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Is er aanleiding om afscheid te nemen van de klassieke strafrechtelijke procedure onder leiding van
de strafrechter? Ons korte antwoord luidt: nee, de strafrechter heeft nog steeds een belangrijke rol te
vervullen bij de afdoening van strafbare feiten. Maar daar is, zoals u begrijpt, niet alles mee gezegd.
Integendeel, de vraag naar de rol van de strafrechter omvat vele, samenhangende aspecten. Op
verzoek van het bestuur van de NJV hebben wij ons toegespitst op het buitengerechtelijk spoor. De
nadruk ligt in ons betoog dan ook op de rolverdeling tussen de strafrechter en het Openbaar
Ministerie. Niettemin willen we benadrukken dat de thematiek van vandaag om een bredere bezinning
vraagt, ook de strafdoelen en de vraag naar de uitdijende strafbaarstellingen behoeven overdenking.
Zeker nu de wetgever het strafrecht opvat als ‘optimum remedium’.
Wij staan daar kritisch tegenover, want bij strafrechtelijke interventie dienen subsidiariteit en
proportionaliteit te prevaleren. Tegelijkertijd dwingt de realiteit ons ertoe te onderkennen dat de
huidige procesdifferentiatie onomkeerbaar is en noodzaakt tot modificatie van rechtsbescherming.
Het appel op het strafrecht als maatschappelijk sturingsmiddel is een gegeven waar we vooralsnog
vanuit moeten gaan, zij het met een kritische blik.
De focus op het buitengerechtelijk spoor brengt voorts mee dat onze aandacht vooral ligt bij de
afdoening van de veel voorkomende, slachtoffergerelateerde criminaliteit. De daar geboden
rechtsbescherming behoeft naar onze mening versterking. Wij pleiten daarom onder meer voor
uitbreiding van de hoorplicht bij het opleggen van een strafbeschikking en, in geval van te sluiten
mega-transacties, voor de invoering van een rechterlijke toets van dergelijke transacties.
Maar er is meer. Vanuit het vertrekpunt dat de strafrechtelijke interventie subsidiair en proportioneel
moet zijn, en dient te getuigen van responsiviteit wordt de invoering van een voorwaardelijke
strafbeschikking voorgesteld. Dat zou onder meer kunnen leiden tot een meer gewaarborgde inzet
van herstelrecht in het buitengerechtelijk spoor. Tegen de achtergrond van de wens een ruimere
inbreng van herstelrecht te bewerkstelligen pleiten we voorts voor de invoering van een rechterlijk
voorwaardelijk sepot, althans voor een rechterlijk correctief op de vervolgingsbeslissing. Dat biedt de
rechter ruimte om indien daartoe aanleiding bestaat meer recht te doen aan de opportuniteit van een
strafrechtelijke afdoening. We hebben daarbij het oog op ‘mediation naast strafrecht’, derhalve
herstelrechtelijke toepassingen geïnitieerd door de rechter, of in aanloop naar een eventuele
rechtszitting, door de officier van justitie.
U hoort, wij zien aanleiding en mogelijkheden om de rol van de rechter binnen de strafprocedure te
herijken. Sterker nog, we menen dat het noodzakelijk is dat de rechter terrein terug wint op het
Openbaar Ministerie. De opkomst van het buitengerechtelijk spoor heeft ertoe geleid dat het
Openbaar Ministerie optreedt als ‘pseudo-rechter’. Anders dan de aloude transactie impliceert de
strafbeschikking immers geen consensuele afkoop van het vervolgingsrecht, maar een door het
Openbaar Ministerie eenzijdig opgelegde sanctie. De strafrechter rest de taak op te treden als
‘beroepsrechter’, en als eindbeslisser in zwaardere strafzaken waarvoor het opleggen van een
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vrijheidsstraf is geïndiceerd. Dit roept vragen op over de mate van rechtsbescherming: is die
afdoende gewaarborgd?
Dit geldt temeer nu het buitengerechtelijk spoor in het teken is komen te staan van de door het
Openbaar Ministerie geregisseerde ZSM werkwijze, die erop is gericht tot een voortvarende
vervolgingsbeslissing in eenvoudige strafzaken te komen. Ook hier worden tekorten in de
rechtsbescherming gesignaleerd, in het bijzonder wat betreft het recht op rechtsbijstand en het
daaraan verbonden belang van hoor en wederhoor. Dat laatste is van belang, niet alleen vanwege de
noodzaak tot het behoud van een gewaarborgde afdoening, maar ook omdat de mogelijkheid tot het
uitwisselen van informatie en standpunten van belang is voor een opportune afdoening. Een
strafrechtelijke afdoening vergt een in alle opzichten adequate communicatie. Efficiëntie is een
belangrijk gegeven, maar een te instrumentele inzet van het strafrecht dreigt afbreuk te doen aan het
‘menselijk aspect’ van de strafrechtelijke afdoening en leidt tot afbreuk van de legitimiteit daarvan.
