
VU Research Portal

Het vervolgingsbegrip anno 2013

Borgers, M.J.

published in
Delikt en Delinkwent
2013

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Borgers, M. J. (2013). Het vervolgingsbegrip anno 2013. Delikt en Delinkwent, 43(3), 210-228. [20].

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

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/7d8e9eeb-bb7c-4e74-a2cc-8397bf7adef7


DDAfl.3 -maart 2013210

1. Hoogleraar straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en redacteur van dit tijdschrift.
2. Citeerwijze: M.J. Borgers. 'Het vervolgingsbegrip anno 2013', DD 2013, 20.
3. Is er eerst sprake van opsporing indien het gaat om activiteiten waarover de officier van justitie gezag

heeft, of ziet het gezag van de officier van justitie juist op die activiteiten die hebben te gelden als
opsporing?

4. Kamerstukken I/1917j18, 77, nr. 1, p. 20 (Verslag). Zie nader paragraaf 2.
5. M.S. Groenhuijsen in zijn bespreking van de oratie van J.M. Reijntjes (1989), DD 1990, p. 559-560.
6. G. Knigge & N.j.M. Kwakman. 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak', in: M.S.

Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoekspro
ject Strafvordering 2001, Deventer: Gouda Quint 2001, p, 243-347, in het bijzonder p. 336-347.

7. Zie nader over het opsporingsbegrip: M.]. Borgers, 'Het opsporingsbegrip anno 2009', in: M.J. Borgers,
M.].A. Duker & L. Stevens (red.), Politie in beeld (liber amicorum jan Naeyé), Nijmegen: WolfLegal Publis
hers 2009, p. 27-64 en M.]. Borgers, 'De onderzoeksfase: toezicht, controle en opsporing', in: F.G.H. Kris
ten, R.M.I. Lamp, J.M.W. Lindeman & M.J.J.P. Luchtman (red.), Bijzonder strafrecht. Strafrechtelijke hand
having van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland, Den Haag: Boo111Lemma uitgevers 2011, p.
455-496. VgL ook de kritische opmerkingen van J.M. Reijntjes in DD 2013, p. 35-41. Een complicatie
omtrent artikel132a Sv komt nog aan de orde in paragraaf 4.1.

Opsporing en vervolging zijn centrale en belangrijke begrippen in het Wetboek van Straf
vordering. Maar anders dan men wellicht zou verwachten, verschaft het wetboek weinig
duidelijkheid over de betekenis van die begrippen. Het opsporingsbegrip heeft tot 2000
geen wettelijke definitie gekend. In 2007 is de wettelijke omschrijving van het opsporings
begrip in artikel 132a Sv ingrijpend gewijzigd. Artikel 132a Sv roept - niettemin - diverse
vragen op, bijvoorbeeld waar het gaat om het gezag van de officier van justitie." Met betrek
king tot het vervolgingsbegrip kan worden vastgesteld dat bij de totstandkoming van het
Wetboek van Strafvordering aanvankelijk was voorzien in een wettelijke definitie van 'straf
vervolging'. Die definitie is echter al weer snel in het wetgevingsproces losgelaten, waarbij
de invulling van het vervolgtngsbegrip uitdrukkelijk is overgelaten aan rechtspraktijk en
wetenschap." Sedertdien zijn op legislatief niveau geen inspanningen meer verricht om de
in de wet veelvuldig gebezigde term 'vervolging' (nader) in te kleuren.
Groenhuijsen heeft eens geschreven dat het treurig is gesteld met de begripsvorming in het
strafprocesrecht: 'Terwijl juristen meesters van de taal heten te zijn, blijkt er binnen ons
vakgebied geen spoor van overeenstemming te bestaan over de meest elementaire begrip
pen die in het verband van een strafgeding een rol spelen.'? Zo bezien is het gewaagd om te
spreken van het opsporingsbegrip en het vervolgingsbegrip. Gaat het wel om begrippen in
de zin van concepten of noties met een duidelijk afgebakende betekenis? Of gaat het hier
om termen die zo vaak en zodanig worden gebezigd dat deze vooral de suggestie wekken
van een - centraal en belangrijk - begrip, terwijl de inhoudelijke betekenis diffuus is (ge
worden)?
Met betrekking tot 'opsporing' kan worden betoogd dat tegenwoordig sprake is van een
tamelijk duidelijk omlijnd concept, in die zin dat de omschrijving in artikel 132a Sv zich aan
de hand van de wetsgeschiedenis en rechtsgeleerde beschouwingen (in het bijzonder die
van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001)6 zodanig nader laat duiden dat daaruit een
vrij heldere en functionele afbakening van 'opsporing' voortvloeit," Of iets dergelijks ook
geldt voor 'vervolging', komt in deze bijdrage nader aan de orde. Heeft de term 'vervolging'
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8. Wet van 1 december 2011, 5tb. 2011. 600.
9. Ik verwijs in het bijzonder naar de kernachtige beschrijving van G. Knigge, 'De strafvordering in het

geding', in: Handelingen der Nederlandse juristen-Vereniging 1994-1, Zwolle: Tjeenk Willink 1994. p. 68-
69, 80-87. Zie voorts P.P.J.van der Meij, De driehoeksverhouding in het strafrechtelijk vooronderzoek, De
venter: Kluwer 2010, p. 33-78 en P.A.M.Verrest, Raison d'être, Den Haag: BJu 2011, p. 53-119 (Verrest
2011a).

10. Vgl.Verrest 2011a, p. 62-63.

Teneinde de betekenis van de term 'vervolging' te doorgronden, is het van belang om in te
gaan op de oorspronkelijke structuur van het Wetboek van Strafvordering en in het bijzon
der de rol van de rechter-commissaris en het belang van het gerechtelijk vooronderzoek.
Daarover is reeds veel geschreven, zodat ik kan volstaan met een uiterst summiere schets."
Onder het Wetboek van Strafvordering van 1838 had de officier van justitie maar zeer be
perkte mogelijkheden om (opsporings)onderzoek te doen naar strafbare feiten. De structuur
van het toenmalige wetboek dwong hem ertoe om zich al snel tot de rechter te wenden,
ofwel door over te gaan tot dagvaarden, ofwel door het vorderen van een gerechtelijk voor
onderzoek. De verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar strafbare feiten lag daarmee
vrijwel geheel bij de rechter. Het vervolgen van strafbare feiten door het openbaar ministe
rie bestond daarmee uit het uitlokken van rechterlijke beslissingen. Gelet op de toentertijd
beperkte mogelijkheden van opsporing bestond de taak van het openbaar ministerie eigen
lijk ook uit niet veel meer dan dat.!?
Dit stramien is herkenbaar in het Wetboek van Strafvordering van 1926, al zijn er ook en
kele niet onbelangrijke verschillen. Zo wordt het openbaar ministerie in het wetboek van
1926 meer ruimte gegund voor de (zelfstandige) opsporing van strafbare feiten, waardoor
het verrichten van onderzoek naar strafbare feiten niet meer vrijwel alleen door de rechter
commissaris geschiedt en het gerechtelijk vooronderzoek nog maar gedeeltelijk een exclu
sief onderzoekskader is. Tegelijkertijd beschikt de officier van justitie in de opsporingsfase

2 Historische schets: een klassiek opsporingsbegrip?

- die veelvuldig in het Wetboek van Strafvordering voorkomt, maar ook daarbuiten figu
reert - in de loop van de jaren een dusdanig omlijnde betekenis gekregen dat met recht kan
worden gesproken van een vervolgingsbegrip? Het opmaken van de balans is juist nu, anno
2013, van belang. Met ingang van 1 januari 2013 is immers het gerechtelijk vooronderzoek
afgeschaft. Van oudsher is de term 'vervolging' in het Wetboek van Strafvordering nauw
verbonden met (het vorderen van de opening van) het gerechtelijk vooronderzoek. Te ver
wachten valt dan dat het afschaffen van het gerechtelijk vooronderzoek implicaties heeft
voor de (wetssystematische) betekenis van de term 'vervolging' in het Wetboek van Straf
vordering. DeWet versterking positie.rechter-commissaris vormt daarom een goede aanlei
ding om het vervolgingsbegrip onder de loep te nemen."
De zoektocht naar de betekenis en de status van het vervolgingsbegrip verloopt langs twee
lijnen. Allereerst geef ik een korte historische schets van de betekenis van de term 'vervol
ging' in het Wetboek van Strafvordering van 1926 (paragraaf 2) en van de betekenis die daar
tot nu toe in de rechtspraak en de literatuur aan is gegeven (paragraaf 3). Vervolgens be
spreek ik enkele wijzigingen die de Wet versterking positie rechter-commissaris heeft aan
gebracht in het Wetboek van Strafvordering (paragraaf 4). Daarbij gaat het niet om een
integrale bespreking van deze wet, maar uitsluitend om de implicaties voor de betekenis
van de term 'vervolging' in het huidige strafvorderlijke stelsel. Ik sluit af met een evaluatie
en een vooruitblik: wat is de betekenis en de sta~us van het vervolgingsbegrip anno 2013 en
hoe zou die betekenis zich in de toekomst verder kunnen ontwikkelen (paragraaf 5)7

HET VERVOLGINGSBEGRIP ANNO 2013Artikel
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11. Vgl. over de bevoegdheidsverdeling tussen de officier van justitie en de rechter-commissaris Van der
Meij 2011, p. 57-63.

12. Vgl. ook M.S.Groenhuijsen, 'De rol van de mensen- en burgerrechten in de herziening van het Wetboek
van Strafvordering van 1926', DD 1989, p, 513-514 en Verrest 2011a, p. 92, 103-104.

13. Een derde mogelijkheid, die hier verder niet van belang is, betreft uiteraard het afzien van vervolging.
14. Vgl. ook het toenmalige artikel 149 Sv. Zie voorts A.j. Blok & LCh. Besier. Het Nederlandsche strafproces.

Eerste deel, Haarlem: Tjeenk Willink 1925, p. 476-477.
15. Zie daarover Blok& Besier 1925, p. 211.
16. Van een regeling die ertoe dwingt om binnen een bepaalde termijn het onderzoek ter terechtzitting een

aanvang te doen nemen, is dan nog geen sprake.

