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1. In haar dissertatie heeft Spronken erop gewezen dat de visie van Melai op de 
verhouding tussen de verdachte en zijn raadsman brede steun heeft verworven.[2] In zijn 
‘Het strafgeding: polariteit en tegenspraak’ heeft Melai over die relatie onder meer het 
volgende opgemerkt:[3] 
‘Het is in het Nederlandse strafproces aan de kant van de verdediging de verdachte — en 
niet de raadsman — die als dominus litis optreedt. De raadsman heeft immers niet tot taak 
— zoals de curator in het burgerlijk recht met het oog op de belangen van een 
handelingsonbekwame — plaatsvervullend een tekort in de conditie van de verdachte te 
compenseren, maar de raadsman draagt daarentegen een element van deskundigheid bij 
waarover de verdachte voor de weloverwogen bepaling van zijn proceshouding en de 
behandeling van zijn zaak moet kunnen beschikken. Voor zover art. 331 Sv inhoudt dat 
elke bevoegdheid van de verdachte op de terechtzitting ook aan zijn raadsman toekomt, 
moet dat voorschrift dan ook worden gelezen onder het voorbehoud dat de raadsman op 
de terechtzitting geen andere macht heeft dan de verdachte (uitdrukkelijk of stilzwijgend) 
voor goed houdt.’ 
Melai noemt dat een normatief gezichtspunt, dat in het stelsel van strafvordering wordt 
bevestigd door de bijzondere wettelijke voorzieningen die noodzakelijk waren om de 
raadsman in het strafgeding tegen verdachten die de leeftijd van zestien jaren nog niet 
hebben bereikt (artikel 503 Sv) en in strafzaken tegen verdachten met een psychische 
stoornis (artikel 509a Sv in verbinding met artikel 509d lid 3 Sv) ten opzichte van de 
verdachte verder reikende bevoegdheden te geven. Met Spronken kan worden 
geconstateerd dat deze opvatting over de relatie tussen de verdachte en zijn raadsman in 
de wetenschappelijke literatuur veel steun heeft gekregen. Terecht wordt in dat verband 
ook een beroep gedaan op het systeem van het strafprocesrecht. Dat kent immers primair 
bevoegdheden toe aan de verdachte, en stelt rechtsbijstand door een raadsman niet 
verplicht.[4] 
Een ander standpunt is door Reijntjes verdedigd. In zijn bewerking van het handboek van 
Minkenhof benadrukt hij dat de meeste verdachten niet bekwaam zijn zelf hun verdediging 
te voeren, door hun gebrekkige kennis van het recht en vaak ook door hun te geringe 
ontwikkeling. In het algemeen, zo stelt Reijntjes, geldt dat de raadsman de verdediging op 
zelfstandige wijze moet voeren: de raadsman moet weliswaar in vergaande mate rekening 
houden met de wensen van de verdachte, maar uiteindelijk is de raadsman 
verantwoordelijk voor de procesvoering.[5] Dat standpunt vindt wel enige steun in Regel 9 
van de Gedragsregels 1992 — die de zelfstandige verantwoordelijkheid van de advocaat 
voor de behandeling van de zaak benadruk — en in de daarop gebaseerde tuchtrechtelijke 
jurisprudentie.[6] 
Vooropgesteld moet worden dat de raadsman in beide visies slechts de belangen van de 
verdachte heeft te dienen. Ook over het belang van goed overleg tussen raadsman en 
verdachte over de proceshouding en de te volgen strategie bestaat geen verschil van 
mening. De confrontatie tussen beide standpunten over de verhouding tussen raadsman 
en verdachte is volgens mij in het bijzonder relevant voor strafzaken tegen kwetsbare 
verdachten, die (net) niet vallen binnen de categorieën van artikel 503 Sv en artikel 509a 
Sv in verbinding met artikel 509d lid 3 Sv. Dat zijn de moeilijke gevallen, waarin de theorie 
met de praktijk — of: het normatieve uitgangspunt met de weerbarstige werkelijkheid — 
wordt geconfronteerd. Kan de raadsman in die zaken zijn visie op het belang van de 
verdachte, tegen de wens van zijn cliënt in, in het strafproces uitdragen? Enkele recente 
ontwikkelingen geven aanleiding de discussie over dergelijke vragen nog eens aan te gaan. 
