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Inleiding 
 

 

 

 

 

Het onderzoeksproject ‘Geweld tegen gezagsdragers. Preventie en aanpak van geweld 

tegen politie en politici’ handelt over de aanpak van geweld tegen gezagsdragers. Vanuit 

een integrale benadering komt mede het bestaande strafrechtelijke instrumentarium aan 

bod.1 Dit deelrapport bevat een inventarisatie van de mogelijkheden die het strafrecht 

biedt om op te treden tegen degenen die geweld jegens gezagsdragers hebben uitgeoe-

fend. Het strafrecht is het zwaarste middel dat de overheid ten dienste staat jegens bur-

gers die strafbare feiten begaan. Strafrechtelijke instrumenten grijpen immers in de per-

soonlijke levenssfeer van burgers in en maken inbreuk op fundamentele rechten. Tegelij-

kertijd rijst ook bij het strafrecht de vraag naar de werkzaamheid van deze overheidsin-

terventie. Dat is ook voorwerp van onderzoek in het onderhavige onderzoeksproject.2 

 

Ten behoeve van het onderzoek is een definitie van geweld tegen gezagsdragers opge-

steld. Daarin is tot uitgangspunt genomen het gezagsondermijnend gedrag dat is aange-

duid met het overkoepelende begrip ‘incident’.3 Aldus wordt een repeterend gebruik van 

geweld tegen gezagsdragers vermeden. In dit deelrapport wordt ingegaan op de definitie 

van incidenten en de strafrechtelijke kwalificatie van die incidenten. Die kwalificatie werkt 

door in de beschikbaarheid en mogelijkheden van strafrechtelijke instrumenten (zie § 2). 

Het gaat dan vooral om de kwestie welke strafrechter bevoegd is kennis te nemen van de 

zaak en daarmee welke procedure van toepassing is alsmede welke straffen en/of maat-

regelen kunnen worden opgelegd. Hier ligt een verschil met het civielrechtelijk instru-

mentarium; daar moet eerst worden bepaald van welke schade sprake is teneinde de 

verhaalbaarheid van de door het incident veroorzaakte schade vast te kunnen stellen. 

Door uit te gaan van de mogelijk toepasselijke delictsomschrijving(en) kunnen de voor-

handen instrumenten overzichtelijk in kaart worden gebracht (§ 2).  

 

In het onderzoeksproject is uitgegaan van de meerderjarige geweldpleger. Hieruit volgt 

dat in dit deelrapport het strafrechtelijke jeugdrecht (art. 77a-77hh Sr) en de procedure 

bij de kinderrechter (art. 486-505 Sv) buiten beschouwing blijven. Voor deze benadering 

pleit voorts dat het strafrechtelijk jeugdrecht nauw verbonden is met de jeugdzorg in al-

gemene zin. Het betreft een eigen domein met eigen dynamiek en eigen spelers in het 

                                                 
1 Zie hoofdrapport, m.n. hoofdstuk 3. 
2 Zie de vraagstelling in het hoofdrapport, hoofdstuk 1. 
3 Zie hoofdrapport, hoofdstuk 2. 
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veld. Ook wijkt het strafrechtelijk sanctiestelsel af, vooral door beduidend lagere straf-

maxima en bijzondere maatregelen gericht op jeugdigen. Niettemin is de grondstructuur 

vergelijkbaar met de strafrechtelijke instrumenten die bij meerderjarige verdachten be-

schikbaar zijn. Daarbij moet worden bedacht dat de rechter bij verdachten van 16 jaar en 

ouder de bevoegdheid heeft het volwassenenstrafrecht toe te passen (art. 77b Sr). 
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1. Incidenten 
 

 

 

 

 

Voor het onderzoek is uitgegaan van een definitie van incidenten van geweld tegen ge-

zagsdragers die aansluit bij het doel van dit onderzoek. Dat doel is het inventariseren 

van de mogelijkheden voor het aanpakken van geweld tegen gezagsdragers en het be-

oordelen van de werkzaamheid daarvan. Bij dergelijk geweld gaat het om gedrag dat tot 

uitwerking heeft dat het gezag van gezagsdragers feitelijk wordt aangetast dan wel 

dreigt aan te tasten. Hieronder begrijpen wij ook het zich verzetten tegen het gezag om-

dat een bepaald rechtmatig gegeven bevel, verzoek of vraag van het gezag alsmede 

rechtmatige handelwijze van het gezag de betrokkene niet aanstaat. Zoals aangegeven 

in het hoofdrapport kan dergelijk gedrag gezagsondermijnend werken.4 Uit de zojuist 

weergegeven doelstelling volgen twee zaken. 

  Allereerst kan gezagsondermijnend gedrag bestaan uit gedrag dat zich richt tot de 

persoon van de gezagsdrager. Maar ook goederen, tekens en instituties waaruit het ge-

zag van een gezagsdrager blijkt, zijn daar vatbaar voor. Zo kunnen dienstvoertuigen van 

de politie worden vernield met als doel het aantasten van of het verzetten tegen het ge-

zag. Evenzo kunnen tekens of instituties van gezag, zoals insignes, een politiepet en een 

gebouw, blootstaan aan geweld. Anders gezegd, gezagsdragers als personen en objecten 

van het gezag kunnen het voorwerp van gezagsondermijnend gedrag zijn. Tot deze ge-

zagsdragers en objecten van het gezag worden in dit onderzoek gerekend politieambte-

naren, burgemeesters en wethouders, en aan hen gerelateerde objecten. Deze gezags-

dragers hebben ook een privé-leven. Geweldplegers kunnen zich ook tot de naasten of 

objecten van gezagsdragers richten om op die manier de gezagsdrager te kunnen ‘raken’, 

bijvoorbeeld om bepaalde emoties te uiten, het gezag te ondermijnen of de gezagsdrager 

te bewerkstelligen om iets te doen of na te laten in het belang van de geweldplegers. 