Afgaande op de memorie van toelichting ligt het belang van deze definitiebepaling er vooral
in om duidelijk te markeren op welk moment de strafvervolging een aanvang neemt. Daar
door moet helder zijn wanneer men zich bevindt in het stadium van de strafvervolging,
omdat daaraan op andere plaatsen in het oorspronkelijk voorgestelde wetboek wordt ge
refereerd. Artikel 136 OROheeft daarnaast nog een bredere wetssystematische betekenis.
Het doen van een vordering bij de rechter of het anderszins onderwerpen van de zaak aan
diens kennisneming - concreet: het vorderen van voorlopige hechtenis, het vorderen van
de opening van een gerechtelijk vooronderzoek of het uitbrengen van de dagvaarding -
heeft tot gevolg dat de zaak in handen van de rechter komt te liggen, terwijl vanaf dat
moment ook de rechtspositie van de verdachte duidelijk is geregeld en een systeem van
termijnbewaking in werking treedt met het oog op de voortgang van het onderzoek. Artikel
136 ORObevat, zo bezien, niet slechts een 'technische' definitie, maar markeert in feite een
veel betekenend moment, of zo men wil: een omslagpunt, in de strafzaak.
Naar aanleiding van vragen van de Commissie van Voorbereiding wordt de definitiebepaling
van artikel 136 OROvervolgens weer geschrapt, waarbij ook de keuze wordt gemaakt om in

"Tot de strafvervolging behoren alle handelingen, waardoor vanwege de met de vervolging belaste
ambtenaren eenige vordering bij den rechter wordt gedaan of op eenige andere wijze de zaak aan
diens kennisneming wordt onderworpen.
Elke zoodanige handeling doet de strafvervolging een aanvang nemen."

over een betrekkelijk gering aantal bevoegdheden. In het gerechtelijk vooronderzoek zijn de
onderzoeksmogelijkheden (van de rechter-commissaris) aanmerkelijk ruimer geregeld."
Het gerechtelijk vooronderzoek omvat ook, anders dan in de fase van het opsporingsonder
zoek het geval is, een duidelijke en ten opzichte van het vorige wetboek aanmerkelijk ver
beterde regeling van de rechtspositie van de verdachte.F Ook nu heeft de officier van justi
tie, indien het opsporingsonderzoek daartoe aanleiding geeft, in principe twee mogelijkhe
den: 13 ofwel hij gaat direct over tot dagvaarding, ofwel hij vordert de opening van een ge
rechtelijk vooronderzoek teneinde nader onderzoek mogelijk te rnaken.!" In beide gevallen
komt de zaak in handen van de rechter( -commissaris) te liggen. Een andere wijze van het
betrekken van de rechter door de officier van justitie wordt gevormd door het vorderen van
de voorlopige hechtenis. Dat kan geschieden tijdens het opsporingsonderzoek Het entame
ren van een gerechtelijk vooronderzoek is voor de toepassing van voorlopige hechtenis niet
vereist." Het Wetboek van Strafvordering van 1926 voorziet ook hier in een duidelijke re
geling van de positie van de verdachte, bestaande uit onder andere een ambtshalve onder
zoeksbevoegdheid van de rechter-commissaris en een regeling van de termijnen, waardoor
de rechter controle houdt over de toepassing van de voorlopige hechtenis."
Tegen deze achtergrond moet de definitie van 'strafvervolging' in artikel 136 van het oor
spronkelijk regeringsontwerp (ORO)van het Wetboek van Strafvordering van 1926 worden
geplaatst. In deze bepaling wordt strafvervolging als volgt omschreven:

ArtikelHET VERVOLGINGSBEGRIP ANNO 2013
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17. Deze wijziging wordt nauwgezet besproken door EG.H. Kristen, aantekening 5.1 op artikel 14-20, in:
A.L.MelaifM.S. Groenhuijsen e.a. (red.), Het Wetboek van Strafvordering, oktober 2000.

18. Kamerstukken 1l1917f18, 77, nr. 1, p. 20.
19. Blok& Besier 1925, p. 70.
20. Blok& Besier 1925, p. 67.
21. Zie artikel 9Sv.
22. Op deze wijze wordt voorkomen dat de rechter( -commissaris) reeds tijdens het vooronderzoek te veel

zou vooruitlopen op het onderzoek ter terechtzitting. Zie Van der Meij 2010, p. 50-51.
23. Verrest 2011a, p. 102. Vgl. ook Van der Meij 2010, p. 59.

het wetboek niet langer van 'strafvervolging' maar van 'vervolging' te spreken.'? De minis
ter stelt dat de omschrijving in artikel 136 ORO'bij nadere overweging niet geheel juist
voorkomt'. In de kern komt het erop neer dat de minister ervoor bevreesd is dat de gegeven
definitie onder omstandigheden iets te beperkt is. Dat zou zich vooral wreken in verhou
ding tot de regeling van de stuiting van de verjaring in artikel 72 Sr, waarin wordt gespro
ken van 'daad van vervolging'. De minister opteert echter niet voor een nieuwe definitiebe
paling: 'Aan de rechtspractijk en aan de wetenschap worde (... ) overgelaten de beteekenis
van den term "vervolging" voor zoover noodig nader te bepalen.?"
Het voert te ver om de argumenten van de minister hier in extenso te bespreken. Blok en
Besier tonen zich in elk geval niet erg onder de indruk. Ook al hebben zij kritiek op de wijze
waarop in onderdelen van de oorspronkelijke toelichting op het wetboek werd omgespron
gen met de definitie van artikel 136 ORO,dat doet niet af aan hun waardering voor die
definitie zelf: 'Wij gelooven de practijk den raad te mogen geven zich naar het vervallen
artikel te gedragen'.'? Blok en Besier omschrijven de taak van de met vervolging belaste
ambtenaar als 'het uitlokken van onderzoek en beslissingen van den rechter, zoowel gedu
rende het tijdperk van het voorbereidend onderzoek als gedurende de phase van het eind
onderzoek'. Onderscheiden kunnen dan worden daden van vervolging - dat wil zeggen:
'daden, welke de strekking hebben een zoodanig onderzoek te doen bewerkstelligen en
zulk een beslissing te doen nemen' - en de vervolging als 'den toestand, die het gevolg is
van die daad [de daad van vervolging; MJB]en niet eindigt, vóórdat het door den rechter
gehouden onderzoek onherroepelijk is gesloten, of de door den rechter gegeven beslissing
onherroepelijk is geworden, tenzij aan de vervolging vroeger door het O.M.zelf bevoegde
lijk een einde wordt gemaakt.ê?
Tegen deze achtergrond kan ook de vervolgingstaak waarmee (in het bijzonder) de officier
van justitie is belast." nader worden geduid. Met daden van vervolging 'activeert' de offi
cier van justitie de bemoeienis van de rechter, waardoor een volgende stap in het strafpro
ces - in het kader van het vooronderzoek dan wel in de vorm van het eindonderzoek -
wordt gezet. Enerzijds laat dat zien dat de officier van justitie afhankelijk is van de rechter
en de rechter-commissaris om de strafzaak in alle fasen te kunnen doorlopen. Anderzijds
vormen de onafhankelijk genomen beslissingen van de officier van justitie om te vervolgen,
verder te vervolgen of juist niet (verder) te vervolgen, cruciale onderdelen van het strafpro
ces.22 Niettegenstaande de rechterlijke controle die op deze beslissingen mogelijk is, neemt
de officier van justitie hiermee een sleutelpositie in. Verrest stelt in zijn beschrijving van het
Wetboek van Strafvordering van 1926 dan ook terecht: 'De vervolging is de motor in het
strafprocesP
Op basis van deze tocht met zevenmijlslaarzen door de ontstaansgeschiedenis van het Wet
boek van Strafvordering kan men vaststellen dat de toenmalige wetgever geen precies afge
bakende betekenis aan de term 'vervolging' heeft willen geven. Maar in historisch opzicht
kan wel degelijk van een vervolgingsbegrip worden gesproken. Met vervolging wordt ge
refereerd aan de fase in het strafproces waarin de rechter - op initiatief van de officier van

HET VERVOLGINGSBEGRIP ANNO 2013Artikel
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24. Overigens zonder dat daarmee is gezegd dat tussen opsporing en vervolging een waterschot zit. Van een
strikte volgtijdelijkheid van opsporing en vervolging is geen sprake. Zo is bij de totstandkoming van het
Wetboek van Strafvordering van 1926 reeds tot op zekere hoogte aanvaard dat parallelle opsporing
plaatsvindt. Vgl. Kamerstukken 111913/14, 286, nr. 3, p. 97 en Blok & Besier 1925, p. 196-197, 450-451,
477. Als voorbeeld wordt daarbij genoemd de aanhouding en inverzekeringstelling tijdens een gerechte
lijk vooronderzoek. Voorts kan worden gedacht - vgl. Blok& Besier 1925, p. 211 - aan de situatie waarin
de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt, zonder dat tegelijkertijd een gerechtelijk vooronder
zoek loopt.

25. Hier wordt volstaan met een verwijzing naar Van der Meij 2010.
26. Een andere oorzaak is gelegen in het de auditu-arrest (HR 20 december 1926, NJ 1927, 85). Het toelaten

voor het bewijs van verklaringen die tegenover de politie zijn afgelegd, heeft de noodzaak weggenomen
om getuigen reeds tijdens een gerechtelijk vooronderzoek onder ede te (doen) horen, teneinde veilig te
stellen dat hun verklaringen - onder omstandigheden - op de voet van het toenmalige artikel 295 Sv
konden worden aangemerkt als ter terechtzitting afgelegd.

