016
zou volgens de memorie van toelichting blijken dat de
waarborg betrekking heeft op de voortzetting van de
vrijheidsbeneming.20 Deze weergave van de Europese
rechtspraak is naar mijn idee iets te kort door de bocht.
Het is inderdaad zo dat in de genoemde uitspraak het
Hof, ten aanzien van die eerste en snelle rechterlijke toets
van de vrijheidsbeneming, de nadruk legt op het toetsen
van de redenen voor het langer vasthouden van de ver-
dachte. Maar zoals ik het zie moet de uiteenzetting van
het Hof vooral worden begrepen vanuit het willen aan-
scherpen van de eisen aan die redenen, en niet zozeer aan
het willen beperken van die eerste toets tot een toekomst-
gerichte. Net als ten behoeve van de rechterlijke toetsmo-
menten later in het voorarrest zullen de opsporingsauto-
riteiten met meer moeten komen dan een redelijke ver-
denking alleen, zo stelt het Hof.21 De uitspraak laat voorts
zien dat het Hof zich realiseert dat de eerste rechtmatig-
heidstoets in de praktijk niet zelden samenvalt met de
rechterlijke beoordeling van de rechtvaardiging van de
voorlopige hechtenis en dat een strikte scheiding tussen
beide toetsen zoals het Hof die in eerdere rechtspraak

Een alternatief was geweest om te zeggen dat de zittingsrechter alle beslissingen van de rechter-commissaris over kan doen. Maar gezien
alle vragen die dan over het gesloten stelsel van rechtsmiddelen naar voren zouden komen is dat wel weer een erg complexe oplossing voor
het probleem.

18.

Concepttoelichting Boek 2, p. 122.19.
Concepttoelichting Boek 2, p. 122.20.
Zie EHRM 5 juli 2016, 23755/07, r.o. 92-102 (Buzadji/Moldavië).21.
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uitdroeg, kunstmatig is. Dat doet denken aan wat ik
hiervoor schreef over de rechtmatigheidstoets die in het
licht van de vraag naar de bewaring onvermijdelijk ook
toekomstgericht is. Dat betekent echter niet meteen dat
volgens het Hof terugkijken overbodig is geworden.
Blijkens eerdere rechtspraak is de ratio van de voorgelei-
ding dat de rechter, aan wie de aangehouden verdachte
onverwijld moet worden voorgeleid, de verdachte zou
moeten beschermen tegen ‘ill-treatment’ en ‘abuse of
powers’. Het risico daarop is volgens het Hof het grootste
in de eerste fase van de detentie.22 Dat betekent dat de
rechtmatigheidstoets meer kan en in bepaalde gevallen
ook meer moet omvatten dan enkel de vraag naar de
goede redenen voor de voortzetting van de vrijheidsbene-
ming.
Voor de voorgestelde rechtmatigheidstoets betekent het
voorgaande naar alle waarschijnlijkheid dat deze inder-
daad EHRM-proof is. Ondanks de wat beperkte weerga-
ve van de Europese rechtspraak in de memorie van toe-
lichting, en ondanks de focus van de voorgestelde toets
op de voortzetting van de inverzekeringstelling, wordt
immers niet uitgesloten dat de rechter-commissaris on-
rechtmatig handelen meeneemt in zijn beslissing inzake
de voortzetting.23 Het is dus ook hier weer juist de in de
regeling ingebakken ambiguïteit die ervoor lijkt te zorgen
dat uiteindelijk de belangen van de verdachte voldoende
worden gewaarborgd.

3. Voorlopige hechtenis: vrijheid beperken in plaats
van ontnemen

3.1. Wat verandert in de wet en waarom?
De huidige wettelijke regeling van de voorlopige hechte-
nis is gebaseerd op het uitgangspunt dat voorlopige
hechtenis terughoudend moet worden toegepast. Vanuit
die gedachte immers, stelt de wet beperkingen aan de
gevallen waarin en de redenen waarom een bevel voorlo-
pige hechtenis kan worden gegeven. De discussie die de
laatste jaren over de voorlopige hechtenis is gevoerd liet
echter zien dat de wettelijke regeling er niet voor zorgde
dat de voorlopige hechtenis ook daadwerkelijk terughou-
dend werd toegepast.24 Die discussie is aanleiding voor
de nu beoogde wijziging van de wettelijke regeling.25 Het
voorstel is een minder ingrijpend alternatief voor de
voorlopige hechtenis in te voeren, de voorlopige vrijheids-
beperking. De gedachte is dat de rechter zich dan eerst
afvraagt of de doelen die worden nagestreefd met het

