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In deze bijdrage poog ik als buitenstaander enige kanttekeningen te plaatsen over de 
constitutionele implicaties van strafvordering, in het licht van de discussie over 
modernisering van de strafvordering in Nederland met name zoals geëntameerd door het 
project ‘Strafvordering 2001’ – een project waarop menig academische beoefenaar van het 
staats- en bestuursrecht jaloers kan zijn. Weinig academische juristen kunnen erop bogen van 
rijkswege de middelen te krijgen om met een eigen onderzoeksgroep zo’n omvangrijk project 
aan de eigen academische instelling volgens zelf geformuleerde wetenschappelijke 
maatstaven uit te voeren. De resultaten mogen er zijn: enkele prachtige boeken van grote 
waarde.  
De opmerkingen die ik maak, zijn vanuit de zijlijn. Ik ben niet specifiek deskundig op 
strafvorderlijk gebied. Desalniettemin is het duidelijk dat een project tot het opnieuw 
funderen van het stelsel van strafvordering snel raakt aan constitutionele kwesties. Het zijn 
vooral de constitutionele  verhoudingen tussen wetgever, bestuur en rechter, en de rol van de 
staat in het strafrecht en strafproces, waarover ik een aantal opmerkingen maak vanuit het 
perspectief van de buitenstaander die zich met constitutioneel recht bezig houdt. Ik borduur 
daarbij voort op het fundament dat door Paul Mevis is gelegd in zijn inaugurele rede,2 al zal 
ik de accenten hier en daar anders leggen. 
Eerst wil ik enige inleidende opmerkingen maken over de aard van de Nederlandse 
constitutie en de Nederlandse Grondwet en de relevantie of irrelevantie daarvan voor 
strafrecht en strafvordering in ruime zin.  
Vervolgens belicht ik enige constitutioneel-rechtelijke aspecten van de huidige discussie. Die 
heeft – zoals als gezegd – een directe aanleiding in een aantal van de lijnen die gekozen 
wordt in het project Strafvordering 2001. De relevantie van die constitutionele aspecten is 
echter niet beperkt tot een discussie onder deskundigen op gebied van strafvordering, maar 
raakt aan een bredere ontwikkeling binnen de rechtsorde en rechtswetenschap, en is tevens 
van belang gezien de politiek-maatschappelijke discussie die met ongekende intensiteit wordt 
gevoerd, vooral onder invloed van de politieke aandacht voor wat men het ‘veiligheidsdebat’ 
noemt. Ik veroorloof mij dan ook terloops enkele opmerkingen die niet specifiek betrekking 
hebben op Strafvordering 2001. 
De constitutionele aspecten die ik aan de orde wil stellen, betreffen allereerst de 
machtenverdeling. Als eerste wil ik de constitutionele betekenis en constitutionele aard van 
een wetgevingsproject als Strafvordering 2001 benadrukken. Vervolgens ga ik nader in op 
met name een aantal tendenzen in dit project die een al bestaande ontwikkeling van strafrecht 
richting bestuursrecht bestendigen en dóórtrekken op een wijze die de verhouding tussen 
bestuur en rechter ten gronde wijzigt. 
 
Het karakter van de Grondwet 
Om een juist perspectief te hebben op constitutionele vragen, dient men rekening te houden 
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met het soort constitutie dat wij in Nederland hebben. De betekenis van de constitutie in 
Nederland is anders dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Duitsland of Italië. Onze 
constitutie lijkt veel meer op de Britse. Zij is product van een al met al incrementeel 
historisch proces, en niet zozeer van politieke rampspoed, zoals een revolutie of majeure 
oorlog. De Grondwet wil dan ook niet een blauwdruk vormen, maar vooral optekenen wat 
reeds onomstreden is geworden. De Grondwet heeft niet een sterk exclusief karakter; 
belangrijke constitutionele principes en regels zijn daaraan niet opgenomen, zoals de 
vertrouwensregel van het parlementair stelsel, het legaliteitsbeginsel. Dit betekent ook dat de 
Grondwet geen sterk juridisch karakter heeft.  
Veel ontbreekt in de Grondwet wat men daar wel in zou verwachten, ook ten aanzien van de 
(straf-)rechtspraak. Opvallend is het ontbreken van een bepaling die het recht op een eerlijk 
proces waarborgt. Bij de herziening van 1983 is zelfs niet overwogen om een bepaling 
analoog aan artikel 6 EVRM in de Grondwet op te nemen. Maar toch is er al meer dan vóór 
1983 in de Grondwet werd bepaald over het strafrecht. Toen ontbrak een bepaling over 
strafrechtelijke competentie van de rechter zoals men nu in artikel 113, eerste lid, aantreft en 
volstond men met een habeas corpus bepaling zoals die nu in artikel 15 van de Grondwet is 
te vinden. Een grondwettelijke garantie dat vrijheidsstraffen (of andere straffen) slechts 
worden opgelegd door de rechter was niet te vinden. Een grondwettelijke grondslag voor de 
positie van het openbaar ministerie vindt men er evenmin. Wat wel in de Grondwet geregeld 
is, blijft soms langdurig onopgemerkt, zoals artikel 116 lid 4 van de Grondwet dat het 
‘toezicht’ op de ambtsvervulling door rechters opdraagt aan ‘leden van de rechterlijke macht 
met rechtspraak belast’, en dus niet aan leden van het Openbaar Ministerie.3 Nochtans liet tot 
voor kort de (oude) wet RO veel over aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Ook 
moeten artikelen 17 en wellicht ook 113 van de Grondwet gerekend worden tot de bepalingen 
die wel heel weinig aandacht krijgen. 
Wat hebben we wel wat specifiek voor de strafvordering en de strafvorderlijke wetgeving van 
de betekenis is? Het kan geen kwaad de relevante bepalingen op te sommen. 
 