3.1 De teloorgang van het gerechtelijk vooronderzoek
Het is voor de duiding van het vervolgingsbegrip niet nodig de ontwikkelingen die zich
sinds 1926 hebben voorgedaan, in extenso te bespreken. Bovendien zijn die bekend en reeds
uitvoerig gedocumenteerd" De belangrijkste, onderling samenhangende ontwikkelingen
zijn die van de teloorgang van het gerechtelijk vooronderzoek en het toegenomen belang
van het opsporingsonderzoek. De teloorgang van het gerechtelijk vooronderzoek houdt
- tot het verdwijnen daarvan per 1 januari 2013 - vooral verband met het verlies van het
exclusieve karakter van dat onderzoekskader." Steeds meer bevoegdheden kunnen en mo
gen na 1926 ook buiten het gerechtelijk vooronderzoek worden toegepast. Niet onbelangrijk
is ook dat de regeling van de telefoontap aanvankelijk binnen het gerechtelijk vooronder
zoek wordt geplaatst, waardoor - vanwege het heimelijke karakter van dit dwangmiddel -
de intern-openbare structuur van het gerechtelijk vooronderzoek wordt aangetast en ook
de rechtspositie van de verdachte ten dele wordt afgezwakt. Nadien wordt de regeling van

3 Na 1926: verwatering van het ldassieke vervolgingsbegrip

DDAfl.3 - maart 2013214

justitie - in belangrijke mate de verantwoordelijkheid gaat dragen over het onderzoek - en
ook de regie daarover kan gaan voeren - en waarin aan de verdachte een duidelijk gere
gelde rechtspositie toekomt. In deze twee elementen is het belangrijkste onderscheid met
het (toentertijd een relatief bescheiden plaats innemende) opsporingsonderzoek gelegen."
Men zou dus kunnen spreken van een klassiek vervolgingsbegrip, waarin het uitlokken van
een onderzoek of beslissing van de rechter door een met vervolging belaste ambtenaar cen
traal staat. Maar dit klassieke vervolgingsbegrip moet dan wel worden begrepen vanuit - of
anders gezegd: het includeert - de noties van rechterlijke bemoeienis, termijnbewaking en
rechtsbescherming voor de verdachte.
Voor alle duidelijkheid: dat men kan spreken van een klassiek vervolgingsbegrip, betekent
niet dat daarmee ook een alomvattende definitie is gegeven van 'vervolging' (in de trant
van: het door de officier van justitie betrekken van de rechter in de strafzaak). Waar het om
gaat, is dat de wetgever van 1926 met 'vervolging' refereert aan een specifieke fase van het
strafproces waarin bepaalde noties een duidelijke rol spelen. Het klassieke vervolgingsbe
grip is vooral een verwijzing naar de opbouw van het strafvorderlijke stelsel - en dan in het
bijzonder die van het vooronderzoek- zoals dat in 1926 is ingevoerd. Daarmee is niet ge
zegd dat de term 'vervolging' een voor eens en altijd afgebakende betekenis heeft. Juist niet,
zou men kunnen en moeten zeggen, omdat er welbewust voor is gekozen om geen (wette
lijke) definitie vast te leggen. De vraag is dan: heeft het klassieke vervolgingsbegrip na 1926
stand weten te houden of hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die op een (ver)andere
(nde) betekenis van 'vervolging' duiden?

ArtikelHET VERVOLGINGSBEGRIP ANNO 2013
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27. Zie over de ontwikkelingen omtrent de positie van de rechter-commissaris Verrest 2011a, p. 139-174,
199-215.

28. j.B.H.M. Simmelink & V.G.M.Baaijens-van Geloven, 'Vervolging en rechtsbescherming', in: M.S. Groen
huijsen & G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken, tweede interimrapport onderzoeksprOject
Strafvordering 2001, Deventer: Gouda Quint 2001, p. 389-390, 426-430.

de telefoontap weer uit het gerechtelijk vooronderzoek gehaald en bij de bijzondere opspo
ringsbevoegdheden opgenomen.
De toename van het belang van het opsporingsonderzoek betekent - vanzelfsprekend - ook
dat de positie van de officier van justitie wordt versterkt en dat zijn verantwoordelijkheid
voor een goed verloop van het (opsporings )onderzoek op de voorgrond komt te staan. Dit
leidt er niet toe dat de rechter-commissaris uit beeld verdwijnt. De rol van de rechter-com
missaris verandert wel fundamenteel van aard. Het gaat niet langer - of in elk geval: in veel
mindere mate dan voorheen - om regievoering, maar veeleer om incidentele betrokkenheid
bij het onderzoek. Die betrokkenheid houdt vooral verband met de noodzakelijk geachte
rechterlijke controle over de toepassing van ingrijpende bevoegdheden en vrijheidsbene
mende dwangmiddelen."
Welke betekenis hebben deze ontwikkelingen in het licht van het klassieke vervolgingsbe
grip, zoals dat kan worden ontwaard in het oorspronkelijke strafvorderlijke systeem van het
wetboek van 19267 Dat klassieke vervolgingsbegrip is, zoals gezegd, verbonden met de no
ties van rechterlijke bemoeienis, termijnbewaking en rechtsbescherming voor de verdachte.
Duidelijk mag zijn dat de notie van rechterlijke bemoeienis aan betekenis heeft ingeboet.
Waar het gaat om termijnbewaking en rechtsbescherming, heeft de verschuiving van het
gerechtelijk vooronderzoek naar het opsporingsonderzoek ook de nodige sporen achterge
laten. Het tweede interimrapport van het onderzoeksproject Strafvordering 2001 bevat een
uitvoerige analyse van die ontwikkeling. Uit deze analyse blijkt dat enkele kenmerkende
elementen van de regeling van de vervolging in het Wetboek van Strafvordering van 1926 -
de verplichting tot het specificeren van de verdenking en het informeren van de verdachte
daaromtrent, het toekennen van rechten aan de verdachte teneinde de richting en de voort
gang van het onderzoek te beïnvloeden, de verplichting om na afloop van het onderzoek
duidelijkheid jegens de verdachte te verschaffen omtrent het verdere verloop van de zaak -
nadien niet systematisch zijn opgenomen of verwerkt in de regeling van het opsporingson
derzoek. Door de onderzoekers wordt gesproken van een gebrekkige normering van het
opsporingsonderzoek. Voor zover de wet wel voorzieningen bevat die - lopende het opspo
ringsonderzoek - in de hiervoor aangeduide elementen zouden moeten voorzien, ontberen
deze de benodigde structuur. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op de - in 2000 in werking
getreden - regeling van de mini-instructie. Weliswaar biedt die regeling de verdachte de
mogelijkheid om onderzoekshandelingen uit te lokken, maar zonder dat er verplichtingen
voor het openbaar ministerie bestaan om de verdachte te informeren omtrent de beschuldi
ging, terwijl de betrokkenheid van de rechter-commissaris ook hier incidenteel van aard
is.28
Het gaat er nu niet om deze ontwikkelingen te evalueren of te waarderen. Duidelijk is wel
dat het klassieke vervolgingsbegrip na 1926 in zekere zin is gaan verwateren. Van een ver
volgingsbegrip dat refereert aan het adiëren van de rechter en daarmee automatisch aan de
noties van rechterlijke bemoeienis, termijnbewaking en rechtsbescherming voor de ver
dachte, is ten gevolge van de langzame, maar gestage teloorgang van het gerechtelijk voor
onderzoek niet langer sprake. Deze ontmanteling van het klassieke vervolgingsbegrip komt
ook pregnant tot uitdrukking in het NjV-preadvies van Knigge uit 1994. Op grond van een
historische analyse van de inrichting van het vooronderzoek, waarop de onderzoeksgroep
Strafvordering 2001 nadien heeft voortgeborduurd, betoogt hij dat de inschakeling van de
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29. Knigge 1994, p. 115. Zie ook p. 86. Zie voorts B.F.Keulen & G. Knigge, Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer
2010, p. 164.

30. Die kwalificatie komt ook tot uitdrukking in artikel 12 lid 1, 167 lid 1 en 242 lid 1 Sv.
31. Aldus KamerstukkenlI 2004/05,29849, nr. 3, p. 16. Zie ook M. Kessler & B.F.Keulen, De strafbeschik/äng,

Deventer: Kluwer 2008, p. 5-6.
32. Vgl. ook M.S.Groenhuijsen & j.B.H.M. Simmelink, 'Het wetsvoorstel OM-afdoening op het grensvlak van

juridische techniek en strafprocessuele uitgangspunten', in: A.H.E.e.Jordaans e.a. (red.), Praktisch straf
recht (liber amicorum Jan Reijntjes), Nijmegen: WLP2005, p. 177.

33. Kamerstukken II 2004/05, 29 849, nr. 3, p. 16. Aan een derde argument, dat verband houdt met de verja
ringsregeling, ga ik hier voorbij. Zie daarover T. Kooijrnans, aantekening 5.2 op artikel 257a-257h, in:
A.L.MelaifM.S. Groenhuijsen e.a. (red.), Het Wetboek van Strafvordering, september 2012.

3.2 De strajbescbikking
Een tweede ontwikkeling die hier van belang is, betreft de invoering van de strafbeschik
king met de Wet OM-afdoening. Het Wetboek van Strafvordering spreekt - in Titel IVAvan
het Tweede Boek - van vervolging door een srrafbeschikktng.'? In het licht van het klassieke
vervolgingsbegrip is dat opmerkelijk, omdat het daarbij gaat om het inschakelen van de
rechter, terwijl bij het uitvaardigen van een strafbeschikking de rechter juist buiten beeld
blijft. Dat duidt dan ook op een andere benadering van de term 'vervolging' dan die van de
wetgever van 1926. Voor een goede duiding van de betekenis van de invoering van de straf
beschikking voor de betekenis van 'vervolging' is een aantal punten van belang.
Door de minister worden verschillende redenen genoemd om het uitvaardigen van een
strafvervolging onder de term 'vervolging' te scharen. De - naar eigen zeggen - belang
rijkste reden daarvoor is dat het niet aanmerken van buitengerechtelijke afdoening als een
vorm van strafvervolging, een belemmering zou vormen voor het buitengerechtelijk opleg
gen van straffen waarvan de tenuitvoerlegging niet per definitie van de medewerking van
de betrokkene afhankelijk is, zoals de geldboete." De hier gepresenteerde argumentatie laat
zich lastig begrijpen. Immers, waaruit zou volgen dat de - wettelijk gereglementeerde -
tenuitvoerlegging van een bij strafbeschikking opgelegde sanctie niet zou zijn toegelaten,
indien de oplegging van de strafbeschikking niet als 'vervolging' zou kunnen worden aange
merkt? De minister kiest hier voor een doelredenering= - als het maar vervolging heet, is
tenuitvoerlegging ook zonder medewerking van de betrokkene mogelijk - zonder dat er een
dwingende reden bestaat om die redenering te volgen.
De keuze om de oplegging van een strafbeschikking als 'vervolging' aan te merken, laat zich
beter begrijpen vanuit een ander door de minister genoemd argument. Hij wijst erop dat er
- gelet op de grote schaal waarop buitengerechtelijke afdoening tegenwoordig plaatsvindt -
geen reden is om die wijze van afdoening onvermeld te laten in de wettelijke opsomming
van keuzes die de officier van justitie kan maken omtrent de (verdere) vervolging van de
verdachte." Hierop voortbordurend kan men dan stellen dat wanneer onder 'vervolging'
ook valt het afdoen van een strafzaak door deze (ter berechting) aan de rechter voor te
leggen, het opleggen van een sanctie door het openbaar ministerie niet anders zou moeten
worden gekwalificeerd. Wanneer men het strafproces in de schematische volgorde opspo-

rechter in het vooronderzoek een dermate incidenteel karakter heeft gekregen, dat '[h]et
vervolgingsbegrip als uitgangspunt van regeling [moet] worden losgelaten'r? Anders ge
zegd: als met het adiëren van de rechter in het vooronderzoek - en dus met de vervolging -
niet tegelijkertijd wordt voorzien in een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen, kan
'vervolging' eigenlijk niet meer het systematische ankerpunt van de wettelijke regeling van
het vooronderzoek vormen en dient te worden gekozen voor een fundamenteel andere in
richting van die regeling.
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34. Of ook - tevens - sprake is van berechting, is voor discussie vatbaar. Zie nader Gr,oenhuijsen & Simme
link 2005, p. 177-180.