voorlopig hechten van de verdachte – denk aan het
voorkomen van vlucht, recidive, belemmeren van het
onderzoek – ook kunnen worden veiliggesteld door een
minder ingrijpende maatregel dan de vrijheidsbeneming
van de verdachte.26 Pas als de rechter inschat dat het be-
perken van de vrijheid van de verdachte door middel van
bijvoorbeeld een meldplicht, locatieverbod, of contactver-
bod niet volstaat, kan hij bevelen dat de verdachte in
voorlopige hechtenis wordt genomen. Dit uitgangspunt
van subsidiariteit is opgenomen in het nieuwe artikel
2.5.4.1.1 lid 2 Sv. In dat verband is ook van belang dat de
naleving van een vrijheidsbeperkende maatregel kan
worden bevorderd door daaraan een elektronisch toezicht
of zekerheidstelling te verbinden (artikel 2.5.2.4.2.1 lid 4).
De voorlopige vrijheidsbeperking kan worden toegepast
in dezelfde gevallen als de voorlopige hechtenis en van-
wege dezelfde gronden. De bepalingen waarin in het
huidige wetboek de gevallen en gronden voor voorlopige
hechtenis zijn opgenomen (artikelen 67 en 67a Sv), wor-
den dan ook zo aangepast dat ze van toepassing zijn voor
zowel de voorlopige vrijheidsbeperking als de voorlopige
hechtenis (voorgestelde artikelen 2.5.4.1.2-2.5.4.1.4).
Het is niet zo dat de rechter binnen het huidige wettelijke
kader geen mogelijkheid heeft tot het uitvaardigen van
dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat kan hij
immers door in het kader van de schorsing van de voor-
lopige hechtenis voorwaarden aan die schorsing te verbin-
den. Vanuit de gedachte van ‘het minder ingrijpend alter-
natief eerst’ is het probleem met de schorsing echter dat
de rechter deze pas kan overwegen nadat de voorlopige
hechtenis is bevolen. De schorsing stimuleert de rechter
dus niet te overwegen of een minder ingrijpend alternatief
voorhanden is nu de rechter immers pas aan die vraag
naar de alternatieven toekomt als hij al heeft vastgesteld
dat voorlopige hechtenis gerechtvaardigd is. ‘Met de
zelfstandige positionering van het bevel tot voorlopige
vrijheidsbeperking wordt dwingender dan in de huidige
regeling van de voorlopige hechtenis tot uitdrukking ge-
bracht dat de rechter zal moeten nagaan of aan een ver-
dachte vrijheidsbeperkende verplichtingen en verboden
kunnen worden opgelegd (…)’, aldus de memorie van
toelichting.27 Met het invoeren van de regeling van de
voorlopige vrijheidsbeperking kan, zo blijkt uit de memo-
rie van toelichting, de regeling inzake de schorsing komen
te vervallen. De functie die de schorsing nu heeft wordt

EHRM 3 oktober 2006, 543/03, r.o. 32 (McKay/Verenigd Koninkrijk). Zie voor een overzicht van de rechtspraak Council of
Europe/European Court of Human Rights, Guide on Article 5 of the Convention 2014, p. 23-24, nr. 127-131, beschikbaar via
www.echr.coe.int (Case-Law – Case-Law Analysis – Case-Law Guides).

22.

Interessant in dit verband is overigens een eerder conceptvoorstel waarbij de rechtmatigheidstoets in zijn geheel werd afgeschaft en ver-
vangen door een regeling waarin vervolgens werd geprobeerd te voldoen aan het vereiste van een snelle en automatische rechterlijke toets

23.