  Ten tweede omvat het geweld niet slechts het uitoefenen van geweldshandelingen 

tegen gezagsdragers en/of objecten van het gezag in de zin dat zij fysieke, materiële 

schade ondervinden, zoals pijn en/of letsel respectievelijk aantasting van de integriteit 

van objecten. Ook wordt in het bestek van dit onderzoek onder geweld begrepen het 

verbaal geweld in de vorm van bijvoorbeeld schelden, bedreigingen en gezagsondermij-

nende toevoegingen, alsmede gedragingen die zonder dat zij geweldshandelingen behel-

zen, kunnen leiden tot gezagsondermijning. In dit verband kan worden gedacht aan het 

frustreren van gezagsuitoefening door het hinderlijk volgen van een gezagsdrager. 

                                                 
4 Zie hoofdrapport, hoofdstukken 1 en 2. 
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Voorts rekenen wij agressie hiertoe voor zover die agressie niet gepaard gaat met ge-

weldshandelingen. 

Het voorgaande leidt tot de volgende definitie van incidenten van geweld tegen gezags-

dragers: 

 

‘Een incident is een geval van gezagsondermijnend gedrag dat kan bestaan uit het 

verrichten van geweldshandelingen, het uitoefenen van verbaal geweld, gedrag 

dat gezagsuitoefening frustreert zonder gewelddadig te zijn dan wel een combina-

tie van deze soorten van gedrag, waarbij het gezagsondermijnend gedrag zich 

kan richten tot de persoon van de gezagsdrager, objecten van gezag en/of rele-

vante derden.’ 

 

De verschillende soorten incidenten die door bovenstaande definitie worden omvat, kun-

nen zichtbaar worden gemaakt in een overzicht (zie schema 1). Ter nadere duiding van 

het soort incident en als indicatie van het aangrijpingspunt voor een bepaalde aanpak is 

in het overzicht tevens een strafrechtelijke kwalificatie opgenomen. Zoals eerder aange-

geven, werken deze kwalificaties door in de strafrechtelijke mogelijkheden tot het aan-

pakken van het soort gezagsondermijnend gedrag.5 Bij de weergave van de strafrechte-

lijke kwalificaties is het soort delict kort aangeduid met een verwijzing naar de toepasse-

lijke bepaling(en). De varianten van het soort delict zijn tussen haken kort genoemd. Het 

kan daarbij gaan om doleuze en culpoze varianten van delicten en/of ten opzichte van 

het gronddelict gekwalificeerde delicten. Voorts zijn de delicten opgesomd in een volgor-

de die grosso modo uitdrukking geeft aan de mate waarin wordt aangeknoopt bij het 

soort gezagsondermijnend gedrag, en/of de ernst van het feit zoals dat valt af te leiden 

uit het op het delict gestelde bijzondere strafmaximum, en/of de plaats in het Wetboek 

van Strafrecht. 

 

                                                 
5 De Wet economische delicten en andere bijzondere wetten worden buiten het onderzoek gelaten omdat de 
strafbare feiten uit deze wetgeving in de regel niet onder de reikwijdte van de definitie van incident zullen val-
len. Als gevolg zal de procedure bij de economische politierechter of economische kamer van de rechtbank niet 
worden beschreven. 
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Schema 1: Soorten incidenten en strafrechtelijke kwalificaties 

Soort gezagson-
dermijnend 
gedrag 

Aard en gevolgen 
van de gedraging 

Strafrechtelijke kwalificatie 

Geweldshandelingen 
tegen personen 

- De gezagsdrager 
komt om het leven6 

i) Moord (art. 289 Sr) 
ii) Doodslag (art. 287 en 288 Sr) 
iii) Mishandeling die de dood ten gevolge 
heeft (met voorbedachten rade; strafver-
zwaringsgrond van ambtenaar in rechtma-
tige uitoefening van bediening) (art. 300 
lid 3 Sr, art. 301 lid 3 Sr, 302 lid 2 Sr, 303 
lid 3 en 304 Sr) 
iv) Gezamenlijke openlijke geweldpleging 
(art. 141 lid 1 jo. lid 2 sub 3 Sr) 
v) Vechterij die de dood ten gevolge heeft 
(art. 306 aanhef en sub 2 Sr) 
vi) Dood door schuld (art. 307 Sr) 
vii) Ambtsdwang en wederspannigheid die 
de dood ten gevolge heeft (in verenigde 
krachten) (art. 181 aanhef en sub 3 Sr) 
viii) Wederrechtelijke vrijheidsberoving die 
de dood ten gevolge heeft (art. 282 lid 1 
jo. lid 3 Sr) 
ix) Chantage die de dood ten gevolge 
heeft (art. 282a lid 1 jo. lid 2 Sr) 
x) Afpersing de dood ten gevolge hebbend 
(art. 317 lid 3 Sr) 
xi) Diefstal met geweld of bedreiging de 
dood ten gevolge hebbend (art. 312 lid 3 
Sr) 
xii) Verkrachting de dood ten gevolge 
hebbend (art. 242, 243, en 248 lid 2 Sr) 
xiii) Feitelijke aanranding der eerbaarheid 
(art. 246, 248 lid 1 Sr) 
xiv) Gedwongen toediening bedwelmende 
drank met de dood ten gevolge hebbend 
(art. 252 lid 3 Sr) 
xv) Brandstichting, ontploffing e.d. die de 
dood ten gevolge heeft (doleuze variant: 
art. 157 aanhef en sub 3 Sr; culpoze vari-
ant: art. 158 aanhef en sub 3 Sr) 
xvi) Voertuig vernielen of onbruikbaar 
maken met de dood ten gevolge (doleuze 
variant: art. 168 aanhef en sub 2 Sr; cul-
poze variant: art. 169 aanhef sub 2 Sr) 
xvii) Vernieling gebouw met gevaar voor 
goederen of levensgevaar en waarbij het 
feit tot de dood van een persoon leidt (do-
leuze variant: art. 170 aanhef en sub 3 Sr, 
culpoze variant: art. 171 aanhef en sub 3 
Sr) 
xviii) Vernieling geautomatiseerd netwerk 