35. In vergelijkbare zin Kooijmans 2012, aantekening 5.2.
36. Zie ook PAM. Mevis, Capita strafrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2013, p. 464, 472. Mevis wijst erop dat

juist vanwege de invoering van de strafbeschikking een definitie van 'vervolgen' zich nauwelijks meer
laat geven. Tegelijkertijd acht hij de keuze om het uitvaardigen van een strafbeschikking als vervolging
aan te merken wel begrijpelijk.

37. Artikel 257b en 257c Sv.
38. Tegen die achtergrond kan de vraag worden opgeworpen waarom eigenlijk niet meer (ingrijpende) han

delingen van het openbaar ministerie, die niet onmiddellijk leiden tot rechterlijke betrokkenheid, door
wetgever als vervolging zijn aangemerkt. Zie Keulen & Knigge 2010, p. 164.

3.3 Tussenstand
Overziet men de hier geschetste ontwikkelingen, dan is duidelijk dat het klassieke vervol
gingsbegrip aan betekenis heeft ingeboet. Waar het gaat om het voorbereidende onderzoek,
is er sprake van dat vervolgingsbegrip als wetssystematisch uitgangspunt voor de inrichting
van dat onderzoek. De inschakeling van de rechter( -cornmissaris) door de officier van justi
tie heeft minder verstrekkende consequenties dan voorheen. De noties van rechterlijke be
moeienis, termijn bewaking en rechtsbescherming voor de verdachte zijn niet langer auto
matisch verbonden aan de inschakeling van de rechter( -commissaris). Op zich staat dat er
niet aan in de weg om onder 'vervolgen' dan nog steeds - mede - te verstaan het adiëren
van de rechter door de officier van justitie, maar het gaat dan veel meer om een technische
definitie dan om een verwijzing naar een specifieke inrichting van het voorbereidende on
derzoek. In zoverre is van verwatering van het klassieke vervolgingsbegrip sprake.
Waar in 1926 het afdoen van een strafzaak - in de zin van het bewerkstelligen van een
inhoudelijke beoordeling van de beschuldiging en (in principe) de oplegging van een sanctie
- zonder meer de inschakeling van de (zittings)rechter betekende en dus noopte tot dag
vaarding van de verdachte, is dat thans - sinds de Wet OM-afdoening - niet in alle gevallen
noodzakelijk. Dat de wet in relatie tot de afdoening anders dan door de rechter thans ook
spreekt van 'vervolging', is op zich niet verwonderlijk. Maar ook hier kan van verwatering
worden gesproken. Wanneer men het heeft over vervolging, betekent dat niet automatisch
dat (door toedoen van het openbaar ministerie) de rechter op enigerlei wijze in beeld komt.

ring-vervolging-berechting-executie beziet, vertoont de oplegging van de strafbeschikking
kenmerken van (in ieder geval) 'vervolging'P"
Duidelijk is dus dat in relatie tot het uitvaardigen van de strafbeschikking de wetgever de
term 'vervolging' bezigt als verwijzing naar een vorm van afdoening, te weten: sanctieop
legging anders dan door de rechter. Daarmee wordt een element dat traditioneel nauw is
verbonden aan de term 'vervolging' - en in elk geval aan het klassieke vervolgingsbegrip -
losgelaten. Men zou kunnen zeggen dat de wetgever hier gebruik maakt van de flexibiliteit
die bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafvordering van 1926 reeds was ingecal
culeerd door niet te voorzien in een wettelijke definitie van vervolging'." Dat doet er niet
aan af dat de term 'vervolging' met de Wet OM-afdoening een aanmerkelijk ruimere beteke
nis dan voorheen heeft gekregen." Zeker indien men bedenkt dat afdoening anders dan
door de rechter, niet alleen het uitvaardigen van een strafbeschikking door het openbaar
ministerie, maar ook - binnen zekere grenzen - door politieambtenaren of bestuurlijke au
toriteiten omvar." Een niet onbelangrijke nuance is nog wel dat in al deze gevallen een
beroep bij de strafrechter openstaat. Maar 'vervolging' betekent hier niet zonder meer dat
de rechter in beeld komt."
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39. Van een vervolgingsmonopolie van het openbaar ministerie is zo niet (onverkort meer) sprake. Vg!. ook
Keulen & Knigge 2010, p. 165.

40. Zie het overzicht in Kristen 2000, aantekening 6.2. Zie van meer recente datum o.a. Keulen & Knigge
2010, p. 163 en G.].M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers, Deventer:
Kluwer 2011, p. 104-105. Vg!. echter ook Mevis 2013, p. 466, 468, 475 die het incidenteel betrekken van
de rechter-commissaris bij het voorbereidend onderzoek niet als vervolging aanmerkt. Zie ook onder
deel 6 van de noot van Mevis onder HR30 juni 2009, NJ 2010,230.

41. Zie HR 2 oktober 2007, NJ 2008,550 m.nt, P.A.M.Mevis (over het verval van het recht van strafvervol
ging bij 'overleden' rechtspersonen): 'De vervolging vangt aan op het moment dat het Openbaar Minis
terie de strafrechter betrekt in een zaak'. Gewezen kan ook worden op de rechtspraak over de stuiting
van verjaring. Weliswaar pleegt 'daad van vervolging' in artikel 72 Sr ruimer te worden uitgelegd dan de
strafvorderlijke term 'vervolging' (vg!. A.J.A.van Dorst, De verjaring van het recht tot strafvervolging,
Arnhem: Gouda Quint 1985, p. 203-219 en Kristen 2000, aantekening 5.3), ook in de rechtspraak over
artikel 72 Sr wordt het doen van een vordering van het openbaar ministerie aan de rechter voldoende
geacht om van een daad van vervolging te spreken. Zie HR 13 maart 2012, LJNBU8746. advocaat-gene
raal Knigge wijst er in zijn conclusie op dat met een dergelijke vordering sprake is van vervolging en
daarmee in ieder geval ook van een daad van vervolging.

42. Zie voor een overzicht van alle relevante vorderingen Kristen 2000, aantekening 6.2. Nadien heeft de
Hoge Raad ook een vordering tot het verlenen van een machtiging tot het instellen van een strafrechte
lijk financieel onderzoek als daad van vervolging aangemerkt. Zie HR2 oktober 2007, NJ 2008, 550 m.nt.
P.A.M.Mevis.

43. Vlg. CorstensfBorgers 2011, p. 105: 'Vervolging kan aldus worden geherdefinieerd tot het door het open
baar ministerie betrekken van de strafrechter in een strafzaak en het opleggen van een strafbeschikking
door het openbaar ministerie.'

3.4 De interpretatie van het vervolgingsbegrip in diverse regelingen
De besproken ontwikkelingen lijken ondertussen niet te hebben geleid tot veel hoofdbre
kens in de literatuur over de uitleg van de term 'vervolgen' in het Wetboek van Strafvorde
ring. In lijn met artikel 136 OROwerd en wordt onder vervolgen in algemene zin doorgaans
verstaan het door een met vervolging belaste ambtenaar uitlokken van een onderzoek of
een beslissing van de rechter.?" Aldus werd en wordt - overigens niet alleen in de literatuur,
maar ook in de rechtspraak" - voor een vrij technische uitleg van de term 'vervolging' ge
kozen. Technisch, omdat deze uitleg op zich wel aansluit bij het klassieke vervolgingsbegrip,
maar niet laat doorklinken dat de betekenis van het inschakelen van de rechter sinds 1926
nogal is veranderd. Het gaat niet langer alleen om de oorspronkelijke drieslag van handelin
gen waarmee de rechter(-commissaris) duurzaam bij het onderzoek wordt betrokken (het
vorderen van de opening van een gerechtelijk vooronderzoek, het vorderen van voorlopige
hechtenis, het dagvaarden), maar ook om andere vormen van het adiëren van de rechter,
waaronder het incidenteel betrekken van de rechter-commissaris met het oog op het ver
krijgen van een machtiging." De invoering van de Wet OM-afdoening heeft er verder toe
geleid dat, zonder veel discussie, de oplegging van een strafbeschikking als tweede vorm
van vervolgen - naast het adiëren van de rechter door de officier van justitie - is erkend."
Men zou dus kunnen zeggen dat de lading die de vlag dekt, sinds 1926 nogal anders van
aard en ook veelomvattender is geworden.
Onderhand komt de term 'vervolging' voor in tientallen voorschriften in het Wetboek van
Strafvordering en ook andere wetten. Dat doet de vraag rijzen of het hanteren van een
technische en brede definitie zoals zojuist omschreven, niet tot problemen leidt. Wanneer
men op microniveau kijkt naar de diverse wettelijke voorschriften, blijkt inderdaad dat het
hanteren van die algemene definitie van 'vervolging' vragen oproept en dat er goede argu
menten kunnen worden aangevoerd om soms voor een (enigszins) andere uitleg te kiezen.
Een pregnant voorbeeld betreft de regeling van de schorsing van de vervolging, die door

Het kan evenzeer gaan om het handelen van het openbaar ministerie, en soms zelfs van een
politieambtenaar of een bestuurlijke autoriteit.'?
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44. Schorsing van de vervolging is ook mogelijk na het instellen van (gewone) rechtsmiddelen alsook in het
stadium van de ontnemingsprocedure (die geldt als voortzetting van de vervolging in de hoofdzaak). Zie
Kristen 2000, aantekening 6.15-6.17. Schorsing van het verlenen van het bevel tot voorlopige hechtenis
dan wel de tenuitvoerlegging van dat bevel op grond van artikel 14, 14a of 16 Sv stuit op problemen,
zodat (het vorderen van) voorlopige hechtenis in dit kader niet als 'vervolging' zou moeten worden
aangeduid. Daarbij geldt dat de wet ter zake van de schorsing van de voorlopige hechtenis een afzonder
lijke regeling kent, die - zo betoogt Kristen - als lex specialis kan worden beschouwd. Zie Kristen 2000,
aantekening 6.3-6.6.