van artikel 5 lid 3 EVRM door ervoor te zorgen dat de rechter-commissaris zich ofwel had gebogen over een vordering bewaring, ofwel
over een vordering tot machtiging verlenging van de inverzekeringstelling voor die verdachten waarvoor geen vordering bewaring wordt
gedaan. De Raad van State bekritiseerde dit voorstel onder andere omdat de wet onvoldoende zou verzekeren dat de rechter-commissaris
ook de rechtmatigheid van de ondergane vrijheidsbeneming beoordeelt, met daarbij voldoende ruimte voor de omstandigheden. De wijziging
werd voorgesteld binnen het kader van wetsvoorstel 34159, de wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in
verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34159,
4, p. 8-9.
Zie voor een overzicht van de literatuur de memorie van toelichting van Boek 2, p. 34.24.
Concepttoelichting Boek 2, p. 32 en 34.25.
Concepttoelichting Boek 2, p. 35.26.
Concepttoelichting Boek 2, p. 35.27.
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immers overgenomen door de mogelijkheid van de vrij-
heidsbeperking.28

3.2. Meer vrijheidsbeperking en een terughoudender
toepassen van de voorlopige hechtenis?

In de discussie die aanleiding vormde voor de wijziging
is, zo bleek hiervoor, steeds een belangrijke boodschap
geweest dat de Nederlandse rechter wel erg makkelijk
voorlopige hechtenis toepaste en dat die toepassing zou
moeten worden teruggedrongen. Die boodschap wordt
in de memorie van toelichting ook weergegeven, maar
zij wordt nergens nadrukkelijk overgenomen als
(hoofd)doel van de wetswijziging. De memorie van toe-
lichting is in die zin duidelijk een politiek document, en
de voorgestelde wetswijziging een product van een tijd-
perk waarin risicobeheersing en bijbehorende media-in-
vloed belangrijk zijn. Een boodschap dat minder verdach-
ten zullen worden opgesloten (ook te framen als ‘rechter
mag crimineel makkelijker laten gaan’) zal in dat verband
niet al te enthousiast worden ontvangen door bewindslie-
den. Het verbaast dan ook niet dat de memorie van toe-
lichting nadrukkelijk noemt dat het gebruik van alterna-
tieven voor voorlopige hechtenis ook meer en eerdere
mogelijkheden biedt om gedrag van verdachten te beïn-
vloeden en zo het strafrecht slagvaardiger kan maken.29

De vraag is nu of door de enkele invoering van het zelf-
standige alternatief, en zonder verdere aanpassing van de
bestaande wettelijke regeling, de rechter daadwerkelijk
wordt gestuurd richting het vrijheid beperken in plaats
van het vrijheid benemen. Duidelijk is in ieder geval dat
door zowel rechters als academici steeds het belang van
het zelfstandige alternatief is benadrukt als middel om
de Nederlandse praktijk van de voorlopige hechtenis
meer in overeenstemming te brengen met het uitgangs-
punt van een terughoudender dan wel gedifferentieerder
toepassing.30 Zolang niet in de wet staat dat de rechter
eerst moet kijken naar alternatieven, zal de rechter dat
niet doen, zo was de gedachte. En nog steeds komt mij
dat voor als een zinnige gedachte. Het lastige punt daarbij
is echter wel dat er in het hoofd van een rechter die werkt
met de nieuwe wet nog iets anders zal moeten veranderen.
De rechter zal anders moeten omgaan met de bestaande
gronden voor voorlopige hechtenis. In eerder (empirisch)
onderzoek heb ik laten zien dat de bestaande gronden
voor de voorlopige hechtenis ruim worden geïnterpre-
teerd. De rechter is in de door mij beschreven praktijk
sterk gericht op het nastreven van (straf)doeleinden als
speciale preventie, beveiliging, en zelfs vergelding.31 In
dat verband is ook van belang dat rechters in de voorlo-
pige hechtenis een instrument zien om een zaak snel af
te doen en de verdachte snel te straffen. De voorlopige
hechtenis is in die zin een voorschot op de straf. Het

verband tussen voorlopige hechtenis en straf komt ook
naar voren in enerzijds cijfermateriaal dat aantoont dat
de duur van de gevangenisstraf lijkt te worden beïnvloed
door de tijd die de verdachte in voorlopige hechtenis heeft
gezeten, en anderzijds door het gegeven dat rechters te-
rughoudend zijn met het opleggen van gevangenisstraf
als de verdachte niet voorlopig gehecht is geweest.32 De
rechter is kortom niet bezig met terughoudende toepas-
sing maar, door middel van een ruime interpretatie van
de wettelijke gronden, met een afdoeningsgerichte toepas-
sing die in de kern scharniert om twee vragen. Dat is ten
eerste de vraag óf er een straf zal worden opgelegd, en
ten tweede de vraag welke straf voor dit feit (mits bewe-
zen) kan worden opgelegd.33