Artikel 17  
Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem 
toekent.  
(in het Nederland: ius de non evocando; Duits: gesetzliche Richter; Italiaans: giudice 
naturale) 

 
Artikel 107 lid 1 
De wet regelt het .. strafrecht en het ... strafprocesrecht in algemene wetboeken, 
behoudens de bevoegdheid tot regeling van bepaalde onderwerpen in afzonderlijke 
wetten. 

 
Artikel 113 
1. Aan de rechterlijke macht is voorts opgedragen de berechting van strafbare feiten. [

                                                           
3Thans hebben de besturen van de gerechten een duidelijke rol  verkregen in het toezicht in ruimere zin op 
rechterlijke ambtenaren, en is de rol van de procureur-generaal beperkt tot het instellen van vorderingen bij de 
Hoge Raad in gevallen van schorsing en ontslag (waarvoor artikel 117 lid 3 een aparte grondslag schept). 
Artikel 116 lid 4 Grondwet: ‘De wet regelt het toezicht door leden van de rechterlijke macht met rechtspraak 
belast uit te oefenen op de ambtsvervulling door zodanige leden en door de personen bedoeld in het vorige lid.’ 
De nieuwe wet RO geeft een taak aan de gerechtsbesturen, maar ook blijft de procureur-generaal van betekenis; 
artikel 111 lid 2: ‘De procureur-generaal bij de Hoge Raad is belast met: d. de instelling van vorderingen tot het 
door de Hoge Raad nemen van beslissingen als bedoeld in hoofdstuk 6A van de Wet rechtspositie rechterlijke 
ambtenaren.’ Dit betreft disciplinaire waarschuwing in een aantal gevallen, schorsing en ontslag van rechterlijke 
ambtenaren voor het leven benoemd. 



 ...] 
3. Een straf van vrijheidsontneming kan uitsluitend door de rechterlijke macht worden 
opgelegd. 

 
Artikel 121 
Met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald vinden de terechtzittingen in het 
openbaar plaats en houden de vonnissen de gronden in waarop zij rusten. De uitspraak 
geschiedt in het openbaar. 

 
 
Verdeling van machten 
Bij zo’n belangrijk wetgevingsproject als de herziening van het wetboek van strafvordering 
zijn constitutionele principes rond de verdeling van machten van fundamenteel belang. 
De constitutie kent een centrale rol toe aan de wetgever. Het legaliteitsbeginsel is, althans in 
zijn algemene staatsrechtelijke betekenis niet grondwettelijk gecodificeerd. Dat 
publiekrechtelijke gezagsuitoefening een wettelijke basis dient te hebben is – de precieze 
grenzen en contouren van dit beginsel daargelaten – een onbestreden constitutioneel principe. 
Dit algemene legaliteitsbeginsel verschaft een democratische legitimatie aan 
gezagsuitoefening die de rechter ontbeert. Dit geldt te meer in een land dat – met 
uitzondering van de militaire strafrechtspraak op het niveau van de 
arrondissementsrechtbank, als dit al een uitzondering mag heten – geen trial by peers kent: 
het is een professionele elite die beslist over de vrijheid en het bezit van het gewone volk. 
In overeenstemming met de eminente constitutionele betekenis van het (ongecodificeerde) 
legaliteitsbeginsel is de centrale rol die de grondwetgever in 1983 toekende aan de wet. 
Hoewel dit vaak gezien werd als ‘de-constitutionaliseren’, mogen wij achteraf constateren dat 
in feite sprake is van het in materiële zin toekennen van een constitutionele rol aan de 
wetgever. Voor het inrichten van het strafrecht en het strafproces is dit van groot belang, een 
belang dat overigens in beginsel ook al met het codificatie-artikel (artikel 107 lid 1 
Grondwet, hierboven geciteerd) gegeven is: de wetgever die het strafrecht en strafproces 
regelt, vervult een constitutionele opdracht. Dit rechtvaardigt ook het belichten van het 
project Strafvordering 2001 vanuit constitutioneel gezichtspunt. 
 