45. Kristen 2000, aantekening 6.7-6.10.
46. Kristen 2000, aantekening 6.1.
47. Al moet daarbij worden aangetekend dat ook reeds in de totstandkomingsgeschiedenis van de regeling

van de schorsing van de vervolging diverse knel- en discussiepunten kunnen worden aangewezen met
betrekking tot de inhoud van de termen 'strafvervolging' en 'vervolging'. Zie daarover uitvoerig Kristen
2000, aantekening 5.1-5.4.

48. Blok & Besier 1925, p. 138. Indien tijdens het opsporingsonderzoek voorlopige hechtenis was toegepast,
stond de weg van artikel 245 Sv open.

49. E.P.von Brucken Fock, 'Tot welke wijzigingen in het Nederlandse strafprocesrecht dienen de beginselen
van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de men en de fundamentele vrijheden, aanleiding te geven?', in: Handelingen der Neder
landse Juristen-Vereniging 1983-1, Zwolle: Tjeenk Willink 1983, p. 195, S.V. Pelsser, aantekening 4 op
artikel 36, in: A.L. MelaijM.S. Groenhuijsen e.a. (red.), Het Wetboek van Strafvordering, augustus 2005
(met vermelding van relevante lagere rechtspraak) en CorstensjBorgers 2011, p. 541. Vgl. voorts HR 17
juni 1975, NJ 1975, 467 m.nt. ThWvV:Zie echter ook Keulen & Knigge 2010, p. 175-176.

Kristen diepgaand is geanalyseerd. Kristen toont op overtuigende wijze aan dat het in rela
tie tot deze regeling alleen zinvol is om onder 'vervolging' te begrijpen het vorderen van de
opening van een gerechtelijk vooronderzoek en het aanhangig maken van de zaak ter te
rechtzitting door middel van dagvaarding." Waar het gaat om andere vormen van het adië
ren van de rechter - waaronder het verkrijgen van een machtiging voor een doorzoeking,
het opnemen van vertrouwelijke communicatie of het plaatsen van een telefoontap dan wel
het instellen van een strafrechtelijk financieel onderzoek - leidt het aanmerken daarvan als
'vervolging' tot consequenties die niet verenigbaar zijn met de ratio en de systematiek van
de regeling van de schorsing van de vervolging." Kristen betoogt dan ook dat de term 'ver
volging' hier autonoom moet worden uitgelegd en dat daaronder alleen moet worden be
grepen het vorderen van de opening van een gerechtelijk vooronderzoek en het aanhangig
maken van de zaak ter terechtzitting door middel van dagvaarding." Anders gezegd: de
term 'vervolging' in de regeling van de schorsing van de vervolging is niet berekend geble
ken op de veranderende betekenis van het betrekken van de rechter( -commissaris) bij het
strafvorderlijke onderzoek. Het hanteren van de hiervoor aangeduide algemene, technische
betekenis van 'vervolging' zou die regeling disfunctioneel maken."
De behoefte aan een autonome - van de algemene, technische betekenis afwijkende - in
vulling van de term 'vervolging' blijkt ook in relatie tot andere strafvorderlijke bepalingen.
Ik noem hier ter illustratie artikel 36 Sv, op grond waarvan de verdachte aan de rechter het
verzoek kan doen, indien 'eene vervolging niet [wordt] voortgezet', te verklaren dat de zaak
geëindigd is. Ten tijde van de totstandkoming van het Wetboek van Strafvordering sprak het
vanzelf dat een dergelijke verklaring in principe niet kon worden gegeven gedurende de
periode van het opsporingsonderzoek. Van een voortzetting van de vervolging was dan im
mers geen sprake/" In de moderne literatuur wordt een ruimere interpretatie van artikel 36
Sv voorgestaan, waarbij de term 'vervolging' invulling krijgt aan de hand van het begrip
criminal charge in de zin van artikel 6 lid 1 EVRM.Daardoor zou artikel 36 Sv ook reeds
tijdens het opsporingsonderzoek, en meer specifiek: op een moment dat het openbaar mi
nisterie de rechter nog niet in het onderzoek heeft betrokken, kunnen worden toegepast."
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50. HR15 mei 2012, NJ 2012, 327 m.nt. A.H.Klip.
51. Overweging 2.3.6.
52. HR1 februari 2011, NJ 2011,394 m.nt. Y.Buruma.
53. Zie nader CorstensfBorgers 2011, p. 191. Vgl. ook W.F.van Hattum, Non bis in idem, Nijmegen: WLP2012,

p. 422. Ter zake van de oplegging van een bestuurlijke boete geldt wel de una via-regeling van artikel
243 lid 2 Sv en artikelS :44 lid 1 Awb.

54. Zie voor kritiek echter W.F. van Hattum, 'Over criminal charge, non bis in idem en het detentierecht',
Sancties 2012, 44, p. 286-300.

55. Vgl. ook Van Brucken Fock 1983, p. 195, die stelt dat 'het begrip "vervolging" een gedifferentieerde
betekenis heeft al naar gelang de functie van de bepaling waarin dat begrip is vervat'.

Die benadering kan niet los worden gezien van het veel ruimere bereik dat het opsporings
onderzoek na 1926 heeft gekregen.
Interessant in dit verband is ook een recent arrest van de Hoge Raad over 'vervolging' in de
zin van artikel 68 lid 1 Sr.soIn deze zaak komt de vraag aan de orde of een disciplinaire straf
die door de directeur van een penitentiaire inrichting naar aanleiding van een geweldsinci
dent aan een gedetineerde is opgelegd, in de weg staat aan de vervolging van die gedeti
neerde tegenover de strafrechter wegens poging tot moord. Het gerechtshof oordeelt dat
geen strijd bestaat met het ne bis in idem-beginsel, onder andere omdat 'onder vervolging
van strafbare feiten [dient 1 te worden verstaan het door het openbaar ministerie betrekken
van de strafrechter in een strafzaak (en het opleggen van een strafbeschikking door het
openbaar ministerie)' en dat een door de directeur van de penitentiaire inrichting opge
legde opsluiting in een isoleercel als disciplinaire straf niet onder die definitie valt. De Hoge
Raad overweegt onder meer dat het middel er terecht over klaagt dat het gerechtshof aldus
een te beperkte uitleg geeft aan 'vervolging' in de zin van artikel 68 Sr, waarbij de Hoge
Raad verwijst naar rechtspraak van het EHRMomtrent de uitleg van criminal ciuuge." Hier
mee verlaat de Hoge Raad, na de opmaat van het overzichtsarrest over ne bis in idem uit
2011,52de vaste lijn in de rechtspraak dat artikel 68 lid 1 Sr alleen ziet op beslissingen van
de strafrechter.P Voor een dergelijke ruimere interpretatie van artikel 68 lid 1 Sr laten zich
argumenten aanvoeren die verband houden met de toenemende betekenis van - met
name - artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.54 Op deze
plaats is het vooral relevant om te constateren dat ook hier een autonome - van de alge
mene, technische betekenis afwijkende - uitleg van de term 'vervolging' in het Nederlandse
straf(proces)recht wordt aanvaard.
Op microniveau kan dus, zo kan uit de gegeven voorbeelden worden afgeleid, eveneens
worden gesproken van verwatering. Aan de term 'vervolging' kan in de diverse wettelijke
voorschriften niet zonder meer eenzelfde betekenis worden toegekend. In veel gevallen redt
men zich met de algemene betekenis van 'vervolging' - in de zin van het adiëren van de
rechter door het openbaar ministerie of het opleggen van een strafbeschikking - maar waar
dat niet het geval is, wordt voor een andere, autonome invulling van die term gekozen.F'
Juist vanwege die flexibiliteit leidt het gebruik van de term 'vervolging' niet tot aanmerke
lijke (interpretatie)problemen. Maar bezwaarlijk kan dan worden gezegd dat die term een
vastomlijnde betekenis heeft.
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56. Zie over deze wet o.a. P.A.M.Verrest. 'De Wet versterking positie rechter-commissaris', Ars Aequi 2012,
p. 764-770 en de bijdrage van V.Mul in dit nummer.

57. Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 3, p. 10-11.
58. Artikel 180 Sv.
59. Artikel 185 Sv.
60. Vgl. artikel 150b lid 2 Sv.
61. Daarbij moet met name worden gedacht aan het verhoren van bedreigde en afgeschermde getuigen.
62. Artikel 181-183 Sv,

Aan de hand van de parlementaire toelichting kan deze toezichthoudende taak nader wor
den uitgesplitst." Allereerst gaat het om het toezien op de rechtmatigheid van de inzet van
bepaalde bevoegdheden. Meer specifiek moet dan worden gedacht aan de toetsing in de
vorm van het beoordelen van vorderingen tot het verlenen van een machtiging voor dwang
middelen dan wel het zelfstandig uitoefenen van bevoegdheden door de rechter-commissa
ris. Ten tweede gaat het om het houden van toezicht op de voortgang van het onderzoek.
Daartoe kan de rechter-commissaris op verzoek van de verdachte of diens raadsman, en in
sommige gevallen ook ambtshalve, die voortgang beoordelen." Genoemd kunnen hier ook
worden de mogelijkheid van een bespreking van de stand van zaken in het onderzoek door
de rechter-commissaris met de officier van justitie en de verdediging (een zogeheten regie
bijeenkomst), alsook - in verband daarmee - de mogelijkheid van termijnstelling voor het
indienen van vorderingen of verzoeken tot het verrichten van onderzoekshandelingen."
Ten derde dient de rechter-commissaris toe te zien op het evenwicht tussen het onder
zoeksbelang en de verdedigingsbelangen. Die taak is aan de orde indien de verdachte zich
tot de rechter-commissaris wendt omdat de officier van justitie bepaalde onderzoekswen
sen niet honoreert.'" of wanneer met het optreden van de rechter-commissaris wordt be
oogd om zekere beperkingen voor de verdediging te compenseren." Ten vierde gaat het om
het houden van toezicht op de volledigheid van het onderzoek. In dat kader zijn vooral de
mogelijkheden van het verrichten van (aanvullende) onderzoekshandelingen door de rech
ter-commissaris van belang.62

"De rechter-commissaris is in het bijzonder belast met de uitoefening van toezichthoudende be
voegdheden met betrekking tot het opsporingsonderzoek, ambtshalve in door de wet bepaalde ge
vallen en voorts op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte of diens
raadsman."