                                                 
6 De delicten genoemd onder i) t/m xiv) richten zich rechtstreeks tegen de persoon van de gezagsdrager. De 
delicten genoemd onder xv) t/m xvii) richten zich in eerste instantie tegen goederen, maar door de aard van de 
gedragingen ten opzichte van die goederen, zijn gezagsdragers dodelijk slachtoffer. 
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met gevaar voor goederen of leven en 
waarbij het feit tot de dood van een per-
soon leidt (doleuze variant: art. 161sexies 
lid 1 sub 4 Sr; culpoze variant art. 161 
septies aanhef sub 3 Sr) 

- De gezagsdrager 
bekomt pijn en/of 
letsel7 

i) Zware mishandeling (met voorbedach-
ten rade; strafverzwaringsgrond van amb-
tenaar in rechtmatige uitoefening van be-
diening) (art. 302, 303 en 304 Sr) 
ii) Mishandeling (met voorbedachten rade; 
strafverzwaringsgrond van ambtenaar in 
rechtmatige uitoefening van bediening) 
(art. 300, 301 en 304 Sr)  
iii) Gezamenlijke openlijke geweldpleging 
(art. 141 lid 1 jo. lid 2 sub 1 of 2 Sr) 
iv) Vechterij die zwaar lichamelijk letsel 
ten gevolge heeft (art. 306 aanhef en sub 
1 Sr) 
v) Lichamelijk letsel door schuld (art. 308 
Sr) 
vi) Geweld tegen burgemeester of wet-
houders (art. 124 en 124a Sr) 
vii) Ambtsdwang en wederspannigheid 
(met (zwaar) lichamelijk letsel; in vere-
nigde krachten) (art. 179-182 Sr) 
viii) Wederrechtelijke vrijheidsberoving die 
zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft 
(art. 282 lid 1 jo. lid 2 Sr) 
ix) Dwang (art. 284 Sr) 
x) Afpersing (art. 317 Sr) 
xi) Diefstal met geweld of bedreiging (art. 
312 lid 2 sub 4 Sr) 
xii) Verkrachting (zwaar lichamelijk letsel 
of levensgevaar) (art. 242, 243, en 248 lid 
1 Sr) 
xiii) Feitelijke aanranding der eerbaarheid 
(art. 246, 248 lid 1 Sr) 
xiv) Gedwongen toediening bedwelmende 
drank (met zwaar lichamelijk letsel) (art. 
252 Sr) 
xv) Brandstichting met gevaar voor 
(zwaar) lichamelijk letsel (doleuze variant: 
art. 157 aanhef en sub 2 Sr; culpoze vari-
ant: art. 158 aanhef en sub 2 Sr) 
xvi) Voertuig vernielen of onbruikbaar 
maken met levensgevaar (doleuze vari-
ant: art. 168 aanhef en sub 1 Sr; culpoze 
variant: art. 169 aanhef sub 1 Sr) 
xvii) Vernieling gebouw met gevaar voor 
goederen of levensgevaar (doleuze vari-

                                                 
7 De delicten genoemd onder i) t/m xiv) richten zich rechtstreeks tegen de persoon van de gezagsdrager. De 
delicten genoemd onder xv) t/m xix) richten zich in eerste instantie tegen goederen, maar door de aard van de 
gedragingen ten opzichte van die goederen, worden ook gezagsdragers slachtoffer. De delicten genoemd onder 
xxi) t/m xxiv) kunnen zich tegen gezagsdragers richten, maar het betreft wel slechts overtredingen. 
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ant: art. 170 aanhef en sub 2 Sr, culpoze 
variant: art. 171 aanhef en sub 2 Sr) 
xviii) Zaakbeschadiging en beschadiging 
computergegevens waarvan levensgevaar 
is te duchten (art. 350, 350a, 350b en 354 
Sr) 
xix) Beschadiging zaken van openbaar 
nut, voertuigen en gebouwen waarvan le-
vensgevaar is te duchten (art. 351, 
351bis, 352 en 354 Sr) 
xx) Vernieling geautomatiseerd netwerk 
met levensgevaar (doleuze variant: art. 
161sexies lid 1 sub 3 Sr; culpoze variant 
art. 161 septies aanhef sub 2 Sr art. 
161sexies Sr) 
xxi) Straatschenderij (art. 424 Sr) 
xxii) Ophitsing van dieren (art. 425 Sr) 
xxiii) Onveilige verkeerssituatie (art. 427 
Sr) 
xxiv) Aanleggen open vuren en afschieten 
vuurwapen (art. 429 Sr) 