Wetgever en bestuur 
De verhouding tussen bestuur en rechter geeft aanleiding tot velerlei opmerkingen voor wat 
betreft bestraffing en strafvervolging van burgers. Wat wij de afgelopen decennia zien is op 
alle fronten een sterke ‘verbestuursrechtelijking’ van strafrecht en strafproces. Dit is geen  
nieuw probleem voor wat betreft de constitutionele verhouding tussen wetgever en bestuur. 
Wat betreft regelgevende bevoegdheden is de grens tussen wetgever en bestuur altijd een 
vage geweest. Van oudsher wordt weliswaar een zekere materiële betekenis gegeven aan de 
idee dat wetten die de burgers binden moeten worden vastgesteld door parlement en regering 
tezamen (in een formele wet dus). Maar het is altijd toelaatbaar geacht dat de wetgever 
wetgevende bevoegdheid althans ten aanzien van bepaalde onderwerpen delegeert. Hoever 
dit gaat, daarover zijn in de 19e eeuw de welbekende controverses gerezen tussen wetgever en 
de regering en deels ook over de bevoegdheid van de centrale versus de lagere overheid om 
strafbepalingen te maken. Bij het laatst genoemde gaat het om een type van discussie die we 
nu terugzien komen wanneer het gaat over de verhouding tussen de bevoegdheid van de EU 
om strafrechtelijke normen op te leggen of af te dwingen, versus die van de lidstaten om 
strafnormen autonoom vast te stellen. Bij de eerstgenoemde kwestie ging het om de macht 
van  de volksvertegenwoordiging versus de macht van de regering – een kwestie die 
aanleiding gaf tot onder meer het Meerenberg-arrest van de Hoge Raad van 1879 en de 



bepaling die we thans terugvinden in artikel 89, tweede lid, van de Grondwet. Op grond van 
deze bepaling mogen lagere regelgevers (de regering en ministers) wel voorschriften 
vaststellen die door straffen worden gehandhaafd, maar kan dit alleen als daarvoor een 
grondslag is te vinden in een formele wet. ‘De wet bepaalt de op te leggen straffen’, stelt deze 
bepaling. Ik sta daar kort bij stil, omdat mijns inziens met dit kleine zinnetje door mijn 
bestuursrechtelijke collega’s en de bestuurlijke wetgeving soms lichtzinnig wordt 
omgesprongen.4 
Voorheen bepaalde de Grondwet sinds 1887 ‘de wet regelt de op te leggen straffen’. Dit was 
ook de formulering die in de Proeve van een nieuwe Grondwet (het eerste voorontwerp in de 
aanloop naar de Grondwet van 1983) werd gebruikt. In de praktijk van vóór 1983 werd deze 
bepaling zo uitgelegd dat ten aanzien van de hoogte van de straffen zelf, niet alles aan de 
wetgever zelf voor werd behouden – deze uitleg was niet onomstreden in de literatuur van 
voor 1983.5 De delegatie-terminologie van de Grondwet van 1983 impliceert inderdaad dat 
het gebruik van de uitdrukking ‘de wet regelt’ delegatie van regelgevende bevoegdheid 
toestaat, terwijl de uitdrukking ‘de wet bepaalt’ geen delegatie toestaat. Nu blijkt bij de 
grondwetsherziening de regering aanvankelijk de oude formulering (conform de Proeve) te 
hebben overgenomen. Desgevraagd was het echter een vergissing dat men een formulering 
koos die delegatie toelaat; dit is dan ook onmiddellijk bij nota van wijziging verbeterd.6 
Hieruit blijkt dat deze formulering bewust gekozen is om het vaststellen van de straffen bij 
uitsluiting voor te behouden aan de formele wetgever. Uiteraard is het zo, dat in de 
strafrechtelijke systematiek die wij kennen het bij strafbepalingen gaat om maximum-
straffen. Het bestuursrecht kent een dergelijke systematiek echter niet - ook komt het in het 
bestuursrecht voor dat een sanctie van een bepaalde vaste hoogte wordt opgelegd, waarbij er 
in afwijking van het commune strafrecht slechts ruimte is om een sanctie niet op te leggen of 
om de vastgestelde sanctie op te leggen, of slechts bij wijze van uitzondering te matigen. 
Opvallend is dat in de bestuurswetgeving het thans niet ongewoon is om bij wet slechts de 
meest algemene contouren van punitieve sancties te bepalen, die in een bijlage bij de wet 
nader in boetetarieven voor bepaalde norm-overtredingen worden gespecificeerd. Frappant is 
dat vervolgens de wetsbijlagen bij algemene maatregel van bestuur kunnen worden 
gewijzigd.7 De bijlage kan bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd. Dit 
wijzigen van de wet bij amvb is vanuit het idee van normenhiërarchie al niet fraai. Het is 
echter allerminst vanzelfsprekend, zoals men kennelijk wel doet, aan te nemen dat het hier 
nog de wet is die, conform artikel 89 lid 2 van de Grondwet, de straffen bepaalt – mijns 
inziens is het de regering die bij amvb de straffen bepaalt. Dit is in strijd met de 
uitdrukkelijke bedoeling van de grondwetgever van 1983 en in elk geval een erosie van de 
materiële betekenis van de grondwetsbepaling. 
 