 
2. Eén van de conclusies in een recent onderzoeksrapport over het jeugdstrafprocesrecht is 
dat veel jeugdige verdachten de hen toekomende rechten niet kennen en dat zij 
onvoldoende inzicht hebben in hun positie in het strafproces. De praktijk van het 
jeugdstrafproces sluit bovendien onvoldoende aan bij juridische en 
gedragswetenschappelijke inzichten op het gebied van de ontwikkeling van (kwetsbare) 
kinderen en op het gebied van participatie.[7] Juridisch jargon is voor jonge verdachten 
bovendien in de regel teveel gevraagd. Dat geldt zeker voor de substantiële groep van 



jongeren met beperkte verstandelijke vermogens. In 2008 hebben Brand en Van den Hurk 
al vastgelegd dat met enige voorzichtigheid kan worden geconcludeerd dat ongeveer 39% 
van de jongeren aan wie de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen is 
opgelegd, zwakbegaafd is (IQ lager dan 85) of een lichte verstandelijke beperking heeft 
(IQ tussen 50-55 en 70).[8] 
Onder meer het inzicht dat de biologische en de psychologische ontwikkeling van 
adolescenten doorloopt tot ongeveer het 23e levensjaar, heeft de Raad voor 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming eerder dit jaar gebracht tot een oproep voor 
een herwaardering van het pedagogisch karakter van het jeugdstrafrecht.[9] De Raad 
bepleit daarenboven de invoering van een apart jongvolwassenenstrafrecht voor jongeren 
tussen de 18 en 24 jaar, dat niet puur repressief is maar veeleer gericht moet zijn op de 
(her)opvoeding van de jongere en op diens voorbereiding op een constructieve rol in de 
samenleving. Ook in dit rapport wordt gewezen op het feit dat jongeren die veelvuldig met 
het strafrecht in aanmerking komen regelmatig kampen met psychische stoornissen en 
vaak een laag IQ hebben.[10] In de plannen van de staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie is de door wetenschappelijke inzichten geschraagde en door de praktijk gewenste 
benadering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming echter niet 
herkenbaar. Hij kiest nogal eendimensionaal voor een repressieve aanpak.[11] 
Het is evident dat voor jeugdige verdachten met psychische stoornissen en verstandelijke 
beperkingen kwalitatief goede rechtsbijstand essentieel is. Juist van een raadsman mag 
bijvoorbeeld worden verwacht dat hij de jeugdige verdachte uitgebreid informeert over het 
(verloop van het) strafproces. Daarvan komt het lang niet altijd. Jongeren vinden dat ze 
niet goed zijn voorbereid op de zitting, en dat advocaten te weinig tijd en te weinig 
aandacht voor hen hebben. Tekenend in dat verband is de opmerking van een jeugdige 
verdachte die voor het recente onderzoek is geïnterviewd: buiten de Poort is de advocaat 
het weer vergeten. Schokkend is de uitspraak dat een enkele verdachte voorafgaand aan 
de zitting slechts eenmaal telefonisch contact heeft gehad met zijn raadsman.[12] Het is 
dan ook niet voor niets dat de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming de 
inwerkingtreding van een landelijk protocol `toevoegen advocaten in jeugdzaken’ 
toejuicht, dat het mogelijk maakt advocaten te verwijderen van de door rechtbanken aan 
te houden lijsten van gespecialiseerde jeugdadvocaten. Daarvoor bestaat aanleiding, 
indien de advocaat niet voldoet aan de voorwaarden van het protocol of anderszins 
ongeschikt is rechtsbijstand te verlenen aan minderjarigen. Volgens de Raad voor 
Strafrechtstoepassing zouden in het protocol niet slechts eisen moeten worden gesteld aan 
het kennisniveau van advocaten op het terrein van het civiele jeugdrecht en dat van het 
jeugdstrafrecht. Gespecialiseerde advocaten moeten zijns inziens ook voldoende kennis 
hebben van de (psychische) ontwikkeling van jongeren, van de specifieke juridische 
mogelijkheden en gedragsinterventies voor jongeren en van de eventuele etnische en 
religieuze achtergrond, terwijl deze advocaten voorts dienen te beschikken over 
communicatieve vaardigheden om met jongeren om te kunnen gaan.[13] 
 
3. Kwetsbare verdachten komen niet alleen in jeugdstrafzaken voor. Voor veel volwassen 
verdachten geldt eveneens dat zij niet als vanzelfsprekend voldoen aan het ideaalbeeld 
van mondige burgers, die goed in staat zijn hun positie in het strafproces te bepalen en 
hun processtrategie daarop adequaat af te stemmen. Een markant en recent voorbeeld is 
de verdachte, die in hoger beroep bij het Bossche Gerechtshof terecht stond op 
beschuldiging van moord of doodslag op een leerling van een basisschool in Hoogerheide. 