- De gezagsdrager 
lijdt materiële scha-
de aan zijn persoon-
lijke uitrusting8 

i) Gezamenlijke openlijke geweldpleging 
(art. 141 lid 1 jo. lid 2 sub 1 Sr) 
ii) Brandstichting met gemeen gevaar voor 
goederen (doleuze variant: art. 157 aan-
hef en sub 1 Sr; culpoze variant: 158 
aanhef sub 1 Sr) 
iii) Zaakbeschadiging en beschadiging 
computergegevens (art. 350, 350a, 350b 
en 354 Sr) 
iv) Beschadiging zaken van openbaar nut, 
voertuigen en gebouwen (art. 351, 
351bis, 352 en 354 Sr) 
v) Straatschenderij (art. 424 Sr) 
vi) Ophitsing van dieren (art. 425 Sr) 
vii) Onveilige verkeerssituatie (art. 427 
Sr) 
viii) Aanleggen open vuren en afschieten 
vuurwapen (art. 429 Sr) 

Geweldshandelingen 
tegen objecten van 
gezag 

Goederen gaan ver-
loren9 

i) Zaakbeschadiging (art. 350, 354 Sr) 
ii) Gezamenlijke openlijke geweldpleging 
(art. 141 lid 1 jo. lid 2 sub 1 Sr) 
iii) Brandstichting met gemeen gevaar 
voor goederen (doleuze variant: art. 157 
aanhef en sub 1 Sr; culpoze variant: 158 
aanhef sub 1 Sr) 
iv) Voertuig vernielen of onbruikbaar ma-
ken met gevaar voor letsel of levensge-

                                                 
8 De delicten i) t/m iv) omvatten gedragingen die zich (mede) strekken tot bescherming van objecten van ge-
zag die een gezagsdrager bij zich draagt. Deze objecten kunnen uiteraard ook worden aangetast bij gedragin-
gen die vallen onder de delictsomschrijvingen genoemd bij de twee voorgaande categorieën van geweld (i.e. 
tegen het leven van een gezagsdrager en pijn en/of letsel bij de gezagsdrager veroorzaken). De delicten ge-
noemd onder v) t/m viii) zijn overtredingen die mede kunnen omvatten de situatie van materiële schade aan de 
uitrusting van een gezagsdrager. 
9 De delicten genoemd onder i) t/m x) zijn misdrijven die zien op gedragingen waarbij een (bepaald) goed ver-
loren gaat als gevolg van de uitoefening van geweld op dat goed of een andere gedraging ten aanzien van dat 
goed. De delicten genoemd onder xi) t/m xv) zijn overtredingen verbiedende gedragingen die een (bepaald) 
goed onmiddellijk aantasten (zoals bij art. 447 Sr) dan wel in gevaar brengen (zoals bij art. 427 Sr). 
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vaar (doleuze variant: art. 168 Sr; culpoze 
variant: art. 169 Sr) 
v) Vernieling gebouw met gevaar voor 
goederen of levensgevaar (doleuze vari-
ant: art. 170 Sr; culpoze variant: art. 171 
Sr) 
vi) Beschadiging van officiële bekendma-
kingen (art. 187 Sr) 
vii) Wegmaken of beschadigen ambtelijke 
stukken (art. 200 en 202 Sr) 
viii) Beschadiging zaken van openbaar 
nut, voertuigen en gebouwen (art. 351, 
351bis, 352 en 354 Sr) 
ix) Vernieling geautomatiseerd netwerk 
(met gevaar voor goederen of leven) (do-
leuze variant: art. 161sexies Sr; culpoze 
variant: art. 161septies Sr) 
 x) Aantasting gegevens in geautomati-
seerd werk (doleuze variant: art. 350a Sr; 
culpoze variant: art. 350b Sr) 
xi) Straatschenderij (art. 424 Sr) 
xii) Onveilige verkeerssituatie (art. 427 
Sr) 
xiii) Brandstichting zonder verlof (art 428 
Sr) 
xiv) Aanleggen open vuren en afschieten 
vuurwapen (art. 429 Sr) 
xv) Beschadiging van officiële bekendma-
kingen (art. 447 Sr) 

Goederen worden 
beschadigd10 

i) Zaakbeschadiging (art. 350, 354 Sr) 
ii) Gezamenlijke openlijke geweldpleging 
(art. 141 lid 1 jo. lid 2 sub 1 Sr) 
iii) Brandstichting met gemeen gevaar 
voor goederen (doleuze variant: art. 157 
aanhef en sub 1 Sr; culpoze variant: 158 
aanhef sub 1 Sr) 
iv) Voertuig vernielen of onbruikbaar ma-
ken met gevaar voor letsel of levensge-
vaar (doleuze variant: art. 168 Sr; culpoze 
variant: art. 169 Sr) 
v) Vernieling gebouw met gevaar voor 
goederen of levensgevaar (doleuze vari-
ant: art. 170 Sr; culpoze variant: art. 171 
Sr) 
vi) Beschadiging van officiële bekendma-
kingen (art. 187 Sr) 
vii) Verbreking van officiële zegels (art. 
199 Sr) 
viii) Wegmaken of beschadigen ambtelijke 
stukken (art. 200 en 202 Sr) 
ix) Beschadiging zaken van openbaar nut, 
voertuigen en gebouwen (art. 351, 
351bis, 352 en 354 Sr) 