Bestuur en rechter 
                                                           
4Commissie Kortmann/van Buuren in haar advies  Handhaving door bestuurlijke boeten 1994; de bundel ‘De 
bestuurlijke boete in perspectief’ 1999; en diverse commentaren op de vierde tranche van de Awb. 
5 Zie Oud, Constitutioneel recht, deel II, p. 211 e.v.; zie ook kamerstuk 15 046 (R 1099), nr 7, p. 11-12. 
6 Zie kamerstuk 15 046 (R 1099), nr 8, p. 21: ‘Gezien de in de herziene Grondwet gebruikte terminologie met 
betrekking tot de delegatie van wetgevende bevoegdheid is de zienswijze van de leden van de fractie van de 
PvdA ter zake juist. In de herziene Grondwet laat de term “de wet regelt” de mogelijkheid van delegatie open. 
Dit is hier niet de bedoeling. Wij stellen dan ook voor [..] het woord “regelt” te vervangen door het woord 
“bepaald”.’ 
7Zie onder meer artikel 11b en 11c van de Tabakswet, en in de financiële toezichtswetgeving onder meer artikel 
188d Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993; artikel 90d Wet toezicht kredietwezen 1992, artikel 48d Wet 
toezicht effectenverkeer 1995. Deze bepalingen volgen alle het stramien als te vinden in artikel 188d Wet 
toezicht verzekeringsbedrijf 1993: 1. Het bedrag van de boete wordt bepaald op de wijze als voorzien in de 
bijlage, met dien verstande dat de boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste EUR 900 000 bedraagt. 
2. De bijlage bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de deswege op te leggen boete. 



Op zichzelf hoeft de ontwikkeling, die ik de ‘verbestuursrechtelijking’ van het strafrecht 
noem, niet negatief beoordeeld te worden. Het kan leiden tot een zekere decriminalisering 
van bepaald norm-overschrijdend gedrag. Bovendien kan zij de overbelasting van de 
strafrechtelijke instituties beperken. Als ik het goed zie, is dit vooral het geval bij één van de 
twee richtingen van waaruit de ‘verbestuursrechtelijking’ komt. Dit is de beweging vanuit het 
strafrecht naar het bestuursrecht, zoals bij voorbeeld bij de wet-Mulder en in het kartelrecht.  
We zien daarentegen ook een beweging waarbij het bestuursrecht zelf in allerlei punitieve 
sancties gaat voorzien, die als niet-strafrechtelijk worden beschouwd. Daarmee raken we aan 
de vraag of niet de waarborgen die in de strafvordering en het strafproces besloten liggen, 
worden omzeild – een vraag die al daarom positief beantwoord moet worden, omdat een van 
de belangrijkste redenen is om te kiezen voor bestuurlijke in plaats van strafrechtelijke 
handhaving gelegen is in het gegeven dat de strafrechtelijke weg, d.w.z. het in acht nemen 
van deze waarborgen, tot een te zware belasting van het overheidsapparaat leidt. Voorheen 
werd het grondwettelijk bereik van het bestuursrecht bepaald door de idee van de in de 
uitvoerende macht besloten (en grotendeels daarmee samenhangende) handhaving der  
‘politie’, waarbij over handhaving gedacht werd in termen van feitelijk herstel 
(‘politiedwang’) en feitelijke openbare ordehandhaving. De grens lag daar waar het bestuur 
nog wel een rol had bij strafrechtelijke handhaving maar uitsluitend als verlengstuk van de 
rechterlijke macht (voorafgaand bij opsporing en eventueel nog daarna).8 Thans is het 
bestuursrecht ‘verrijkt’ met de bestuurlijke boete en is men zich ervan bewust geworden dat 
er ook andere bestuurlijke maatregelen zijn die punitief kunnen zijn. 
Hiermee is een zekere vervaging tussen strafrecht en bestuursrecht ontstaan, die ook evident 
is geworden op het gebied van openbare orde handhaving. Op dit gebied is door de 
‘Damocles’ en ‘Victoria’-wetgeving het bestuurlijk optreden tegen bedreigingen van de 
openbare orde door middel van allerhande bevoegdheden van de burgemeester, die gepaard 
gaan met verregaande inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, mogelijk gemaakt. Nog niet 
is het bestuurlijk vrijheid benemen in de vorm van het ‘bestuurlijk ophouden’ mogelijk 
gemaakt (art. 154 a Gemeentewet), of er is al weer de nieuwste aanwinst van de 
‘veiligheidsrisico-zone’ waarin bestuurlijk fouillering mogelijk is gemaakt. ‘Overlast’ is het 
nieuw sleutelbegrip waarmee de openbare orde handhaving wordt gecomplementeerd. 
‘Bestuurlijke fouillering’ is daarbij slechts in een laat stadium van (initiatief-)wetgeving een 
bevoegdheid geworden waarvan men de strafvorderlijke aspecten heeft willen onderkennen. 
Juridisch gesproken heet het te gaan om het opsporen van wapens en munitie, maar in de 
praktijk wordt de maatregel tevens gericht op een veelheid van overtredingen, zoals illegaal 
verblijf in Nederland (het aantal opgepakte illegalen is naar verluidt groter dan het aantal 
gevonden wapens); ik zwijg over de onvermijdelijke rol die huidskleur en vermoedelijke 
afkomst van te fouilleren personen in de praktijk speelt (hoe lang duurt het tot dit tot 
Borghoutse toestanden leidt?) 
Maar niet slechts is sprake van een vervaging tussen bestuursrecht en strafrecht, vooral door 
de punitieve bestuurlijke sancties en het oprekken van handhaving van de openbare orde tot 
in het strafvorderlijke bereik; constitutioneel-rechtelijk is daarmee ook de vraag ontstaan naar 
de scheiding tussen bestuur en rechter. Artikel 113 van de Grondwet draagt immers de 
berechting van strafbare feiten op aan de rechterlijke macht. Nu kan men – met de meeste 
bestuursrechtelijke juristen9 – zeggen dat ‘berechting van strafbare feiten’ in deze bepaling 
begrepen moet worden als datgene wat het de strafrechtelijke wetgeving beschouwt als 
strafbare feiten.10 Daarmee ontneemt men echter elke materiële betekenis aan het begrip 
                                                           