4.1 Enkele hoofdlijnen van de nieuwe wetgeving
Op 1 januari 2013 is de Wet versterking positie rechter-commissaris in werking getreden."
Het gerechtelijk vooronderzoek is hiermee uit de wet verdwenen. Dat betekent echter niet
dat de rol van de rechter-commissaris thans verder zou worden gemarginaliseerd. Het op
schrift van Titel III van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafvordering luidt thans:
'Onderzoek door de rechter-commissaris', en bevat (nog altijd) een ruime hoeveelheid voor
schriften over het (doen) verrichten van onderzoekshandelingen en het verhoren van ver
dachten en getuigen door de rechter-commissaris. Deze activiteiten verricht de rechter
commissaris thans echter niet langer gedurende een gerechtelijk vooronderzoek (of in het
hybride kader van de mini-instructie), maar 'gewoon' lopende het opsporingsonderzoek. De
taak van de rechter-commissaris wordt daarbij in het (nieuwe) tweede lid van artikel 170 Sv
als volgt omschreven:

4 De (diffuse) betekenis van 'vervolging' na de wet versterking
positie rechter-commissaris
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63. De term 'onderzoekskader' wordt gebezigd in Kamerstukken Il2009/10, 32 177, nr. 4, p. 3.
64. Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 6, p. 5-6. Vgl. ook Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 6, p. 9, 17-18

en Kamerstukken 12011/12, 32 177, C, p. 5, 7-8.
65. Kamerstukken 1I2009/10,32177, nr. 3, p. 9, 11,14. Zie ook Kamerstukken /[2009/10, 32177, nr. 6, p. 17 en

Kamerstukken II 2010/11, 32 177, nr. 12, p. 43. In dit verband kan ook worden gewezen op de verant
woordelijkheid van de officier van justitie voor de samenstelling van het dossier. Zie artikel 149a lid 1
Sv.

66. Kamerstukken 1I2009/10,32 177, nr. 3, p. 9, 11. De minister onderstreept hier - en ook in Kamerstukken IJ
2009/10,32 177, nr. 6, p. 19 - dat de rechter-commissaris geen rol vervult in de beslissingen omtrent
opsporing en vervolging. Op dat punt maakt de nieuwe wettelijke regeling, strikt genomen, geen ver
schil. Ook in het Wetboek van Strafvordering van 1926 werd de rechter-commissaris daarmee niet be
last. Vgl. ook Kamerstukken 12011/12, 32 177, C, p. 2.

67. Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 4, p. 6: 'Het onderhavige voorstel verschaft de basis voor een
nieuwe rol van de rechter-commissaris in het vooronderzoek. Deze is nodig, omdat de oude structuur
van het gerechtelijk vooronderzoek niet meer functioneert en de daarin besloten liggende idee van de
rechter-commissaris als "onderzoeksrechter" niet langer overeenkomt met zijn feitelijke taakuitoefe
ning.' In Kamerstukken il, 2009/10, 32 177, nr. 3, p. 2 stelt de minister dat onder de nieuwe regeling de
rechter-commissaris 'niet meer primair' als onderzoeksrechter opereert.

De minister brengt aldus duidelijk een onderscheid aan tussen de verantwoordelijkheden
van enerzijds de officier van justitie en anderzijds de rechter-commissaris. De officier van
justitie is volledig verantwoordelijk voor het opsporingsonderzoek. In dat kader brengt de
minister naar voren dat de officier van justitie tijdens het vooronderzoek de tactisch-opera
tionele beslissingen neemt en ook degene is die de 'zittingsrijpheid' van een zaak beoor
deelr'" De rechter-commissaris is belast met het houden van toezicht op het verloop van
opsporingsonderzoek en uitdrukkelijk niet met de leiding over dat onderzoek.'" De rechter
commissaris moet daarom niet (langer) onverkort worden gezien als onderzoeksrechter/"
Diens toezichthoudende taak betekent echter niet, zo onderstreept de minister meermalen,
dat de rechter-commissaris geen actieve bijdrage zou (kunnen) leveren aan het opsporings
onderzoek. Dat toezicht kan onder omstandigheden nopen tot het op eigen initiatief toepas-

"In de nieuwe regeling van het vooronderzoek wordt gekozen voor één uniform onderzoekskader,
het opsporingsonderzoek onder leiding van de officier van justitie. De officier van justitie bepaalt op
basis van zijn taken van opsporing en velvolging de richting van het onderzoek. De rechter-com
missaris is in dit kader belast met toezichthoudende taken. Voor zover de rechter-commissaris zelf
onderzoek verricht of laat verrichten, is dit verificatoir of aanvullend van aard en heeft het tot doel
evenwicht in en volledigheid van het onderzoek te bewerkstelligen, met het oog op het eind onder
zoek op de terechtzitting.v'"

\

Neemt men dit toch niet geringe takenpakket van de rechter-commissaris in ogenschouw,
dan rijst de vraag hoe het 'onderzoek door de rechter-commissaris' moet worden geduid.
Vormt dat onderzoekskader.'" ook al is het gerechtelijk vooronderzoek als zodanig ontman
teld, eigenlijk nog een min of meer afzonderlijke fase in het strafproces, waarin noties van
rechterlijke bemoeienis, termijnbewaking en rechtsbescherming voor de verdachte een dui
delijke rol spelen? Of moet het optreden van de rechter-commissaris toch veeleer worden
gezien als incident in het door de officier van justitie geleide opsporingsonderzoek? Het be
lang van deze vraag is er vooral in gelegen om te kunnen vaststellen of het klassieke vervol
gingsbegrip thans in zekere zin een revival doormaakt, dan wel dat nog altijd sprake is van
verwatering daarvan.
In de parlementaire stukken worden de nodige opmerkingen gemaakt over de nieuwe posi
tie van de rechter-commissaris en de betekenis van diens werkzaamheden binnen het voor
onderzoek. Kenmerkend is de volgende passage:
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68. Kamerstukken [/ 2009/10, 32177, nr. 3, p. 20, Kamerstukken 1I 2009/10,32177, nr. 4, p. 7, Kamerstukken 1I
2009/10,32 177. nr. 6, p. 1 en Kamerstukken I 2011/12,32 177, C, p. 3. In Kamerstukken Tl2010/11, 32 177,
nr. 12, p. 58 spreekt de minister van 'een wisselwerking van taken en bevoegdheden die ertoe leidt dat
er een kwalitatief goed onderzoek naar de zittingsrechter gaat.'

69. Kamerstukken [/ 2009/10,32177, nr. 3, p. 13.
70. Zie artikel 180 lid 2 Sv (ambtshalve beoordeling van de voortgang van het opsporingsonderzoek na het

verrichten van onderzoekshandelingen), artikel 182 lid 7 Sv (ambtshalve onderzoek ingeval van voorlo
pige hechtenis) en artikel 185 Sv (regiebijeenkomst).

71. Kamerstukken 1I2009/10,32177, nr. 3, p. 11, 20.
72. Kamerstukken [/ 2010/11, 32177, nr. 12, p. 57. Vgl. artikel 185 lid 2 Sv. Het gaat hier om een zogeheten

'orde-bevoegdheid', aldus Kamerstllkken Tl 2009/10, 32 177, nr. 7, p. 5. Zie over de (mogelijke) conse
quenties van het niet-naleven van die termijn T. Kooijmans, Dat is mijn zaak! (oratie Tilburg), Tilburg:
Tilburg University 2011, p. 47-48.

73. Kamerstukken //2009/10,32177, nr. 3, p. 9. De minister kondigt wel aan dat er een Aanwijzing door het
openbaar ministerie tot stand zal worden gebracht ter zake van het inschakelen van de rechter-commis
saris. Blijkens de toelichting zal deze Aanwijzing 'duidelijke criteria bevatten aan de hand waarvan de
officier van justitie een afweging moet maken voor zijn beslissing of hij bij het onderzoek een rechter
commissaris betrekt.' Zie Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 6, p. 18. Van verplichte inschakeling van
de rechter-commissaris lijkt derhalve ook in deze Aanwijzing geen sprake te zullen zijn.

74. Vgl.Kamerstukken [/ 2009/10,32177, nr. 3, p. 2.
75. Zie nader o.a. P.P.].van der Meij, 'De wankele status van de rechter-commissaris in strafzaken', NJB 2008,

p. 2444-2450, Van der Meij 2010, p. 547-551 en F.Vellinga-Schootstra, 'Versterking van de positie van de
rechter-commissaris in strafzaken?', Strafblad 2010, p. 439-456.

76. De duiding van het gezag van de officier van justitie in de definitie van artikel 132a Sv is overigens niet
zonder complicaties. Zie nader Borgers 2009, p, 55-59.

sen van bevoegdheden." Het gaat dan om aanvullend onderzoek, met een verificatoir ka
rakter.69 Wel zal het ambtshalve optreden van de rechter-commissaris, ook al verschaft de
wet op dat punt de nodige bevoegdheden,"? in de praktijk eerder uitzondering dan regel
zijn, zo laat de minister blijken.". Relevant in dit verband is ook dat de rechter-commissaris
in het kader van een regiebijeenkomst geen opdrachten kan geven aan de officier van justi
tie of de verdediging, maar 'slechts' een termijn kan stellen voor het indienen (of het onder
bouwen) van een vordering of een verzoek tot het verrichten van onderzoekshandelingen."
Tot slot wordt erop gewezen dat de betrokkenheid van de rechter-commissaris niet steevast
op een bepaald moment behoeft te worden gerealiseerd." Veeleer biedt het nieuwe wette
lijke kader een flexibele mogelijkheid voor het verrichten van onderzoekshandelingen door
de rechter-commissaris. 74

Of de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de officier van justitie en de
rechter-commissaris werkelijk zo duidelijk is als de minister doet voorkomen, is vatbaar
voor discussie. Zo laat de minister ruimte voor het, ook ambtshalve, verrichten van onder
zoek, waardoor de rechter-commissaris de rol van onderzoeksrechter niet geheel verliest.
Tegelijkertijd is het optreden als onderzoeksrechter beperkt, omdat het verrichten van on
derzoek dient te geschieden in het kader van de toezichthoudende taak en daarom alleen
een aanvullend of verificatoir karakter mag hebben. Die benadering is niet eenvoudig te
doorgronden en levert ook niet onmiddellijk een heldere afbakening van het speelveld van
de rechter-commissaris op. Het is op grond van de nieuwe wettelijke regeling dan ook niet
ondenkbaar dat deze functionarissen op enig moment als twee kapiteins op één schip te
genover elkaar komen te staan. Veel zal daarbij afhangen van de wijze waarop die regeling
in de praktijk wordt toegepast." Ook het aanmerken van het onderzoek door de rechter
commissaris als onderdeel van het opsporingsonderzoek, is in het licht van artikel 132a Sv
niet onproblematisch. Opsporingsonderzoek veronderstelt immers gezag van de officier van
justitie;" terwijl deze juist geen gezag kan uitoefenen over de (toezichthoudende) rechter
commissaris. Dat de minister het onderzoek door de rechter-commissaris toch onder het
opsporingsonderzoek betrekt, houdt verband met het feit dat het onderzoek door de rech-
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77. Zie Kamerstukken // 2009/10, 32177, nr. 3, p. 27, 29 en Kamerstukken 112009/10, 32177, nr. 6, p. 15, 19.
De minister laat daarbij het opleggen van een strafbeschikking onvermeld. In Kamerstukken // 2009/10,
32 177, nr. 6, p. 13-14 lijkt de minister de term 'vervolging' meer specifiek te hanteren in de zin van het
voorleggen van de zaak aan de zittingsrechter.