In het geval dat de zojuist beschreven praktijk en de ver-
bondenheid tussen voorlopige hechtenis en bestraffing
blijft bestaan, zal een rechter in een zaak waarin hij een
gevangenisstraf verwacht niet zo snel willen volstaan met
bijvoorbeeld een contactverbod. Ook is het de vraag of
de rechter die de eindbeslissing neemt een gevangenisstraf
durft op te leggen in de gevallen dat de verdachte niet
voorlopig gehecht is geweest. Een belangrijke vraag is
derhalve hoe bewerkstelligd kan worden dat een praktijk
ontstaat waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat veel
verdachten, voordat ze daadwerkelijk worden veroor-
deeld, hun straf al hebben uitgezeten. De huidige verbin-
ding tussen voorlopige hechtenis en straf zal moeten
worden losgekoppeld. Wat is daarvoor nodig? In de eerste
plaats een geheel andere mindset van de rechter. Die zal
de vrijheidsbeperkende maatregel moeten gaan zien als
een recht van de verdachte op vrijlating onder voorwaar-
den, een ‘right to bail’, zoals dat in de Angelsaksische
landen geldt. Daarnaast, en in de tweede plaats, vraagt
het wijzigen van de bestaande praktijk nog iets extra’s
van de wet. Wat nodig is, is een hernieuwde norm over
wat een redelijke verhouding is tussen de voorlopige
hechtenis en de te verwachten straf. Die verhouding
wordt nu bepaald door het anticipatiegebod van artikel
67a lid 3 Sv. Over het anticipatiegebod is eerder al gezegd
dat het in zijn huidige vorm een knellend verband ople-
vert tussen voorlopige hechtenis en vrijheidsstraf. Het is
een een-op-eenverband (‘geen (bepaalde) vrijheidsstraf/
maatregel is geen (bepaalde) voorlopige vrijheidsbene-
ming’) dat enerzijds een rol lijkt te spelen bij het gegeven
dat de zittingsrechter zich met zijn straf conformeert aan
de duur van de voorlopige hechtenis. Anderzijds beperkt
het de toepassing van de voorlopige hechtenis in gevallen
waarin die heel wel aangewezen kan zijn. Denk aan een
psychotische verdachte die ‘slechts’ een eenvoudige mis-
handeling heeft gepleegd maar waarvan alle deskundigen

Concepttoelichting Boek 2, p. 37.28.
Daarbij wordt verwezen naar F.W. Bleichrodt, P.A.M. Mevis & B.W.A. Volker, Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht;
een rechtsvergelijkend perspectief, Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam 2011.

29.

Genoemd in de memorie van toelichting wordt J. Crijns, B. Leeuw & H. Wermink, Pre-trial detention in the Netherlands: legal principles
versus practical reality, Leiden: Eleven International Publishing 2016, p. 9. Zie ook J.H. Janssen, F.W.H. van den Emster & T.B. Trotman,

30.

‘Strafrechters over de praktijk van de voorlopige hechtenis’, Strafblad 2013, afl. 6, p. 441-443 en L. Stevens, ‘Voorlopige hechtenis in tijden
van risico-management. Lijdende of leidende beginselen’, DD 2012/36, afl. 5, p. 403-404.
Zie over de vraag in hoeverre dat problematisch is Stevens 2012, p. 396-399.31.
Zie hierover L. Stevens, ‘Voorlopige hechtenis en vrijheidsstraf. De strafrechter voor voldongen feiten?’, NJB 2010/1208, afl. 24, p. 1520-
1525.

32.

Stevens 2012, p. 392.33.

349Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2017-6

Wijzigingen in de regeling van het voorarrest: wordt het beter, slechter of gewoon anders?



zeggen dat het de opmaat is naar een grote geweldsexplo-
sie.34 In het voorgestelde regime blijft het knellende anti-
cipatiegebod behouden voor de voorlopige hechtenis (zie
artikel 2.5.4.1.5) en ontbreekt een soortgelijke bepaling
over hoe de vrijheidsbeperkende maatregel zich tot de
straf moet verhouden. Dat zijn wat mij betreft twee argu-
menten om het anticipatiegebod af te schaffen en te
vervangen door een voor beide regimes geldende propor-
tionaliteitstoets. Uiteindelijk gaat het er immers om dat
zowel de voorlopige vrijheidsbeneming als de voorlopige
vrijheidsbeperking proportioneel is in het licht van het
doel, de ernst van het feit en de te verwachten straf.35 Een
algemene bepaling voor zowel voorlopige hechtenis als
voorlopige vrijheidsbeperking zou dat kunnen uitdrukken
en heeft als voordeel dat wellicht ook de rechter anders
gaat kijken naar de verhouding tussen straf en voorlopige
hechtenis.

3.3. Meer vrijheidsbeperking vanuit het streven naar
een slagvaardiger strafrecht

De vrijheidsbeperkende maatregel moet niet alleen wor-
den gezien als een alternatief voor de voorlopige hechte-
nis, hij heeft ook een zelfstandige bestaansreden. Die be-
staansreden is het slagvaardiger maken van het strafrecht.
In de memorie van toelichting staat die reden niet promi-
nent op de voorgrond. Maar toch dringt de vraag zich op
of de vrijheidsbeperkende maatregel niet ook toegepast
zal kunnen en gaan worden in gevallen waarin nu niet
voorlopig wordt gehecht. Er zijn redenen om aan te ne-
men dat dit waarschijnlijk is. Allereerst geldt dat de vrij-
heidsbeperkende maatregel weliswaar gekoppeld is aan
de gronden en gevallen voor voorlopige hechtenis maar
tegelijkertijd een regime betreft dat apart van de voorlo-
pige hechtenis in de wet is opgenomen en los daarvan
kan functioneren (zie de bepalingen in artikel 2.5.4.2.1
e.v.). Nadat de rechter een bevel vrijheidsbeperking heeft
gegeven voor bepaalde of onbepaalde tijd verdwijnt die
rechter uit beeld en houdt het Openbaar Ministerie toe-
zicht op de naleving van het bevel op basis van de Wet
herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissin-
gen.36 De vrijheidsbeperkende maatregel lijkt daarmee
enigszins het karakter van een definitieve preventieve
maatregel te krijgen. Deze interpretatie van de vrijheids-
beperkende maatregelen sluit bovendien aan bij de plan-
nen uit de beleidsreactie die in de memorie van toelichting
wordt genoemd in het kader van het slagvaardiger maken
van het strafrecht.37 Deze beleidsreactie bespreekt naar
aanleiding van het rapport ‘Vergroting van de slagvaardig-
heid van het strafrecht’ van Bleichrodt e.a.38 de mogelijk-
heden die de rechter tot zijn beschikking heeft voor het
zo snel mogelijk kunnen geven van een reactie op een
strafbaar feit en het terugdringen van recidive. Daarbij
wordt de schorsing onder voorwaarden genoemd en
wordt bovendien uitgesproken dat juist in de gevallen

waarin nu geen voorlopige hechtenis mogelijk is vanwege,
kort gezegd, de geringe ernst van het feit, het aangewezen
kan zijn dat de rechter een verplichtende maatregel oplegt.
Dat geen bindende voorwaarden kunnen worden opge-
legd ‘bij de aanpak van criminele jeugdgroepen en overlast
in wijken van buurtbewoners of multi-probleemgezinnen
die kleine delicten plegen, kan (…) als gemis worden er-
varen. Hier kan er een groot belang zijn dat een gebieds-
of contactverbod kan worden opgelegd of direct gedrags-
beïnvloedend wordt optreden, dan wel een aanbod van
zorg kan worden gedaan’, aldus de toenmalige minister
en staatssecretaris in de beleidsreactie.39 In de conclusie
van de beleidsreactie is vervolgens te lezen dat actie zal
worden ondernomen om de voorwaarden voor schorsing
nader uit te werken in een wijzigingsvoorstel voor het
Wetboek van Strafvordering, dat in flankerend beleid de
toepassing van instrumenten ter handhaving van deze
voorwaarden zoals de borgsom en het elektronisch toe-
zicht zal worden bevorderd, en dat door de rechter aan
de verdachte op te leggen verplichtende maatregelen in
het vooronderzoek, buiten de gevallen van voorlopige
hechtenis, worden uitgewerkt.40