8P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het koninkrijk der Nederlanden, Deel II, tweede druk, 1970, p. 378. 
9Zie terzake het NJV preadvies van Oswald Jansen, Herziening van het sanctiestelsel, Deventer 2002 p. 218-
219. 
10De gekunsteldheid van deze benadering blijkt al uit de gedrochtelijke manipulatie van de taal waartoe 



strafbaar feit en daarmee aan deze grondwetsbepaling. Dat zou wellicht passen in de geringe 
juridische betekenis die de Grondwet heeft binnen onze rechtsorde, en de door sommige 
bestuursrechtjuristen zo gekoesterde ‘ondraaglijke lichtheid’ van de Grondwet.11 Maar zelfs 
een black letter lawyer als Kortmann heeft in zijn commentaar op de grondwetsherziening 
van 1983 gesteld dat deze bepaling eigenlijk materieel dient te worden verstaan.12 
Ook de uitleg van het begrip criminal charge/ toute accusation en matière pénale 
(‘vervolging’ zegt de Nederlandse vertaling) in artikel 6 EVRM door het EHRM leidt tot de 
conclusie dat we de idee van het straffen en de daarbij behorende waarborgen niet kunnen 
laten afhangen van een puur formele kwalificatie van de sanctie als bestuurs- of strafrecht 
(EHRM Engel13 en Oztürk14). Dat deze bepaling dus ook voor het bestuursstrafrecht / punitief 
bestuursrecht15 van betekenis is, wordt in Nederland niet betwist. Maar dit is eerder een 
argument ten gunste van het toekennen van materiële betekenis ook aan onze nationale 
constitutionele bepaling. Hier kan ik niet de door sommigen als ‘theoretisch’ bestempelde 
discussie ten gronde voeren over wat iets tot een strafsanctie maakt, maar mijn taak is het te 
wijzen op de constitutionele betekenis die dit heeft. Ik constateer daarbij dat van oudsher het 
onderscheid tussen bestuurlijk handelen en strafrechtelijk handelen gezien werd in het 
onderscheid tussen feitelijk handhaven dat op feitelijk herstel en preventie gericht is - de sfeer 
van het bestuursrecht - en het vergeldend optreden (het opleggen van straffen) - de sfeer van 
het strafrecht. In wezen is dit het geldende onderscheid dat in de literatuur en jurisprudentie 
over bestuursrechtelijke handhaving gemaakt wordt, maar dan wordt daarbij nagelaten 
daaruit de consequentie te trekken waartoe mijns inziens de grondwetsbepalingen aanleiding 
zijn. Het blijkt om een toch wezenlijker constitutionele zaak te gaan dan alleen de 
doelmatigheidsvraag waarop de discussie soms teveel betrekking lijkt te hebben.  
 
Het openbaar ministerie: bestuur en rechterlijke macht 
Wat wij zojuist hebben gesteld, is ook van betekenis voor de discussie over een vergrote rol 
van strafrechtelijke afdoening door het OM, zoals voorgesteld in het kader van Strafvordering 
2001 in het kader van het ‘derde spoor’, en recentelijk door de minister van Justitie in het 
voorontwerp OM-afdoening.16 
De afgelopen jaren hebben we een discussie gevoerd zien worden over het karakter van het 
openbaar ministerie, haar ‘magistratelijke’ karakter en met name de verhouding tot de 
regering  in de persoon van de minister van justitie. Deze discussie wil ik niet overdoen. Wel 
valt op dat de nadruk in die discussie gelegd werd op een magistratelijke rol van het OM, die 
gebaseerd werd op een volstrekt formeel begrip rechterlijke macht. Dit is begrijpelijk tegen 
de achtergrond van het aldus stipuleren van onafhankelijkheid van de minister van justitie.  
Toch is het niet heel zinvol om over de machtenscheiding uitsluitend in formele termen te 
spreken. Het gaat bij de betekenis van de trias niet - of niet alleen - om formele instituties, 
                                                                                                                                                                                     