                                                 
10 De delicten genoemd onder i) t/m xi) zijn misdrijven die zien op gedragingen waarbij een (bepaald) goed 
wordt beschadigd als gevolg van de uitoefening van geweld op dat goed of een andere gedraging ten aanzien 
van dat goed. De delicten genoemd onder xii) t/m xvi) zijn overtredingen verbiedende gedragingen die een 
(bepaald) goed onmiddellijk aantasten (zoals bij art. 447 Sr) dan wel in gevaar brengen (zoals bij art. 427 Sr). 
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x) Vernieling geautomatiseerd netwerk 
(met gevaar voor goederen of leven) (do-
leuze variant: art. 161sexies Sr; culpoze 
variant: art. 161septies Sr) 
xi) Aantasting gegevens in geautomati-
seerd werk (doleuze variant: art. 350a Sr; 
culpoze variant: art. 350b Sr) 
xii) Straatschenderij (art. 424 Sr) 
xiii) Onveilige verkeerssituatie (art. 427 
Sr) 
xiv) Brandstichting zonder verlof (art 428 
Sr) 
xv) Aanleggen open vuren en afschieten 
vuurwapen (art. 429 Sr) 
xvi) Beschadiging van officiële bekendma-
kingen (art. 447 Sr) 

Goederen worden 
onbruikbaar11 

i) Zaakbeschadiging (art. 350, 354 Sr) 
ii) Gezamenlijke openlijke geweldpleging 
(art. 141 lid 1 jo. lid 2 sub 1 Sr) 
iii) Brandstichting met gemeen gevaar 
voor goederen (doleuze variant: art. 157 
aanhef en sub 1 Sr; culpoze variant: 158 
aanhef sub 1 Sr) 
iv) Voertuig vernielen of onbruikbaar ma-
ken met gevaar voor letsel of levensge-
vaar (doleuze variant: art. 168 Sr; culpoze 
variant: art. 169 Sr) 
v) Beschadiging van officiële bekendma-
kingen (art. 187 Sr) 
vi) Wegmaken of beschadigen ambtelijke 
stukken (art. 200 en 202 Sr) 
vii) Beschadiging zaken van openbaar nut, 
voertuigen en gebouwen (art. 351, 
351bis, 352 en 354 Sr) 
viii) Vernieling geautomatiseerd netwerk 
(met gevaar voor goederen of leven) (do-
leuze variant: art. 161sexies Sr; culpoze 
variant: art. 161septies Sr) 
xi) Aantasting gegevens in geautomati-
seerd werk (doleuze variant: art. 350a Sr; 
culpoze variant: art. 350b Sr) 
xii) Straatschenderij (art. 424 Sr) 
xiii) Onveilige verkeerssituatie (art. 427 
Sr) 
xiv) Brandstichting zonder verlof (art 428 
Sr) 
xv) Aanleggen open vuren en afschieten 
vuurwapen (art. 429 Sr) 
xvi) Beschadiging van officiële bekendma-
kingen (art. 447 Sr) 

                                                 
11 De delicten genoemd onder i) t/m xi) zijn misdrijven die zien op gedragingen waarbij een (bepaald) goed 
onbruikbaar wordt als gevolg van de uitoefening van geweld op dat goed of een andere gedraging ten aanzien 
van dat goed. De delicten genoemd onder xii) t/m xvi) zijn overtredingen verbiedende gedragingen die een 
(bepaald) goed onmiddellijk aantasten (zoals bij art. 447 Sr) dan wel in gevaar brengen (zoals bij art. 427 Sr). 
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Bedreigen van per-
sonen12 

i) Bedreiging (art. 285 Sr) 
ii) Dwang (art. 284 Sr) 
iii) Dreiging met geweld tegen burgemees-
ter of wethouders (art. 124 en 124a Sr) 
iv) Ambtsdwang en wederspannigheid 
(art. 179-182 Sr) 
v) Diefstal met bedreiging (art. 312 Sr) 
vi) Afpersing (art. 317 Sr) 
vii) Afdreiging (art. 318 Sr) 
viii) Ophitsing van dieren (art. 425 Sr) 

Verbaal geweld 
tegen personen 

Beledigen van per-
sonen13 

i) Smaad(schrift) (art. 261 en 267 Sr) 
ii) Laster (art. 262 en 267 Sr) 
iii) Eenvoudige belediging (art. 266 en 267 
Sr) 
iv) Lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr) 
v) Schennis van de eerbaarheid (art. 239 
Sr) 
vi) Uitgeven en drukken van stukken van 
strafbare aard (art. 418 en 419 Sr) 

Frustreren van 
gezagsuitoefening 

- Hinderlijk volgen 
en op andere wijze 
hinderen in de func-
tie-uitoefening14 

i) Belaging (art. 285b Sr) 
ii) Wederrechtelijke vrijheidsberoving (do-
leuze variant: art. 282 lid 1 Sr; culpoze 
variant: art. 283 Sr) 
iii) Chantage (art. 282a lid 1 Sr) 
iv) Hinderlijk volgen (art. 426bis Sr) 
v) Onbevoegd op een plaats bevinden 
(art. 429quinquies Sr) 
vi) Verboden toegang (art. 461 Sr) 