De plannen uit de beleidsreactie zijn door de bewindslie-
den van toen nooit uitgevoerd. Ze doen wel sterk denken
aan de voorstellen in het huidige conceptwetsvoorstel.
De huidige voorstellen wijken weliswaar af van de destijds
aangekondigde en nooit doorgevoerde wijzigingen in die
zin dat de schorsing wordt afgeschaft, dat de wet aangeeft
dat de vrijheidsbeperkende maatregel niet bedoeld is voor
de gevallen die buiten de voorlopige hechtenis vallen, en
dat een bevel daartoe alleen kan worden gegeven als an-
ders een bevel voorlopige hechtenis noodzakelijk zou
zijn (artikel 2.5.4.1.1 lid 3). Maar het streven naar een
slagvaardiger strafrecht en de repressieve politieke wind
zijn gebleven. In een praktijk waarin voorlopige hechtenis
wordt gebruikt voor doelen als beveiliging en speciale
preventie zal een vrijheidsbeperkende maatregel, op de-
zelfde manier worden benaderd. Dat betekent dat ver-
dachten die naar verwachting geen vrijheidsstraf opgelegd
zullen krijgen vanwege bijvoorbeeld een eenvoudige
mishandeling maar eerder een voorwaardelijke straf, en
die nu om die reden niet voorlopig werden gehecht, wel
onderworpen zouden kunnen worden aan de vrijheidsbe-
perkende maatregel als er een risico op herhaling bestaat
(wat er bijvoorbeeld snel zal zijn als de mishandeling in
huiselijke kring of de relationele sfeer heeft plaatsgevon-
den). Tegen de achtergrond van een slagvaardiger straf-
recht is het ook aannemelijk dat het Openbaar Ministerie
die nieuwe mogelijkheid tot snel ingrijpen zal benutten.
En als een rechter een instrument heeft om risico’s te
beteugelen zal hij niet snel nalaten het te gebruiken, zo
is mijn inschatting. Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat
verdachten die voorheen in volledige vrijheid hun berech-

Zie Stevens 2012, p. 401. Zie ook B.F. Keulen, ‘Het anticipatiegebod bij voorlopige hechtenis: houden of wegdoen?’, in: A.H.E.C. Jordaans,
P.A.M. Mevis & J. Wöretshofer, Praktisch strafrecht (Reijntjes-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p. 338.

34.

Zie Stevens 2012, p. 403.35.
Zie de concepttoelichting Boek 2, p. 36.36.
Concepttoelichting Boek 2, p. 35.37.
Bleichrodt, Mevis & Volker 2011.38.
Kamerstukken II 2011/12, 29279, 132, p. 6.39.
Kamerstukken II 2011/12, 29279, 132, p. 12.40.
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ting afwachtten nu direct terecht kunnen en zullen komen
in een vrijheidsbeperkend regime.