bestuursrechtsjuristen zich gedwongen voelen, waarbij ‘strafbaarheid’ wordt onderscheiden van 
‘beboetbaarheid’, en ‘strafbare feiten’ van ‘beboetbare feiten’. 
11Aldus T. G. Drupsteen, Het zelfstandig schadebesluit en de ondragelijke lichtheid van de Nederlandse 
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NJB 1997/29, p. 1327-1328. 
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13 EHRM 8 juni 1976, Series A, nr. 22, para. 81. 
14 EHRM 21 februari 1984, Öztürk t. Duitsland,  Series A, nr. 73, para. 49 en 50. 
15Terzijde: over de vraag of dit strafrecht of bestuursrecht is, kan alleen vanwege de Nederlandse taal strijd 
gevoerd worden in termen van ‘punitief’ versus ‘straf’; in het Engels valt deze discussie niet in deze termen te 
voeren. 
16 http://www.justitie.nl/Images/11_19971.doc. 



maar primair om materiële functies (waar vervolgens wel of niet bepaalde institutionele 
consequenties uit voortvloeien). Bij een materiële benadering van de trias gaat het bij 
rechtspraak om de rechtsprekende macht. Dat is het OM niet. Het OM spreekt geen recht. 
Wellicht kan men zeggen dat het OM soms een (quasi-)rechterlijke taak heeft (bij 
voorwaardelijk sepot en transactie), maar het is onjuist (en in strijd met de formulering van 
artikel 117 Grondwet) om te zeggen dat deze taak rechtspraak behelst.17 Het 
opportuniteitsbeginsel verandert dit niet en, zo voeg ik daaraan toe, ook niet de hieraan 
gerelateerde transactie-bevoegdheid. 
Vanuit een materiële benadering van de trias is het volkomen duidelijk dat het OM een 
executieve functie vervult, namelijk in relatie tot het strafproces. Het OM en zijn leden 
behoren dus materieel gesproken te vallen onder de functie ‘bestuur’. De Algemene wet 
bestuursrecht bevestigt dit: de officier van justitie (en ik zou zeggen ook het openbaar 
ministerie, indien dit zelf bevoegdheden zou uitoefenen) is een bestuursorgaan. 
Dit is van belang in het licht van de ‘verbestuursrechtelijking’ van strafrecht en strafproces en 
met name de bestuurlijke afdoening van strafbare feiten in de traditionele sfeer door het 
openbaar ministerie, zoals voorgesteld in het ‘derde spoor’ van Strafvordering 2001 en thans 
in het genoemde voorontwerp over OM-afdoening. 
Ook hier hebben we in feite te maken met een bestuurlijke afdoening van strafrechtelijke 
delicten. Zelfs de categorie ‘lichte misdrijven’ komt binnen het bereik van bestuurlijke 
afdoeningen; hoge geldstraffen worden mogelijk voor delicten waarop 6 jaar staat. Het is 
duidelijk dat OM-afdoening (waarbij volgens het voorstel trouwens ook sommige 
bestuursambten buiten het OM de bevoegdheid tot afdoening krijgen) niet afdoening is door 
rechtspraak; het is niet het voorkomen van vervolging, zoals bij de transactie, maar 
strafvervolging met oplegging van een strafsanctie door een ander dan de rechter, namelijk 
een bestuursorgaan. 
Bij deze vorm van afdoening, overigens net als met bestuurlijke boetes in traditionele zin, 
wordt  toegang tot de rechter afhankelijk van een eigen wilskracht en wilsuiting door de 
verdachte (voor zover er nog sprake kan zijn van een ‘verdachte’ wanneer hem een sanctie is 
opgelegd; hij is dan immers ‘bestrafte’). Dit kan op gespannen voet staan met artikel 113 van 
de Grondwet, voor zover in de woorden ‘berechting van strafbare feiten’ besloten zou liggen 
dat straffen door de rechter dienen te worden opgelegd.18  
Twee dingen kunnen daaraan doen twijfelen. Ten eerste dat ‘berechting’ niet 
noodzakelijkerwijs alleen slaat op de rol van de rechter, maar mede kan slaan op de 
strafvervolging door het openbaar ministerie. Hartmann heeft in het eerste interim-rapport 
van Strafvordering 2001 gesteld dat het de enige manier is om OM-afdoening (boete-
oplegging in het ‘derde spoor’) niet in strijd te laten zijn met artikel 113 lid 1 van de 
Grondwet door het begrip ‘berechting’ zou uit te leggen, en dat dan voldoende is dat 
uiteindelijk beroep op een onafhankelijke rechterlijke instantie open staat.19 Een aanvullend 
argument zou gelegen kunnen zijn in het derde lid van artikel 113, dat slechts bij 
‘vrijheidsontneming’ stelt dat die door de ‘rechter’ moet worden opgelegd (een curieuze echo 
van de oudere grondwetsbepaling, die echter in artikel 15 van de Grondwet reeds besloten 
ligt).  
Toch lijkt het mij te ver te gaan om te stellen, dat het feit dat de grondwetgever mede de 
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vervolgende instantie betrok in de ‘berechting van strafbare feiten door de rechterlijke macht’ 
betekent dat daarmee ook het de bedoeling werd dat deze berechting uitsluitend door staande 
magistratuur zou kunnen worden afgehandeld, zonder dat daarbij ook de rechter actief 
betrokken hoeft te zijn. En was het derde lid van artikel 113 bedoeld om a contrario te 
worden uitgelegd in die zin dat alle andere straffen dan vrijheidsstraffen door anderen dan de 
rechter kunnen worden opgelegd? Mij dunkt van niet. 
Zelfs als OM-afdoening geen definitieve afbreuk zou doen aan artikel 113 Grw op zichzelf 
beschouwd, kan zij in samenhang met artikel 17 Grw vroeg of laat op een problematische 
grens stuiten. De burger wiens delicten door het OM worden afgedaan, heeft misschien 
uiteindelijk wel toegang tot de rechter, maar in eerste instantie wordt hij daar tegen zijn wil 
van afgehouden. Hierin verschilt het voorontwerp bewust van het transigeren, omdat de 
bedoeling juist is om de OM-afdoening niet als (quasi-)overeenkomst te construeren. 
Het is waar dat transigeren thans wellicht met te weinig waarborgen is omkleed, maar dit 
betekent nog niet dat OM-afdoening daarvoor in de plaats kan treden. Dat bestuurlijk afdoen 
(ook door anderen dan het OM) en transactie beschouwd worden als alternatieven,20 is 
daarom niet evident. 
In de voorstellen zal de aanwezigheid van een advocaat alleen nodig zijn bij de zaken die 
volgens de waardere procedures worden afgedaan; hoe licht blijft de lichtheid van misdrijven, 
kan men zich afvragen, mede als men kijkt naar de toch hoge geldelijke straffen die kunnen 
worden opgelegd; maar ook: zal het daadwerkelijk mogelijk zijn om bij de lichtere zaken die 
het OM af zal doen toegang tot een raadsman te hebben (artikel 18 Grw - ‘in rechte doen 
bijstaan’)? Het is waar, hier zal men de grenzen van artikel 6 EVRM willen verkennen, maar 
ook 6 EVRM is deel van het Nederlandse constitutionele recht, zij het een minimum-
constitutie. 
 