                                                 
12 De strafbaarstelling van bedreiging (art. 285 Sr) ziet op de bedreiging sec. In het geval van de delicten ii) 
t/m) vii) is bedreiging met geweld een instrument om van een ander iets gedaan te krijgen in de zin van een 
doen of een nalaten. Denk aan het dwingen van een ander (i.c. een gezagsdrager) een bepaald goed af te 
staan, zoals bij afpersing (art. 317 Sr). De overtreding van het ophitsen van een dier ziet op een activiteit die 
bedreigend kan overkomen en/of kan zijn. 
13 Waar de delicten i) t/m iv) gedragingen betreffen die zelf beledigend van aard zijn, moeten toch ook schennis 
van de eerbaarheid en het uitgeven en drukken van stukken van strafbare aard worden genoemd. Hoewel 
schennis van de eerbaarheid een zedendelict is, is het geconfronteerd worden met andermans lichaam onder de 
omstandigheden als bedoeld in art. 239 Sr aanstootgevend en dat kan als beledigend worden ervaren. Voor de 
begunstigingsdelicten art. 418-419 Sr geldt dat zij kunnen omvatten de stukken met een beledigende inhoud 
als bedoeld in de delicten i) t/m iv). 
14 De strafbaarstellingen van belaging (art. 285b Sr; een misdrijf) en hinderlijk volgen (art. 426bis Sr; een 
overtreding) kan worden aangewend om gevallen van hinderlijk volgen strafrechtelijk aan te pakken. De delic-
ten ii) en iii) zien daarentegen op gedragingen die tot gevolg hebben dat een gezagsdrager feitelijk niet langer 
zijn functie kan uitoefenen; hij wordt derhalve gefrustreerd in zijn gezagsuitoefening. De overtredingen van art. 
429quinquies en 461 Sr kunnen van dienst zijn wanneer het hinderlijk volgen bestaat uit de gedragingen als 
omschreven in die strafbepalingen. 
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- Niet gewelddadig 
verzetten tegen ge-
zagsuitoefening15 

i) Niet voldoen aan ambtelijk bevel (art. 
184 Sr) 
ii) Belemmering van ambtsuitoefening 
(art. 185 Sr) 
iii) Samenscholing (art. 186 Sr; art. 9 en 
art. 10 lid 1 jo. art. 125 APV Utrecht jo. 
art. 154 lid 1 en lid 3 Gem.w.) 
iv) Begunstiging van de dader (art. 189 
Sr) 
v) Achterhouden van stukken (art. 193 Sr) 
vi) Bemoeilijken opsporing minderjarigen 
(art. 280 Sr) 
vii) Beïnvloeden verklaring (art. 285a Sr) 
viii) opruiing (art. 131-132 Sr) 
ix) Schennis van de eerbaarheid (art. 239 
Sr) 
x) Opgeven valse naam en gegevens (art. 
435 aanhef en sub 4 Sr) 
xi) Weigeren van gevorderd hulpbetoon 
(art. 446 Sr) 
xii) Nalaten verstrekking identiteitsbewijs 
(art. 447e Sr) 

- Goederen worden 
uit de macht van 
gezagsdragers ge-
bracht16 

i) Diefstal (met geweld of bedreiging) (art. 
310-312 Sr) 
ii) Wegmaken of beschadigen ambtelijke 
stukken (art. 200 en 202 Sr) 
iii) Afpersing (art. 317 Sr) 
iv) Afdreiging (art. 318 Sr) 
v) Verduistering (art. 321 Sr) 
vi) Heling (art. 416-417 Sr) 
vii) Witwassen (art. 420bis-420quater Sr) 

- Gebouwen of ge-
automatiseerde wer-
ken van gezag wor-
den binnengedron-
gen of het gebruik 
daarvan wordt on-
mogelijk gemaakt 

i) Computervredebreuk (art. 138a Sr) 
ii) Belemmeren gebruik geautomatiseerd 
werk (art. 138b Sr) 
iii) Lokaalvredebreuk (art. 139 Sr) 

 

Met dit overzicht is een omvangrijk kader tot stand gekomen. Het biedt richting aan het 

onderzoek. Voor de bruikbaarheid daarvan voor het onderzoek beperken wij bovenstaand 

schema tot gangbare delicten en delicten waarbij het strafvorderlijk vervolg kan variëren. 

Het schema bevat namelijk een behoorlijk aantal delicten dat slechts op formele gronden 

in het schema is opgenomen. Die delicten zullen bij de incidenten niet snel aan de orde 
                                                 
15 De misdrijven i) t/m vi) zien op gedragingen die feitelijk tot gevolg hebben dat de functie-uitoefening van 
met name politieambtenaren wordt belemmerd; deze gedragingen kunnen worden verricht als daad van verzet 
tegen gezagsuitoefening. De categorie ligt dicht bij de voorgaande waar het art. 282-283 Sr betreft. Schennis 
van de eerbaarheid (art. 239 Sr) wordt hier genoemd, omdat het tonen van lichaamsdelen in de omstandighe-
den als bedoeld in die strafbepaling een daad van verzet kan zijn tegen gezagsuitoefening (denk aan ‘moonen’). 
Dat opruiing van belang kan zijn bij de aanpak van geweld tegen gezagsdragers blijkt uit Rb. ’s-Hertogenbosch 
29 juli 2008, LJN: BD8602. In deze zaak verzette verdachte zich tegen zijn aanhouding en riep daarbij de 
agressieve omstanders op tot rellen en oorlog tegen de politie. De overtredingen genoemd onder ix) t/m xii) 
betreffen gedragingen die vooral politieambtenaren belemmeren in een vlotte functie-uitoefening en kunnen 
zijn ingegeven uit het stellen van een daad van verzet. 
16 Deze delicten omvatten gedragingen die tot gevolg hebben dat objecten van gezag niet langer ten dienste 
staan aan de gezagsdrager. Hij wordt daardoor gefrustreerd in zijn gezagsuitoefening.  
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zijn, zoals de genoemde zedendelicten of het onder dwang toedienen van bedwelmende 