Die verdachte koos er in dat stadium voor zichzelf te verdedigen, op hoogst onbeholpen 
wijze. Aan die keuze heeft de Hoge Raad belangrijke overwegingen gewijd, na voorop te 
hebben gesteld dat uit wet en verdrag voortvloeit dat de verdachte de vrije keuze heeft 
zichzelf te verdedigen en dat — behoudens de hiervoor benoemde specifieke 
uitzonderingen voor verdachten die de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt 
en voor verdachten die door een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis van de 
geestvermogens niet in staat zijn hun belangen behoorlijk te behartigen — niet is voorzien 
in rechtsbijstand tegen de wil van de verdachte:[14] 
‘Met die bijzondere regelingen is beoogd om verdachten die niet in staat moeten worden 
geacht hun positie in het strafproces te bepalen, te verzekeren van een effectieve 
verdediging. Dat betekent niet dat in de overige gevallen de zorg voor een dergelijke, door 
art. 6 EVRM vereiste verdediging steeds en zonder meer aan de verdachte kan worden 
gelaten. Dat geldt in het bijzonder indien een verdachte ten aanzien van wie de wetgever 
heeft voorzien in ambtshalve toevoeging van een raadsman ervoor kiest om zichzelf te 
verdedigen en te kennen geeft afstand te willen doen van zijn recht op rechtsbijstand. Dan 
zal de rechter erop moeten toezien dat door die keuze aan het recht op een eerlijk proces 



niet wordt tekortgedaan. In een zodanig geval zal de rechter zich ervan moeten 
vergewissen dat de afstand ondubbelzinnig, desbewust en vrijwillig is gedaan. Indien de 
rechter oordeelt dat daarvan sprake is en hij de keuze van de verdachte respecteert, zal 
hij tijdens de behandeling van de zaak bijzondere aandacht moeten schenken aan de 
positie van de verdachte. Dat geldt met name waar het gaat om het verstrekken van 
informatie die de verdachte voor zijn verdediging behoeft. In dat opzicht kan de verdachte 
immers tekortkomen omdat hij, anders dan met regeling van de ambtshalve toevoeging is 
beoogd, geen bijstand van een rechtsgeleerde raadsman heeft. In dat tekort zal de rechter 
zoveel als mogelijk moeten voorzien.’ 
Melai schreef dat de raadsman niet tot taak heeft een tekort in de conditie van de 
verdachte te compenseren. Deze overwegingen van de Hoge Raad lijken een iets andere 
richting op te gaan: indien de keuze van de verdachte om zichzelf te verdedigen wordt 
geaccepteerd, zal de rechter zoveel als mogelijk in het tekort moeten voorzien. Ook 
overigens ligt in het oordeel van de Hoge Raad besloten dat het niet vanzelfsprekend is af 
te gaan op de door de verdachte geuite wensen over de inrichting van zijn verdediging. 
Dat is, zeker in de zaak die aanleiding gaf tot de beschouwing van de Hoge Raad, een 
verstandige benadering.[15] 
De problemen zijn met die vaststelling echter niet voorbij. In zijn annotatie onder het 
arrest van de Hoge Raad stelt Schalken bijvoorbeeld de belangrijke vraag of aan een 
verdachte die hardnekkig weigert zich te laten bijstaan uiteindelijk een dwangverdediging 
moet kunnen worden opgedrongen. Ik voeg daaraan toe: staat het een advocaat onder die 
omstandigheden vrij tegen de wil van de verdachte de verdediging op zich te nemen? 