De rol van de staat 
Dit laatste brengt me tot het maken van een aantal zeer korte opmerkingen over de rol van de 
staat. We zien daar twee tegengestelde ontwikkelingen: enerzijds een zekere ontstatelijking, 
anderzijds een te massieve staatsopvatting. Die te massieve staatsopvatting zien we bij 
sommige benaderingen rond de discussie over de staat als strafbare rechtspersoon. Dit leidt 
tot onoplosbare conceptuele problemen, zoals de rechtspersoon die vervolgd wordt door een 
orgaan van diezelfde rechtspersoon voor gedrag van een ander orgaan van dezelfde 
rechtspersoon, waarbij zowel het vervolgen als een eventuele veroordeling alsook het gedrag 
waarvoor vervolgd en straf opgelegd wordt, allemaal aan de rechtspersoon wordt 
toegerekend. We moeten afwachten wat er met het werk van de commissie-Roelvink gaat 
gebeuren, maar zoveel is zeker dat het resultaat licht werpt op vigerende staatsopvattingen. 
Ontstatelijking doet voor in die zin dat burgers jegens andere burgers bestraffend willen 
optreden, zoals we bijvoorbeeld zien bij ex-delinquenten aan wie men via straatverboden en 
woonverboden de toegang tot de publieke ruimte wil ontzeggen – een soort ‘lokale 
verbanning’. Sterker is deze ontstatelijking wellicht bij de verschuiving van nationaal naar 
internationaal niveau, vooral door de drastisch versnellende invloed van EU en EG. De 
vervlechting van gewone eerste pijler sancties (fraude-bestrijding bij landbouw- en sociale 
fondsen-subsidies) met strafrechtelijke samenwerking in de derde pijler en vervlechting van 
deze derde pijler samenwerking met de materie van titel IV van de eerste pijler (soms de 
‘vierde pijler’ genoemd) zoals die post-Schengen  naar voren komt, is een teken aan de wand. 
Het is vooral ten aanzien van het strafrecht een grote vraag hoe men in de huidige Conventie 
en de daarop volgende intergouvernementele conferentie met de opheffing van de pijler-
structuur zal omgaan. Naar het zich laat aanzien is het vooral de zorg van regeringsleiders 
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voor de bestrijding van terrorisme en het anti-globalistische hooliganism rond hun eigen 
bijeenkomsten die doet streven naar een sterke uitbreiding van de Europese zeggenschap over 
de inzet van het strafrecht binnen de nationale rechtsordes. 
Uiteraard is er de grote rol van het EVRM voor de strafrechtspleging in Nederland: het 
bepalen van normatieve kaders, bij gebleken gebreken in de nationale regelgeving en 
praktijk, lijkt men meer en meer aan Straatsburg over te laten. Dit is ook in hoge mate 
aanleiding voor het project Strafvordering 2001. In dit project lijkt men echter dit ook telkens 
gelden als ultiem toetsingskader met voorbijgaan aan de nationale constitutionele kaders.  
Het is een bekend bezwaar van constitutionele toetsing dat de wetgever het eigen 
constitutionele geweten niet meer hoeft te laten spreken, omdat als er iets mis is er toch een 
rechter is die dat kan rechtzetten en een oplossing kan bieden. De constitutionele toetsing is 
in het Nederlandse rechtsstelsel in hoge mate uitbesteed aan Straatsburg. In het Nederlandse 
stelsel kan de nationale rechter zelf de wet niet toetsen aan eigen constitutionele normen en 
(anders dan in andere Europese landen) heeft het EVRM een status die hoger is dan de wet en 
zelfs de nationale constitutie. Nederlandse rechters blijken daarbij de wet (en haar toepassing) 
ook zelden autonoom te toetsen aan het EVRM, maar vooral Straatsburgse uitspraken te 
volgen. Het zal u wellicht verrassen, maar mijns inziens vloeit hier niet een pleidooi uit voort 
om de wet te kunnen toetsen aan de Grondwet. Ten eerste zij erop gewezen dat het thans 
aanhangige voorstel-Halsema de toetsing beperkt tot andere bepalingen dan voor ons in het 
kader van dit betoog van belang zijn. Ten tweede zou ik ervoor willen pleiten dat goed 
wetgeven belangrijker is dan te veel aan de rechter te willen overlaten. Daarbij moet bedacht 
worden dat Straatsburgse normen slechts minimum-normen zijn. Het EVRM is binnen het 
Nederlandse bestel inderdaad van constitutionele betekenis, maar het is – zoals gezegd – 
slechts een minimum-constitutie, die bijvoorbeeld geen goed onderscheid maakt, noch kan 
maken, tussen wetgevende en uitvoerende macht - een wetgevende en uitvoerende macht die 
het Straatsburgs stelsel zelf trouwens ontbeert. Echte wetgevende keuzes moet men niet 
willen ontwijken met het excuus dat een open stelsel voldoet aan de minimum-eisen die 
Straatsburg stelt, en dat overige tekortkomingen in voorkomende gevallen door de rechter 
(veelal: Straatsburg) alsnog kunnen worden hersteld.  
 