drank. Voorts zijn in het schema opgenomen delicten die in aanvulling op bepaalde kern-

delicten toepasselijk kunnen zijn, maar voor de inventarisatie van het beschikbare straf-

rechtelijke instrumentarium weinig toegevoegde waarde hebben. Denk aan het plegen 

van baldadigheden op de openbare weg tegen een gezagsdrager die ertoe leidt dat bij-

voorbeeld zijn politiepet sneuvelt. Op dit feit is zowel het misdrijf van zaakbeschadiging 

(art. 350 Sr) als de overtreding van straatschenderij (art. 424 Sr) van toepassing. Aan-

gezien hier het rechtsgoed in het geding is dat het misdrijf van de zaakbeschadiging be-

oogt te beschermen en dit misdrijf een aanmerkelijk zwaardere strafbedreiging kent, zal 

een officier van justitie voor het misdrijf vervolgen. Hij zal er hooguit voor kiezen de 

straatschenderij als subsidiair feit ten laste te leggen.  

  Tegen deze achtergrond zijn de hierboven genoemde delicten aan een selectie on-

derworpen. Wij hebben daarbij een keuze gemaakt die weergeeft welke delicten naar alle 

waarschijnlijkheid de boventoon voeren ten aanzien van de aanpak van incidenten. 

Daarnaast is een aantal delicten toegevoegd die naar onze mening interessante moge-

lijkheden zouden kunnen bieden. De selectie omvat in elk geval de delicten die in Bijlage 

2 bij het Geweldsprotocol van de politie Utrecht zijn opgenomen.17 Onderstaande selectie 

staat verder centraal in het onderzoek. 

                                                 
17 Zie Politie Utrecht, Geweldsprotocol, 5 juni 2007, Bijlage 2, p. 1. Alleen dood door schuld in het verkeer (art. 
6 WVW 1994) is hier niet meegenomen. 

 14 



 

Schema 2: Selectie van strafbare feiten 

Misdrijven Overtredingen 
Misdrijven tegen de openbare orde 
131 
139 
141 

Opruiing 
Lokaalvredebreuk 
Gezamenlijke openlijke ge-
weldpleging 

Misdrijven waardoor de algemene veilig-
heid van personen of goederen wordt in 
gevaar gebracht 
157-158 
170-171 

Brandstichting 
Gebouw vernielen of onbruik-
baar maken 

Misdrijven tegen het openbaar gezag 
179-182 
184 
186 

Ambtsdwang en wederspan-
nigheid 
Niet voldoen aan ambtelijk be-
vel 
Samenscholing 

Belediging 
266-267 Eenvoudige belediging 
Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid 
284 
285 
285b 

Dwang 
Bedreiging 
Belaging 

Misdrijven tegen het leven gericht 
287-289 Doodslag en moord 
Mishandeling 
300-304 
306 

Mishandeling 
Vechterij 

Diefstal en stroperij 
310-312 Diefstal 
Vernieling of beschadiging 
350 Zaakbeschadiging  

Overtredingen betreffende de algemene 
veiligheid van personen of goederen 
424 
426bis 

Straatschenderij 
Hinderlijk volgen 

Overtredingen betreffende de openbare 
orde 
435 sub 
4 

Opgeven valse naam 

Overtredingen betreffende het openbaar 
gezag 
447e Nalaten verstrekking iden-

titeitsbewijs  
Overtredingen betreffende de veldpolitie 
461 Verboden toegang 
 
Overtredingen APV Utrecht 
9 en 10 
lid 1 jo. 
125 APV 
Utrecht 
jo. 154 
lid 1 en 
lid 3 Ge-
meente-
wet 

Samenscholing 
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2. Strafrechtelijke instrumenten 
 

 

 

 

 

Deze paragraaf handelt over de beschikbare strafrechtelijke instrumenten om incidenten 

aan te pakken. In de behandeling ligt de nadruk op de verschillende procedures die het 

Wetboek van Strafvordering biedt om tot sanctieoplegging naar aanleiding van een inci-

dent te komen. Zo gaat de aandacht eerst en vooral uit naar het strafproces ten over-

staan van de rechter (§ 2.1-2.4). Vervolgens richten wij ons op de toepassingsmogelijk-

heden van snelrecht. Het snelrecht wordt doorgaans gezien als toepassing van strafrecht 

met een bijzondere preventieve werking (§ 2.5). Aangezien het vereiste van ontdekking 

op heterdaad van belang is voor de mogelijkheid van toepassing van snelrecht, wordt 

hier in § 2.6 aandacht aan besteed. Dat vereiste is tevens één van de toepassingsvoor-

waarden van een andersoortige procedure die het Wetboek van Strafvordering kent 

waarmee door middel van een lange inverzekeringstelling vlot kan worden gereageerd op 

een incident: het rechterlijk bevel tot handhaving van de openbare orde (§ 2.7). De pa-

ragraaf sluit af met een kort overzicht van de buitengerechtelijke afdoeningswijzen (§ 

2.8). 