3.4. Wordt het beter, slechter, anders? Twee aandachts-
punten

Is de voorgestelde regeling nu een verbetering ten opzich-
te van de bestaande? Als die vraag wordt beantwoord
vanuit het streven naar minder toepassing van de voorlo-
pige hechtenis valt hij nu nog niet te beantwoorden. Wel
is het zo dat minder voorlopige hechtenis vermoedelijk
meer vraagt dan deze voorgestelde wetswijziging alleen.
In dat licht is de beoogde afschaffing van de schorsing
nog een aandachtspunt. In de discussie over het vaker
gebruiken van alternatieven is steeds geopperd dat de
bestaande regeling van de schorsing met dat doel zou
moeten worden uitgewerkt. Die alternatieven zijn er nu
gekomen buiten de regeling van de schorsing. Maakt dat
de schorsing meteen ook overbodig, zoals wordt gesteld
in de memorie van toelichting? Wel als ervan uit wordt
gegaan dat de vrijheidsbeperkende maatregelen een
functie vervullen die nu door de schorsing wordt vervuld.
Dat is echter niet het geval. De vrijheidsbeperkende
maatregelen gaan als alternatief voor de voorlopige
hechtenis juist een functie vervullen die de schorsing nooit
heeft vervuld. Geschorst wordt er nu bijvoorbeeld in het
geval dat de rechter meent dat een beperkt herhalingsge-
vaar gezien de persoonlijke omstandigheden kan worden
ondervangen door een geschorste voorlopige hechtenis
als duidelijke waarschuwing. Ook kan de schorsing
worden gebruikt als ‘stok achter de deur’ in het geval van
een – in het licht van de te verwachten straf – te lang du-
rende voorlopige hechtenis. Aanvullende voorwaarden
zijn in dergelijke gevallen niet per se aan de orde. Het
invoeren van de vrijheidsbeperkende maatregel zal wel-
licht betekenen dat in sommige gevallen, waarin voorheen
werd geschorst onder voorwaarden, geen behoefte meer
is aan een schorsing. In andere gevallen zal de rechter nog
steeds voorlopig hechten en in bepaalde van die gevallen
zal er nog steeds behoefte zijn om op enig moment te
kunnen schorsen. Als de schorsingsregeling verdwijnt en
de rechter in dat soort gevallen gebruik zou moeten ma-
ken van de vrijheidsbeperkende maatregel betekent dat
voor de verdachte en (de voortgang van) de strafzaak dat
er ineens een heel ander regime van toepassing wordt. De
rechter verdwijnt uit beeld, de druk op het afhandelen
van de zaak verdwijnt. Dat lijkt mij administratief een
hele uitdaging en vanuit efficiëntie-oogpunt ook minder
wenselijk. Daar komt bij dat de verdachte zomaar veel
slechter af kan zijn dan wanneer hij zou zijn geschorst
zonder voorwaarden. Ervan uitgaande dat ook na een
wetswijziging in de praktijk behoefte blijft bestaan om
in bepaalde gevallen voorlopig te hechten én te schorsen,

lijkt het mij onverstandig dat die mogelijkheid uit het
systeem wordt gehaald.

Een tweede aandachtspunt betreft de rol van de rechter
bij de vrijheidsbeperkende maatregel. Waar de rechter de
rechtvaardiging van de voorlopige hechtenis om de zoveel
tijd opnieuw moet beoordelen,41 beveelt hij een vrijheids-
beperkende maatregel voor een bepaalde of onbepaalde
termijn (zie artikel 2.5.4.2.1 lid 3) en is het vervolgens aan
het Openbaar Ministerie om toezicht te houden op de
tenuitvoerlegging van de maatregel.42 Artikel 2.5.4.2.2
bepaalt weliswaar dat de rechter ambtshalve, op vordering
van het Openbaar Ministerie of op verzoek van de ver-
dachte het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking of tot
toepassing van elektronisch toezicht en zekerheidstelling
kan wijzigen of opheffen. Maar een automatische en re-
gelmatige beoordeling door de rechter van de ernstige
bezwaren, de gronden, en de proportionaliteit in het licht
van de te verwachten straf, ontbreekt. Het op afstand
plaatsen van de rechter past bij een grotere lijn in de
voorstellen van modernisering strafvordering. De rechter
is niet langer dominant: zijn rol is kleiner geworden ter-
wijl de rol van de officier van justitie juist is gegroeid.43

In het licht van de omstandigheid dat de verdachte nog
niet is veroordeeld en de zittingsrechter niet voor een
voldongen feit geplaatst moet worden, komt mij dat in
dit verband niet direct wenselijk voor. Dat geldt zeker in
de gevallen dat de zwaarte van de vrijheidsbeperking van
dien aard is dat de beperking in wezen neerkomt op een
vrijheidsbeneming. Te denken valt aan een locatieverbod
in combinatie met elektronisch toezicht en gedragsaan-
wijzingen.44 In zo’n geval is moeilijk in te zien waarom
een verdachte minder bescherming zou moeten genieten
dan wanneer hij voorlopig is gehecht. Ook geldt dat in
een dergelijk geval een vrijheidsbeperkende maatregel
binnen het regime van artikel 5 EVRM komt te vallen.
In de rechtspraak van artikel 5 EVRM speelt de aanwe-
zigheid van een (regelmatige en inhoudelijke) rechterlijke
toets een belangrijke rol bij de beoordeling door het Hof
van de rechtmatigheid van de vrijheidsbeneming.
Een verwant punt in het licht van het ontbrekend rechter-
lijk toezicht is de voortgang van de procedure. Hoe wordt
gegarandeerd dat de zitting niet eindeloos op zich laat
wachten? In de huidige praktijk is het een vaker gehoorde
klacht dat zaken waarin de verdachte niet in voorlopige
hechtenis zit en er dus geen druk is van termijnen die
zaken ‘op de plank terechtkomen’. Verdachten die in hun
vrijheid zijn beperkt verdwijnen, anders dan vrije voeters,
niet van de radar. Maar is toezicht op de tenuitvoerlegging
door de reclassering en onder verantwoordelijkheid van
het Openbaar Ministerie een voldoende garantie dat de
berechting van de verdachte niet te lang op zich laat

