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SAMENVATTING 

De Zuid-Afrikaanse grondwet bevat zekere waarborgen betreffende 

mensen welke worden vervolgd in verband met het plegen van een 

strafbaar feit, insluitende het recht op een snelle, rechtvaardig en 

openbare behandeling van zijn zaak, ter overstaan van een onafhankelijke 

en onpartijdige rechter. Een vergelijkbare bescherming wordt gegandeerd 

in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 

de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Ook de scheiding der machten (trias 

politica) wordt gewaarborgd. Deze voorgaande aspecten vormen het 

vertrekpunt voor het onderzoek naar de internationale tendens om meer 

bevoegdheden toe te kennen aan het vervolgingsgezag. Dit laatste heeft 

een verschuiving van bevoegheden tot gevolg, welke voorheen uitsluitend 

aan de rechter toekwamen. Deze alternatieve wijze van afdoening 

geschiedt meer en meer zonder tussenkomst van de rechter. Als redenen 

kunnen worden aangemerkt de toename in criminaliteit, de verbetering 

van de efficiency en financiele overwegingen. Nederland is een voorbeeld 

van een land waar gepoogd wordt de overbelasting van de rechterlijke 

macht tegen te gaan door de overheveling van specifieke bevoegdheden 

naar het Openbaar Ministerie (OM). Dit heeft de totstandkoming van een 

aantal alternatieve afdoeningsmethoden tot gevolg gehad. De vraag die 

centraal  staat in dit proefschrift is of deze Nederlandse ontwikkelingen 

elementen bevat die nuttig kunnen zijn voor Zuid-Afrika. De keuze om 

deze twee landen in vergelijking te brengen licht voor de hand. Beide 

rechtsstelsels vertonen, ondanks de grote verschillen, ook grote 

overeenstemming. Historische verklaringen daarvoor liggen voor de hand; 

onmiskenbaar is tevens dat de mate waarin beide rechtsstelsels de 

grondrechten erkennen grote gelijkenis vertonen. De uitgangspunten voor 

het strafrechtelijk beleid (waaronder de trias politica) zijn mitsdien 

vergelijkbaar.  

 

Dit proefschrift beschrijft derhalve, na een eerste verkenning van de 

vraagstelling en een verantwoording van de gevolgde methode,  hoe de 

ontwikkeling van alternatieve procedures tot stand is gekomen in zowel 

Zuid-Afrika als Nederland. Een belangrijk element is de vraag of de 

alternatieve afdoening van strafbare feiten al dan niet voldoet aan de 

minimum vereiste betreffende een rechtvaardige behandeling zoals 

gewaarborgd wordt in de Zuid-Afrikaanse grondwet en het EVRM. In Zuid-

Afrika is men bezig met het evalueren van het rechtssysteem om dit in 

overeenstemming te brengen met de nieuwe grondwettelijke vereisten. Het 

rechtssysteem in Nederland moet voldoen aan de Europese standaarden 

betreffende  het waarborgen van mensenrechten. Vervolgens komt de 

vraag aan de orde of er voldoende controle mechanismen bestaan nu de 

rechterlijke controle sterk verminderd is. (of: nu de rechter grotendeels 

buiten spel is komen te staan). Aansluitend wordt onderzocht of de 

betrokken partijen bezwaar kunnen maken tegen een besluit van het OM. 
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Hoofstuk 2 geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen het 

Nederlandse strafrechtsysteem welke een verscheidenheid van 

alternatieve afdoeningsmethoden tot gevolg heeft gehad. Het 

opportuniteitsbeginsel brengt met zich dat het OM kan afzien van 

vervolging op grond van overwegingen van algemeen belang. Deze 

besluitvorming heeft geleid tot het ontstaan van een gedetailleerd 

vervolgingsbeleid, welke uitvoerig aan de orde komt, evenals het 

zogenaamde driehoeksoverleg. 

 

In hoofdstuk 3 komen de verschillende alternatieve afhandelingsmethoden 

in Nederland aan de orde, beginnende met het sepot. Deze kan 

onvoorwaardelijk zijn of onderhevig zijn aan zekere voorwaarden waaraan 

voldoen moet worden. Vervolgens wordt de transactie behandeld. Hoewel  

deze methode sinds 1921 reeds beschikbaar was vond deze aanvankelijk 

toepassing in een beperkt aantal gevallen. Mettertijd is de toepassing 

aanzienlijk uitgebreid geleid heeft tot een effectieve methode voor de 

afhandeling van de meeste strafbare feiten, zonder tussenkomst van de 

rechter. De transactie bevat schriftelijke voorwaarden waaraan voldaan 

moet worden teneinde vervolging te voorkomen. Deze voorwaarden kunnen 

inhouden: de betaling van een geldsom, de betaling van een vergoeding aan 

het slachtoffer en de vervulling van een taakstraf. Indien de transactie niet 

tijdig wordt aanvaard leidt dit tot vervolging. Inmiddels is de transactie 

bevoegheid uitgebreid naar andere rechtsgebieden en functionarissen, 

insluitende de politie en gemeenten. De volgende methode behelst de 

voeging ad informandum, waar meerdere zaken van soortgelijke aard 

gevoegd worden tot een zaak welke berecht wordt, met het oog op de 

straftoemeting. Indien de gevoegde zaken bij de straftoemeting in acht 

genomen worden heeft dit tot gevolg dat deze zaken niet meer tot 

vervolging kunnen leiden. De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van 

het administratief recht een vlucht genomen, hetgeen zekere gevolgen 

heeft gehad voor het strafrecht. Administratieve beschikkingen en 

geldboetes lijken de plek te hebben ingenomen van de strafrechtelijke 

behandeling. Een voorbeeld daarvan is de Wet administratieve handhaving 

verkeersovertredingen (WAHV). Deze laatste wet legt de verplichting op de 

betrokkene om tijdig bezwaar te maken tegen de beschikking, teneinde te 

voorkomen dat de geldboete onherroepelijk wordt. Alvorens bezwaar 

aangetekend kan worden moet de geldboete voldaan zijn. Zowel de Hoge 

Raad als het Europese Hof voor de Rechten van de Mens hebben 

aangegeven dat voormelde procedure niet in strijd is met artikel 6 van het 

EVRM, aangezien de betrokkene nog steeds toegang heeft tot de rechter. 