78. Overigens is de kennisgeving van verdere vervolging komen te vervallen in de nieuwe wettelijke rege
ling. Vgl.Kamerstukken //2009/10, 32177, nr. 3, p. 17.

79. Expliciet gaat de minister daarop niet in, maar niet alleen de wet, maar ook de kamerstukken lijken zo te
moeten worden gelezen. Vgl. o.a. Kamerstukken IJ 2009/10,32 177, nr. 3, p. 26, Kamerstukken [[ 2009/10,
32177, nr. 6, p. 8 en Kamerstukken 12011/12, 32 177, C, p. 7.

4.2 Het gebruik van de term 'vervolging' in de kamerstukken en de wettelijke
regeling

Het is interessant om te bezien hoe in de parlementaire stukken wordt omgegaan met de
term 'vervolging'. Wordt de afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek wellicht aange
grepen om de inhoud van die term opnieuw te doordenken en te herijken? Dat is niet geval.
De betekenis van 'vervolging' komt slechts terloops aan bod. De minister refereert daarbij
aan de - in de literatuur gebezigde - algemene, technische betekenis van de term 'vervol
ging', te weten: het door openbaar ministerie betrekken van een rechter bij de zaak." Het
inschakelen van de rechter-commissaris voor (nader) onderzoek moet dan worden aange
merkt als vervolging. Dat klinkt ook door in de wettelijke regeling. Zoworden in de nieuwe
wettelijke regeling nog altijd - in stramien met het Wetboek van Strafvordering van 1926 -
'vervolging' en 'verdere vervolging' van elkaar onderscheiden. Gewezen kan worden op arti
kel 238 Sv, dat is opgenomen in de Zesde Afdeling - 'Beëindiging van het onderzoek' - van
Titel IIIvan het Tweede Boek van het Wetboek van Strafvordering. Het eerste lid van artikel
238 Sv bepaalt dat de rechter-commissaris het onderzoek beëindigt indien de officier van
justitie de rechter-commissaris schriftelijk mededeelt dat hij van verdere vervolging afziet.
Kennelijk wordt hier van verdere vervolging gesproken omdat de rechter-commissaris
reeds is ingeschakeld. In lijn hiermee bevat Titel IVvan het Tweede Boek van het Wetboek
van Strafvordering ook thans nog voorschriften over 'Beslissingen omtrent verdere vervol
ging'. Nog altijd kan de officier van justitie afzien van vervolging (artikel 167 lid 1 Sv), maar
ook van verdere vervolging (artikel 243 lid 1 SV).78Voor welke variant moet worden geko
zen, hangt ook hier kennelijk af van het al dan niet ingeschakeld zijn van de rechter-corn
missaris."?
Het gebruik van de term 'vervolging' in de algemene, technische betekenis daarvan is in
relatie tot de nieuwe wettelijke regeling niet geheel onproblematisch. Over het hoofd lijkt
te zijn gezien dat het optreden van de rechter-commissaris ook kan geschieden op initiatief
van de verdachte. Er is dan geen sprake van vervolging, in de door de minister bedoelde zin
van het door het openbaar ministerie betrekken van een rechter in de zaak. In het wettelijk

ter-commissaris niet een afzonderlijk onderzoekskader vormt. Maar die benadering levert
niet een eenduidige gezagsstructuur op.
Deze discussiepunten kunnen, hoe interessant ook, hier verder blijven rusten. Duidelijk mag
zijn dat het 'onderzoek door de rechter-commissaris' niet als een min of meer afzonderlijke
fase in het strafproces kan worden beschouwd, waarin de rechter-commissaris zonder meer
substantiële en min of meer langdurige bemoeienis heeft met het vooronderzoek. Wel kun
nen elementen van de uitoefening van de toezichthoudende taak in verband worden ge
bracht met de noties van termijnbewaking en rechtsbescherming voor de verdachte. Maar
als geheel betekent de introductie van het 'onderzoek door de rechter-commissaris' niet een
revival van het klassieke vervolgingsbegrip. Veel verbazing hoeft dat natuurlijk niet te wek
ken nu de wetgever afscheid heeft genomen van het gerechtelijk vooronderzoek.
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80. VgJ.ook Mevis 2013, p. 469. Aantekening verdient dat de tekst van artikel 36 lid 1 Sv grotendeels - dat
wil zeggen: behoudens de verwijzing naar de voordracht van de rechter-commissaris - stamt uit 1926.
Toentertijd zag artikel 36 Sv juist niet op de situatie waarin sprake was van opsporingsonderzoek. Zie
paragraaf 3.4.

81. Kamerstukken JJ 2009/10,32177, nr. 3, p. 16.

"Voorgesteld wordt om in de plaats hiervan te bepalen dat de verdachte zich tot de rechter-com
missaris kan wenden, naar aanleiding van het feit dat hij in een zaak als verdachte is verhoord. Dit
geeft een voor iedereen duidelijk aanknopingspunt ( ... ). De tweede grond voor instelling, het feit
dat er een vervolging loopt tegen de verdachte, behoeft geen verduidelijking.'""

stelsel lijkt daarmee geen rekening te zijn gehouden, want bepalingen als artikel 238 lid 1
en 243 lid 1 Sv suggereren dat ook indien de rechter-commissaris op initiatief van de ver
dachte is opgetreden, de officier van justitie vervolgens een beslissing neemt omtrent de
verdere vervolging. Hoewel dan van het door het openbaar ministerie betrekken van de
rechter-commissaris bij het onderzoek geen sprake is geweest, zal de officier van justitie
wel - indien hij de zaak wil seponeren - de voorschriften omtrent de niet verdere vervol
ging van artikel 242 en volgende Sv in acht moeten nemen. Daar is op zich niets op tegen,
maar uit de parlementaire geschiedenis blijkt niet dat de wetgever zich van deze conse
quentie bewust is geweest.
Relevant is hier ook de regeling van artikel 180 juncto 36 Sv. Op grond van artikel 180 lid 2
Sv kan de verdachte aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de voortgang van het
opsporingsonderzoek te beoordelen. Naar aanleiding van die beoordeling kan de rechter
commissaris de zaak voorleggen aan de rechtbank 'met het oog op de toepassing van artikel
36', aldus het derde lid van artikel 180 Sv.Artikel 36 lid 1 Sv bepaalt: 'Wordt eene vervol
ging niet voortgezet, dan kan het gerecht in feitelijken aanleg, voor hetwelk de zaak het
laatst werd vervolgd, op het verzoek van den verdachte of op voordracht van de rechter
commissaris op de voet van artikel 180, verklaren dat de zaak geëindigd is.' Deze bepaling
gaat er dus vanuit dat er reeds sprake is van 'vervolging'. Weliswaar is de rechter-commis
saris (en nadien de rechtbank) bij de zaak betrokken, maar dat geschiedt in de hier ge
schetste situatie niet op initiatief van het openbaar ministerie. Wil men de tekst van artikel
36 Sv geen geweld aandoen, dan moet, strikt genomen, het ingeschakeld zijn van de rech
ter-commissaris zelf reeds als voldoende zijn om van 'vervolging' te kunnen spreken, onge
acht op wiens initiatief dat is gebeurd. Dat strookt echter weer niet met de invulling van de
term 'vervolging' in de karnerstukken.ê" Om praktische problemen te voorkomen moet daar
bij de toepassing van artikel 36 Sv in de hier geschetste situatie wellicht maar overheen
worden gestapt.
Aandacht verdient voorts de mogelijkheid die artikel 182 lid 1 Sv biedt, om de rechter-com
missaris te verzoeken onderzoekshandelingen te verrichten. Die mogelijkheid wordt gebo
den aan 'een persoon die als verdachte van een strafbaar feit is verhoord, of die reeds ter
zake van een strafbaar feit wordt vervolgd'. De regeling van artikel 182 lid 1 Sv kan worden
beschouwd als de vervanging van de mini-instructie van artikel 36a Sv (oud). In de oude
regeling kon de verdachte om onderzoekshandelingen verzoeken wanneer jegens hem door
of vanwege de Staat een handeling is verricht waaraan hij in redelijkheid de verwachting
kan ontlenen dat tegen hem ter zake van een bepaald feit in Nederland een vervolging zal
worden ingesteld, kortom: in geval van een criminal charge in de zin van artikel 6 lid 1
EVRM.Dat criterium is echter, zo stelt de minister in de toelichting, betrekkelijk vaag. De
minister vervolgt:
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82. Zie CorstensfBorgers 2011, p. 323.
83. Meer in het algemeen is het de vraag of de criminal charge het meest geschikte 'startpunt' is voor het

verschaffen van rechtsbescherming tijdens het voorbereidende onderzoek. De onderzoeksgroep Straf
vordering 2001 heeft een andere benadering voorgesteld. Zie hierover paragraaf 5.

84. Vgl. ook Mevis 2013, p. 524.
85. G. Knigge, 'Opsporing, vervolging en berechting als fasen in de strafvordering', in: G. Knigge (red.), Leer

stukken van strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 2001, p. 27.