De huidige bepalingen inzake de bevelen bewaring en gevangenhouding- en neming zijn overgenomen in de artikelen 2.5.4.3.2.1 e.v. Ten
aanzien van de gevangenhouding- en neming zijn de termijnen met betrekking tot het begin van de zitting gewijzigd. Lid 3 van artikel

41.

2.5.4.3.3.2 luidt als volgt: ‘De termijn gedurende welke het bevel van kracht is, kan door de rechtbank op vordering van de officier van
justitie vóór de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting telkens worden verlengd met periodes van ten hoogste drie maanden. De
duur van de gevangenneming of gevangenhouding en de verlengingen daarvan gaan tezamen een periode van een jaar niet te boven.’
Zie artikel 6:3:14 van de Wet van 22 februari 2017, houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering
en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen
(Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, Stb. 2017, 82. Zie ook de memorie van toelichting van Boek 2, p. 36.

42.

Zie hierover ook de bijdrage van Borgers in dit nummer.43.
Vergelijk Bleichrodt, Mevis & Volker 2011, p. 129. Zie ook het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van
8 juni 2017, www.rsj.nl/actueel/Nieuwsberichten/2017/boek1-2-sv.aspx, p. 5-6.

44.
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wachten – zeker niet als een maatregel voor onbepaalde
tijd is bevolen? Het mag niet zo zijn dat de zaak van een
verdachte die voorlopig in zijn vrijheid is beperkt en nog
wacht op zijn berechting in limbo verdwijnt.

4. Ter afsluiting

De voorgestelde wijzigingen ten aanzien van zowel de
rechtmatigheidstoets door de rechter-commissaris als ten
aanzien van de beslissing inzake de voorlopige hechtenis
zullen de bestaande praktijk van het voorarrest op niet
onbelangrijke punten veranderen. Wat betreft de recht-
matigheidstoets breekt de minister met de uitspraak van
de Hoge Raad van 8 mei 2001, NJ 2001/587 opdat de
zittingsrechter meer beoordelingsruimte krijgt. Het resul-
taat is een rechtmatigheidstoets die vrij beperkt lijkt maar
die uiteindelijk niet tekort lijkt te doen aan de belangen
van de verdachte in die zin dat de zittingsrechter meer
dan nu de ruimte zal hebben om over onrechtmatigheden
inzake bijvoorbeeld de aanhouding te oordelen, terwijl
tegelijkertijd de rechter-commissaris, met het oog op de
onmiddellijke invrijheidstelling, nog steeds de meer ern-
stige onrechtmatigheden aan de orde kan stellen. Deze
constructie lijkt in overeenstemming met de eisen die ar-
tikel 5 EVRM stelt aan de onverwijlde rechterlijke toet-
sing van de vrijheidsbeneming.
Wat betreft de voorlopige hechtenis en de voorlopige
vrijheidsbeperking wordt het naar mijn verwachting
vooral anders. Wellicht treedt daadwerkelijk een wijziging
in attitude op, en zal de rechter meer gebruikmaken van
de vrijheidsbeperkende maatregel. Dat zal echter onver-
mijdelijk gepaard gaan met het ook gebruiken van de
vrijheidsbeperkende maatregel voor zaken die nu nog
buiten het regime van de voorlopige hechtenis vallen. Zo
zal uiteindelijk een nieuw regime ontstaan waarin moet
worden geaccepteerd dat een ruime toepassing van de
vrijheidsbeperkende maatregel de prijs is voor het
(enigszins) minder toepassen van de voorlopige hechtenis.
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