Conclusie 
Er zijn ten minste drie redenen waarom de taak van de wetgever ten aanzien van strafrecht en 
strafvordering een constitutionele taak is. Ten eerst heeft de wetgever blijkens de 
codificatiebepaling van de Grondwet de taak het straf- en strafprocesrecht te regelen in 
algemene wetboeken, behoudens de mogelijkheid van regeling van bepaalde onderwerpen in 
bijzondere wetten. Ten tweede kent de Grondwet ook overigens een centrale rol toe aan de 
wet. Dit betreft de bevoegdheid, taak en inrichting van de rechterlijke macht en het bestuur. 
Ten derde wordt door de wetgeving zelf ook de verhouding tot de uitvoerende macht (het 
bestuur) en de rechter bepaald. Hier doen zich aanzienlijke verschuivingen voor. Een 
vermenging en vervaging van het onderscheid tussen bestuursrecht en strafrecht doet zich 
voor, die vooral consequenties heeft voor de verhouding tussen uitvoerende macht en 
rechtsprekende macht.  
Reeds kan men twijfel koesteren of de bestuurlijke boete wel voldoet aan de denkbeelden die 
ten grondslag liggen aan de Grondwet - het gaat om bestraffen en materieel gesproken dus 
om strafbare feiten waarover artikel 113 Grondwet een bepaling geeft. Als dit laatste juist is, 
ontstaat er ook spanning met artikel 107 van de Grondwet (de codificatiebepaling). De 
bestuurlijke boete is tot dusverre niet in een algemeen wetboek geregeld, terwijl deze na 
eventuele regeling in de Algemene wet bestuursrecht en de invoering van de OM-afdoening 
verspreid raakt over twee algemene wettelijke regelingen (en daarmee op gespannen voet met 
artikel 107 Grondwet). Een dergelijke twijfel kan nog in sterkere mate bestaan omtrent de 



OM-afdoening, waarbij het OM of een opsporingsambtenaar een straf oplegt bij bestuurlijke 
beschikking wegens een strafbaar feit in de klassieke betekenis van deze term. Het ligt aan de 
initiële ongehoorzaamheid van de verdachte (zijn bereidheid zich te conformeren aan een 
strafbeschikking), althans aan zijn bereidheid verzet tegen een strafbeschikking aan te 
tekenen, of het wel de rechter is die besluit over het opleggen van een straf. Dit is een 
zodanige verschuiving van de strafoplegging van de rechter naar het bestuur ten aanzien van 
niet-bestuurlijke normovertredingen, dat toch wel gesproken mag worden van een radicale 
verschuiving van machtsuitoefening over de burgers binnen de staat.  
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