 
4. Het belang van goede rechtsbijstand is volgens mij nooit meer zo mooi verwoord als het 
Amerikaanse Supreme Court in 1932 heeft gedaan.[16] Die uitspraak volgde op de 
berechting in de zuidelijke staat Alabama van een negental zwarte jongens. Zij zouden 
enkele blanke jongens uit een trein hebben gegooid, en zich vervolgens in de trein schuldig 
hebben gemaakt aan de verkrachting van twee (blanke) meisjes. Bij aankomst van de 
trein in het plaatsje Scottsboro werden de zwarte jongens aangehouden. Tijdens de 
voorgeleiding benoemde de rechter alle plaatselijke advocaten tot raadslieden van de 
verdachten. Tot effectieve rechtsbijstand kwam het evenwel niet, vooral omdat geen 
enkele voorbereidingstijd werd gegund aan de twee advocaten die zich bereid verklaarden 
de verdachten bij te staan. Binnen twee weken na aanhouding werden acht van de negen 
verdachten, waaronder de 16-jarige Ozie Powell, tot de doodstraf veroordeeld. De 
Supreme Court sprak zich als volgt uit: 
‘Even the intelligent and educated layman has small and sometimes no skill in the science 
of law. If charged with crime, he is incapable, generally, of determining for himself 
whether the indictment is good or bad. He is unfamiliar with the rules of evidence. Left 
without the aid of counsel he may be put on trial without a proper charge, and convicted 
upon incompetent evidence, or evidence irrelevant to the issue or otherwise inadmissible. 
He lacks both the skill and knowledge adequately to prepare his defense, even though he 
have a perfect one. He requires the guiding hand of counsel at every step in the 
proceedings against him. Without it, though he be not guilty, he faces the danger of 
conviction because he does not know how to establish his innocence. If that be true of men 
of intelligence, how much more true is it of the ignorant and illiterate, or those of feeble 
intellect. If in any case, civil of criminal, a state or federal court were arbitrarily to refuse 
to hear a party by counsel (…), it reasonably may not be doubted that such a refusal would 
be a denial of a hearing, and, therefore, of due process in the constitutional sense.’ 
In de Salduz-jurisprudentie wordt, zoals bekend, de betekenis van rechtsbijstand in de 
allereerste fase van het strafproces eveneens gebaseerd op de kwetsbaarheid van de ver-
dachte en op diens gebrek aan kennis van het straf(proces)recht:[17] 
‘At the same time, an accused often finds himself in a particularly vulnerable position at 
that stage of the proceedings, the effect of which is amplified by the fact that legislation on 
criminal procedure tends to become increasingly complex, notably with respect to the rules 
of governing the gathering and use of evidence. In most cases, this particular vulnerability 
can only be properly compensated for by the assistance of a lawyer (…).’ 
Ook in Straatsburg wordt over rechtsbijstand dus gesproken in termen van compensatie, 
voor de verdachte en van diens kwetsbaarheid. Deze jurisprudentie roept opnieuw de 
vraag op in hoeverre kan worden vastgehouden aan het beeld van de vaardige, mondige 
burger die als verdachte dominus litis aan de kant van de verdediging is. Melai heeft dat 
zelf, niet zonder reden, een zwakheid in de principiële grondslag van het strafgeding 
genoemd.[18] Die zwakheid ligt in de confrontatie van het normatieve uitgangspunt met 
de praktijk. 