Andere, meer informele methoden sluiten in dading, bemiddeling en echt 

recht. 

 

Aangezien de toepassing van de voorgaande methoden afhingen van de 

medewerking van de betrokkene/verdachte, kon de spoedige afhandeling 

van een zaak gefrustreerd worden door passiviteit (stilzitten) van de 

betrokkene. Dit heeft, onder andere, geleid tot de introductie van de 
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strafbeschikking, welke de transactie dient te vervangen. Waar de 

voorgaande methoden berusten op consensus en dienen ter voorkoming van 

vervolging, wordt voor de strafbeschikking geen consensus vereist en wordt 

dit beschouwd als  een nieuwe methode  van vervolging. Ingeval van een 

strafbeschikking stelt de officier van justitie niet alleen het strafbare feit 

vast maar ook de hoogte van de straf. Tenzij tijdig bezwaar hiertegen 

wordt aangetekend, wordt de strafbeschikking automatisch onherroepelijk, 

hetgeen vergelijkbaar is met een vonnis van de rechter.  Afgezien van de 

nodige kritiek, is er politiek gezien groot enthousiasme hiervoor en kan dit 

inmiddels ook worden toegepast door andere instanties of functionarissen. 

In het laatste hoofdstuk worden enkele bezwaren geuit en wordt 

uiteengezet waarom deze laatste ontwikkeling niet toegepast zal kunnen 

worden in Zuid-Afrika. 

 

De positie in Zuid-Afrika wordt besproken in hoofdstuk 4. Van oudsher 

heeft de officier van justitie in Zuid-Afrika altijd de beslissingsbevoegdheid 

gehad om af  te zien van vervolging ingeval van gegronde redenen. Hoewel 

de mogelijkheden tot alternatieve afdoening van strafbare feiten beperkter 

is in Zuid-Afrika, wordt hier desalniettemin voorziening voor gemaakt in 

de wet. Allereerst de bevoegdheid van de officier om een zaak terug te 

trekken of de vervolging stop te zetten, meestal onvoorwaardelijk. Ten 

tweede een schuldbekentenis gepaard gaande met de betaling van een 

geldsom, zonder behandeling ter terechtzitting. Ten derde de recente 

ontwikkeling betreffende de administratieve afhandeling van 

verkeersovertredingen, welke zich thans nog in een experimentele fase 

bevindt. Vervolgens vinden, net zoals in Nederland, informele 

afhandelingen van strafzaken plaats. Afgezien van dading, bemiddeling en 

echt recht, welbekend in Nederland, vindt het Afrikaanse concept ubuntu 

toepassing in Zuid-Afrika. Sinds enkele jaren bestaat er een specifieke wet 

voor jeugdige overtreders, welke voorziet in een verplichte 

afdoeningsprocedure, welke tot doel heeft om een strafzitting te vermijden. 

Tenslotte zijn er ontwikkelingen betreffende pleit en vonnis afspraken 

(plea – and – sentence bargaining), welke kunnen worden gezien als  een 

afdoeningsmethode waarbij de strafrechter een meer beperkte bevoegdheid 

toekomt. 

 

In het laatste hoofdstuk worden de verschillende afdoeningsmethoden in 

zowel Nederland als Zuid-Afrika  beoordeeld en kritisch besproken. De 

vraag rijst of de Nederlandse afdoeningsmethoden kunnen bijdragen tot 

het oplossen van Zuidafrikaanse vraagstukken op dit gebied en of deze 

voldoende grondwettelijke waarborgen bieden. De perceptie bestaat dat 

alternatieve afdoeningsmethoden  onvoldoende openbaar zijn. Bovendien 

bestaat het risico van ongewenste concentratie van bevoegdheden binnen 

het OM.  Zoals eerder is aangeduid zijn er belangrijke verschillen tussen 

beide strafrecht systemen. In Nederland vindt alternatieve afdoening 

grootschaals plaats. Hierbij moet worden aangetekend dat het 

vervolgingsbeleid aanwijzingen geeft of, en welke afdoeningsmethoden 
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aangewend moeten worden. De Zuidafrikaanse officier van justitie 

daarentegen, heeft weinig richtlijnen tot zijn of haar beschikking, vooral 

betreffende het besluit om al dan niet alternatieve afhandelingsmethoden 

toe te passen. Het is noodzakelijk dat zowel het aanbod/de verscheidenheid 

van alternatieve afhandelingsmethoden wordt vergroot en dat hiervan 

meer gebruik wordt gemaakt in Zuid-Afrika. In dit opzicht kunnen de 

Nederlandse methoden als voorbeeld fungeren. Het wordt voorgesteld dat 

Zuid-Afrika baat kan vinden bij een beter gestructureerd en inhoudelijk 

vervolgingsbeleid. In dit opzicht worden verscheidene aanbevelingen 

gemaakt. Vervolgens worden met betrekking tot alternatieve 

afhandelingsmethoden ook aanbevelingen gemaakt. Hierbij moet inacht 

worden genomen dat de grondwettelijke waarborgen betreffende een fair 

trial ononderhandelbaar moeten zijn. 

 

(Vertaald door Dr. mr. Arda Spijker) 

  