Met de keuze van de wetgever om het Openbaar Ministerie te positioneren als spelverdeler én
‘pseudo-rechter’ is de verantwoordelijkheid voor het borgen van de rechtsbescherming en de
legitimiteit van de afdoening vergaand op de schouders van het Openbaar Ministerie komen te rusten.
De kritiek op de verambtelijking van deze organisatie en het daarmee samenhangende risico op
verlies van magistratelijkheid is bekend. Het vorige week door de procureur-generaal bij de Hoge
Raad uitgebrachte onderzoek naar de wijze waarop het verzet tegen strafbeschikkingen wordt
afgehandeld, is in dit verband exemplarisch.
Gelukkig geeft het Openbaar Ministerie zich daarvan in toenemende mate rekenschap, en wordt het
belang van een ‘zorgvuldige’ afdoening benadrukt. Indien het het Openbaar Ministerie ernst is, zou
dat naar onze mening de bereidheid vergen om de advocatuur meer te betrekken in de regie over de
afdoening, en wanneer het gaat om inzet van het herstelrecht, ook de rechter. Dat zou de
rechtsbescherming en de legitimiteit ten goede komen en blijk geven van vertrouwen in het behoorlijk
handelen van de partners in de keten. Zulk een bereidheid tot geloof in wederzijds vertrouwen is een
belangrijk gegeven, en sluit aan op het wederkerige karakter van de rechtsbetrekking tussen
verdachte en slachtoffer, en op verdere afstand, de gemeenschap die de dader na ommekomst van
de straf zal moeten opnemen.
Tussen droom en daad staan echter wetten in de weg en praktische bezwaren. Want vooralsnog
regeert de instrumentaliteit en is met het op afstand zetten van de rechter druk komen te staan op de
rechtsbescherming. Zo veronderstelt de strafbeschikking weliswaar geen instemming van de
verdachte, maar in de regel wordt daar wel naar gevraagd. Dat kan worden begrepen als vrijwillige
afstand van het recht op toegang tot de rechter, maar feitelijk is sprake van een afhouden van de
rechter want ook zonder instemming van de verdachte zal een strafbeschikking volgen. Mocht het,
zoals door ons bepleit, komen tot een voorwaardelijke strafbeschikking dan wijst dit op de noodzaak
van versterking van de rechtsbijstand en het belang van hoor en wederhoor.
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Duidelijk is ook dat de ingetreden differentiatie in de afdoening risico’s oproept voor het behoud van
de onschuldpresumptie. Dat is het geval voor de door ons bepleite verruimde toepassing van
herstelrecht via het rechterlijk voorwaardelijk sepot. Mediation staat of valt met vrijwilligheid, en de
bereidheid van de verdachte het feit te erkennen. Dat staat weliswaar formeel niet gelijk aan een
bekentenis, maar ligt daar niet ver van af. En wat te denken van de externe openbaarheid en de
onpartijdigheid van het Openbaar Ministerie als ‘pseudo-rechter’?
We zien de gevaren, maar ook de kansen. Worden die aangegrepen dan zal dit noodzakelijkerwijs
gepaard gaan met modificaties van rechtsbescherming. We besteden daar in ons betoog aandacht
aan, maar hebben ons niet willen laten leiden tot het opstellen van een in dit opzicht waterdicht
betoog. Dat vergt grotere, gezamenlijke inspanningen vanuit de rechtswetenschap, wetgeving en
beleid. Een diepgaander doordenking in het kader van de modernisering van het Wetboek van
Strafvordering zou wenselijk zijn. Tegelijkertijd geldt dat de strafrechtspleging nimmer een rustig bezit
is en vraagt om een continue herijking. Dat vereist als gezegd wederzijds vertrouwen tussen de
partners in de keten, en afstemming en adequate communicatie met de rechtsgemeenschap. Het
Openbaar Ministerie neemt daarbij in het wettelijk en bestuurlijk bestel een centrale plaats in, maar
kan de plaats van de rechter niet innemen.
Er is, kortom, zeker een blijvende rol voor de strafrechter weggelegd. En wat ons betreft is er
aanleiding om de afstand tussen het Openbaar Ministerie en de strafrechter die is gecreëerd met de
afdoening via het buitengerechtelijk spoor te verkleinen, zodat meer recht kan worden gedaan aan de
rechtsbescherming, de opportuniteit van de strafrechtelijke afdoening en de behoefte aan maatwerk
daarbinnen. Op dat laatste vlak ligt door de rechter te ontginnen terrein, naast diens rol binnen de
volle, klassieke afdoening. Kortom, de strafrechter staat anno 2017 weliswaar meer op afstand, maar
wat ons betreft nabij.
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