 
5. De ratio van rechtsbijstand ligt in de belofte dat de raadsman ten behoeve van de 
verdachte een meerwaarde heeft in de verdediging en op die manier bijdraagt aan een 
eerlijk proces en, in voorkomende gevallen, aan de waarheidsvinding. Het in het 
Nederlandse systeem van het strafprocesrecht besloten liggende normatieve uitgangspunt 
dat binnen de verdediging de verdachte dominus litis is, sluit aan bij het profiel van de 
verdachte als een mondige deelnemer aan het strafproces. Dat beeld kan in een ander 
verband bijvoorbeeld tot de gevolgtrekking leiden dat aan de door de verdachte gemaakte 
keuzes rechtsgevolgen kunnen worden verbonden.[19] Voor de raadsman zou dit profiel 
vooral betekenen dat de verdachte de strategie bepaalt en dat de raadsman bereid moet 
zijn de zienswijze van zijn cliënt uit te dragen.[20] Alles wat de raadsman doet, doet hij 
volgens Prakken en Spronken niet alleen in het belang van zijn cliënt maar ook in diens 
opdracht.[21] 
In de loop van de tijd ben ik daar toch wat anders over gaan denken. Voor zover met de 
aanduiding van de verdachte als dominus litis tot uitdrukking wordt gebracht dat de 
raadsman geen handelingen mag verrichten die tegen de wil van de verdachte mag 
ingaan, onderschrijf ik dat als uitgangspunt nog steeds. Vanzelfsprekend is ook dat het de 
raadsman niet vrijstaat de verdachte (publiekelijk) af te vallen. Maar de vervolgstap naar 
de stelling dat het de verdachte is die de strategie van de verdediging bepaalt en dat de 
raadsman vooral woordvoerder en vertaler van het standpunt van zijn cliënt is, zet ik niet. 
Een goed raadsman gaat natuurlijk zorgvuldig om met de wensen van de verdachte en 
diens visie op de verdedigingsstrategie. Die raadsman onderkent ook dat de verdachte 
belangrijke informatie kan hebben, die bij uitstek relevant kan zijn voor de beoordeling 
van het aan de strafzaak ten grondslag liggende feitencomplex.[22] Die raadsman 
profiteert ook van waardevolle inzichten en suggesties van de verdachte over de strategie. 
Maar deze raadsman formuleert geen standpunten, verweren of verzoeken die hij — met 
zijn kennis van het dossier en van het recht — niet voor zijn rekening wil nemen. In die zin 
kan de raadsman wel degelijk tegen de wil van de verdachte optreden. De nuancering die 
ik op de dominante visie over de verhouding tussen raadsman en verdachte wil 
aanbrengen, kan worden verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld. Het uitgangspunt 
dat de raadsman geen handelingen tegen de wil van de verdachte mag verrichten, brengt 
mee dat de raadsman niet tegen de wil van de verdachte een verzoek kan doen tot het 
horen van een getuige. Maar tegelijkertijd brengt de eigen verantwoordelijkheid van de 
raadsman mijns inziens mee dat hij aan de wens van de verdachte een bepaalde getuige 
te horen voorbij kan gaan, indien hij het niet in het belang van de verdachte acht daartoe 
een verzoek in te dienen. 
Dat standpunt sluit mijns inziens beter aan op de praktijk: in verreweg de meeste 
strafzaken bepaalt de raadsman de koers van de verdediging, en verwacht de verdachte 
overigens ook niet anders. Het onderkent bovendien de realiteit die Reijntjes heeft 
beschreven. Heel veel verdachten, ook die niet vallen onder het bereik van de in de wet 
specifiek benoemde categorieën, beschikken eenvoudigweg niet over de capaciteiten een 
goede verdedigingsstrategie te bepalen. Het is bij uitstek de taak van de raadsman te 
laten zien dat hij daadwerkelijk een meerwaarde voor de verdediging is, door dat tekort 
van de verdachte te compenseren. De raadsman die in dat verband meent dat hij 
voorafgaande aan de behandeling van de strafzaak ter terechtzitting kan volstaan met een 
eenmalig telefonisch contact met de verdachte, neemt die verantwoordelijkheid overigens 
niet serieus en handelt niet zoals van een fatsoenlijk advocaat mag worden verwacht. 
Kan dan ook rechtsbijstand aan een verdachte worden opgedrongen die — al is het maar 
omdat een raadsman geen gehoor wenst te geven aan zijn wensen — zichzelf wenst te 
verdedigen? Het kan naar Nederlands recht niet. Maar een zaak als die van de moord of 
doodslag op een leerling van een basisschool in Hoogerheide, brengt mijns inziens wel mee 
dat serieus moet worden overwogen een advocaat in uitzonderlijke, nader te omlijnen 
zaken als amicus curiae te laten optreden.[23] Soms moet een verdachte ook tegen 
zichzelf in bescherming worden genomen. 
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