Naar aanleiding van het toentertijd - in 2000 - overplaatsen van enkele bevoegdheden uit
het gerechtelijk vooronderzoek naar het opsporingsonderzoek merkte Knigge op dat de
vraag of het verlenen van de machtiging van de rechter-commissaris die is vereist voor
bepaalde opsporingsbevoegdheden, de vervolging doet aanvangen, een vraag is 'waarop
nauwelijks nog een bevredigend antwoord kan worden gegeven'P" Ook thans kan de vraag
wat 'vervolging' nu precies betekent, niet van een helder en scherp antwoord worden voor
zien. Waar in relatie tot het Wetboek van Strafvordering van 1926 nog kan worden gespro
ken van een klassiek vervolgingsbegrip, geldt heden ten dage dat van een vervolgingsbegrip
eigenlijk geen sprake meer is. Zo men anno 2013 al van een vervolgingsbegrip mag spreken,
gaat het om een containerbegrip.
Het moet worden erkend dat de door de jaren heen steeds diffusere betekenis van de term
'vervolging' niet tot grote knelpunten heeft geleid. Ook al vergt het soms enige creativiteit,

5 Afronding: het vervolgingsbegrip anno 2013 en nadien
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De vraag rijst echter of het nieuwe criterium van artikel 182 lid 1 Svwel zo vanzelfsprekend
is. Weliswaar is het winst dat er wordt aangeknoopt bij het moment van het (eerste) ver
hoor van de verdachte, maar het criterium van artikel36a Sv (oud) vereiste niet dat - buiten
de verhoorsituatie - er reeds sprake was van vervolging. Het ging om de verwachting van
het instellen van een vervolging, en daarmee om het zich voordoen van een criminal
charge.82 Strikt genomen - dat wil zeggen: uitgaande van de invulling die de minister geeft
aan 'vervolging' - kan een verdachte zich thans niet op de voet van artikel 182 lid 1 Sv tot
de rechter-commissaris wenden indien hij (nog) niet is verhoord en in het onderzoek nog
niet door het openbaar ministerie de rechter( -cornrnissaris) is betrokken, terwijl er wel zo
danige opsporingsbevoegdheden zijn toegepast en wellicht ook uitlatingen door het open
baar ministerie zijn gedaan dat wel reeds sprake is van een criminal charge.Dat zou bepaald
onwenselijk zijn. Uit de wetgeschiedenis blijkt niet dat de minister met het vervangen van
de regeling van artikel36a Sv(oud) op dit punt de rechtbescherming van de verdachte heeft
willen aantasten. Die aantasting vloeit echter, strikt genomen, wel voort uit de tekst van de
wet, in combinatie met de uitleg die door de minister wordt gegeven aan 'vervolging'. Of
zou de minister met de opmerking dat 'het feit dat er een vervolging loopt tegen de ver
dachte' geen verduidelijking behoeft, bedoelen dat op dit onderdeel de crïminal charge als
maatstaf voor het aannemen van 'vervolging' toch blijft gelden (naast het nieuwe aankno
pingspunt van het verhoor van de verdachte)7 Die interpretatie is op basis van de tekst van
artikel 182 lid 1 Sv niet de meest logische, maar - bij de huidige stand van zaken'" - wel
licht wel de meest wenselijke.ê"
Het vorenstaande laat zien dat de - niet nader toegelichte of uitgewerkte - keuze van de
minister om aan te sluiten bij de algemene, technische uitleg van de term 'vervolging' niet
in alle opzichten consequent en logisch is verwerkt in de thans geldende wettelijke regeling.
De consequentie daarvan lijkt te zijn dat de behoefte om in relatie tot sommige wettelijke
voorschriften te kiezen voor een andere, autonome invulling van die term niet zal vermin
deren.
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86. P.A.M.Verrest, Naar een nieuw vooronderzoek in strafzaken, Digitale publicatiereeks Recht en Overheid
2011, p. 40 (zie www.acwet.nl en www.acjur.nl; geraadpleegd op 8 januari 2013) (Verrest 2011b). Overi
gens wil Verrest hieronder ook betrekken het ambtshalve verrichten van onderzoekshandelingen.

87. Verrest merkt op dat het uitvaardigen van de strafbeschikking door de wetgever als daad van vervolging
is aangemerkt, maar voegt daaraan toe dat dit 'vooral een voorbeeld van etikettenzwendel' is. Zie Ver
rest 2011b. p. 39, voetnoot 102.

88. Mevis 2013, p. 464.

doorgaans kan aan wettelijke voorschriften waarin die term voorkomt, een bevredigende
uitleg worden gegeven. Dat staat er echter niet aan in de weg om te streven naar een straf
rechtelijk systeem waarin de kernbegrippen niet, of in elk geval zo min mogelijk, aanleiding
geven tot discussie over de betekenis daarvan. Er valt dan ook veel voor te zeggen om de
betekenis van 'vervolging' te herijken en van daaruit de voorschriften uit het Wetboek van
Strafvordering (en aanpalende wetgeving) waarin die term voorkomt, nog eens kritisch te
gen het licht te houden en waar nodig te wijzigen. Over de wijze waarop een dergelijke
wetgevingsoperatie vorm zou kunnen geven, valt het nodige te zeggen. Voor het doel van
deze bijdrage is dat echter niet nodig. Ik laat het bij het volgende.
In het eerder aangehaalde onderzoek van Strafvordering 2001 is reeds - in lijn met het pre
advies van Knigge uit 1994 - een systeem geschetst van het bieden van rechtsbescherming
in de fase van het voorbereidende onderzoek, waarbij niet wordt aangeknoopt bij de term
(of het begrip) 'vervolging'. Als algemeen 'startpunt' wordt het eerste verhoor van de ver
dachte gekozen. Vanaf dat moment dient een stelsel van rechtswaarborgen in werking te
treden. Daarnaast kunnen, zo wordt onderstreept, ook aan andere opsporingsactiviteiten
consequenties worden verbonden in de sfeer van rechtsbescherming. Het aldus voorge
stelde stelsel leidt mogelijkerwijs tot een tamelijk uitgebreide wettelijke regeling, maar het
grote voordeel is dat er niet of nauwelijks discussiemarge bestaat over het antwoord op de
vraag wanneer het stelsel van rechtswaarborgen in werking treedt en wat dat stelsel omvat.
Duidelijk mag in elk geval zijn dat er geen dwingende reden is om de term 'vervolging' in de
regeling van het voorbereidend onderzoek te behouden, maar dat een evenwichtige wette
lijke regeling van dat onderzoek zich ook langs andere wegen laat vormgeven.
Tegen die achtergrond valt dan te overwegen om in de toekomst de term 'vervolging' in een
meer beperkte betekenis te bezigen in het Wetboek van Strafvordering. In de literatuur zijn
hier ook aanzetten toe gegeven. Zo zou Verrest de term 'vervolging' willen reserveren 'voor
de gevallen waarin de zaak als zodanig door het openbaar ministerie aan de rechter wordt
voorgelegd - kenmerkend is dat het zaaksdossier naar de rechter( -commissaris) gaat - en
de beslissingsmacht in de zaak tenminste voor een deel - duurzaam aan hem wordt over
gedragen'P" Concreet omvat 'vervolging' volgens Verrest dan - uitgaande van de wetgeving
per 1 januari 2013 - (de fase vanaf) de vordering tot voorlopige hechtenis en de dagvaar
ding.87 Daarmee sluit Verrest in feite aan bij het klassieke vervolgingsbegrip, zij het met
verdiscontering van het feit dat het gerechtelijk vooronderzoek is afgeschaft. Men zou nog
een stap verder kunnen gaan, door de inhoud van de term 'vervolging' te reduceren tot de
betekenis die volgens Mevis de meest oorspronkelijke is: het voorleggen van de zaak aan de
strafrechter met het oog op het geven van een oordeel - op grond van hetgeen tijdens het
onderzoek ter terechtzitting blijkt - over de gegrondheid van een tegen een verdachte uit
gebrachte beschuldiging." Dan vangt de vervolging alleen nog maar aan met het uitbren
gen van de dagvaarding. Al ligt het voor de hand om heden ten dage het uitvaardigen van
een strafbeschikking daarmee gelijk te stellen. Vervolgen zou men dan kunnen duiden als
het nemen van een beslissing die gericht is op de afdoening van de strafzaak, in de zin van
het inhoudelijk beoordelen van de beschuldiging en het, zo daartoe termen aanwezig zijn,
nemen van een sanctiebeslissing.
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89. Verrest 2011b, p. 40. In hoeverre dit stelsel van rechtswaarborgen op bevredigende wijze wordt toege
past, is een andere kwestie. Zie daarover L. Stevens, 'Voorlopige hechtenis in tijden van risicomanage
ment. Lijdende of leidende beginselen?' DD2012, p. 382-405.

Wanneer men het voorstel van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001 tot uitgangspunt
neemt, ligt het mijns inziens in de rede dat de term 'vervolging' in de zojuist geschetste,
meest restrictieve betekenis wordt gehandhaafd. Aan Verrest kan worden toegegeven dat
ook thans met de toepassing van de voorlopige hechtenis een min of meer duurzaam sys
teem van rechtsbescherming in werking treedt."? Het levert echter geen helder stelsel op
wanneer in die situatie het systeem van rechtsbescherming specifiek wordt opgehangen aan
de term 'vervolging', terwijl bij de toepassing van andere bevoegdheden en dwangmiddelen
het bieden van rechtsbescherming wordt losgekoppeld van die term. In deze benadering
zou op tal van plaatsen in de wet de term 'vervolging' kunnen worden geschrapt. In plaats
daarvan zou dan in veel concretere bewoordingen kunnen worden aangegeven in welke
situatie welke rechten en plichten van toepassing zijn of worden. Tevens biedt dat aanlei
ding om op onderdelen het huidige stelsel van rechtswaarborgen nog eens te doordenken.
Te denken valt aan de situatie waarin een strafzaak wordt geseponeerd. Is het nog altijd
verdedigbaar dat in sommige gevallen de wet geen voorschriften omtrent de rechtsgevol
gen van dat sepot verstrekt en in andere gevallen de wet daar wel in voorziet, zoals thans
het geval is met het niet vervolgen (het informele sepot van artikel 167 Sv) en het niet
verder vervolgen (het formele sepot van artikel 242 lid 2 Sv)?
Kortom: de zoektocht naar de betekenis van de term of het begrip 'vervolging' leidt niet tot
een fraaie, nauwelijks tot discussie leidende definitie. Verder dan een containerbegrip komt
men eigenlijk niet. Dat is misschien een teleurstellend resultaat. Maar juist wanneer men
ziet waarom die betekenis zich zo lastig laat duiden, krijgt men ook zicht op de mogelijk
heden van een betere positionering van de term 'vervolging' in het huidige en vooral ook
het toekomstige strafprocesrecht.
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