 

 

2.1 De procedurevormen en de competentieverdeling 
 

Voor een strafrechtelijke afdoening van geweld tegen gezagsdragers dienen deze inciden-

ten onder één of meer delictsomschrijvingen te worden gebracht. Deze strafbare feiten 

bepalen mede welk strafrechtelijk instrument onder welke omstandigheden en voorwaar-

den beschikbaar is.  

  Voor een gerechtelijke afdoening van strafbare feiten in eerste aanleg zijn er in 

Nederland drie soorten strafrechters: de kantonrechter (optredend als strafrechter), de 

politierechter en de meervoudige strafkamer van de rechtbank.18 Hoewel de grondstruc-

tuur van de procedures bij deze rechters gelijk is, zijn de procedures op onderdelen ver-

schillend. Om te bepalen welke strafrechter in eerste aanleg kennis neemt van een straf-

zaak die het openbaar ministerie wenst te vervolgen, voorziet de wet in regels voor een 

competentieverdeling. Binnen een arrondissement gaat het dan om de interne competen-

tieverdeling (of sectorcompetentie), nu alle drie de rechters kamers (of sectoren) zijn 

binnen de rechtbank. Aan de hand van deze wettelijke voorschriften moet worden vast-

                                                 
18 Art. 2 jo. art. 6 jo. art. 45 jo. art. 47 lid 1 jo. art. 51 lid 1 Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO). 
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gesteld wanneer binnen een arrondissement welke vorm van gerechtelijke afdoening van 

geweld tegen gezagsdragers mogelijk is.  

  De meervoudige strafkamer van de rechtbank is competent ten aanzien van alle 

strafbare feiten, tenzij de wet een uitzondering bevat (een restcompetentie; art. 45 lid 1 

Wet RO jo. art. 268 lid 1 Sv). Ten aanzien van de kantonrechter is een dergelijke uitzon-

dering opgenomen, namelijk in art. 382 Sv. In grote lijnen geldt dat de rechtbank de 

misdrijven en de kantonrechter de overtredingen afhandelt. In het kader van dit onder-

zoek is art. 382 Sv van belang ten aanzien van:  

- Art. 424 Sr (straatschenderij) 

- Art. 426bis Sr (hinderlijk volgen) 

- Art. 435 sub 4 Sr (opgeven valse naam) 

- Art. 447e Sr (nalaten verstrekking identiteitsbewijs) 

- Art. 461 Sr (verboden toegang) 

Daarnaast is de kantonrechter bevoegd om kennis te nemen van overtredingen uit ande-

re wetten dan het Wetboek van Strafrecht, tenzij anders is bepaald. In het kader van dit 

onderzoek is de Gemeentewet dan van belang. Krachtens art. 154 lid 1 Gemeentewet is 

de gemeenteraad bevoegd op overtreding van zijn verordeningen straf te stellen. Derge-

lijke strafbare feiten zijn krachtens het derde lid overtredingen en behoren dus in princi-

pe tot de bevoegdheid van de kantonrechter. In de selectie van strafbare feiten is een 

samenscholingsverbod opgenomen. Dit verbod is afkomstig uit de Algemene plaatselijke 

verordening van de gemeente Utrecht: art. 9 en art. 10 lid 1 jo. art. 125 APV Utrecht. De 

kantonrechter is bevoegd deze zaken af te handelen.  

  Alle andere delicten uit de selectie behoren daarmee in beginsel tot de competen-

tie van de meervoudige kamer van de rechtbank. Dat wil echter niet zeggen dat de 

meervoudige kamer ook alle strafzaken afdoet. Uit het oogpunt van efficiency, kosten, 

tijdsduur etc., wordt een fors deel van de strafzaken door de politierechter afgedaan. Art. 

368 Sv verschaft de criteria op basis waarvan strafzaken door de politierechter kunnen 

worden afgedaan. Deze bepaling stelt de volgende eisen om een zaak aanhangig te kun-

nen maken bij de politierechter. De zaak moet (i) naar het oordeel van het openbaar mi-

nisterie (ii) van eenvoudige aard zijn (in het bijzonder ten aanzien van de bewijsvoering 

en de rechtstoepassing) en (iii) de strafeis mag één jaar gevangenisstraf niet te boven 

gaan. 

  Uit deze criteria volgt dat de kwestie welke strafrechter (meervoudige kamer of 

politierechter) kennis neemt van een strafzaak vooral in handen ligt van het openbaar 

ministerie. Dat bepaalt op grond van het opportuniteitsbeginsel (art. 167 Sv) of wordt 

vervolgd, en zo ja, voor welke feiten wordt vervolgd en welke straf en/of maatregel 

wordt gevorderd. Het opportuniteitsbeginsel stelt het openbaar ministerie in staat een 

vervolgingsbeleid te voeren. Daarin spelen verschillende factoren een rol. Het openbaar 
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ministerie kan onder bepaalde voorwaarden ook opteren voor een buitengerechtelijke 

afdoeningswijze (zie § 2.8.1) 

  De strafrechter beschikt slechts over beperkte mogelijkheden om de hier gemaak-

te keuzes van het openbaar ministerie te kunnen bijstellen. Voor zover het gaat om de 

beslissing van het openbaar ministerie een zaak aanhangig te maken bij de politierechter 

dan wel de meervoudige kamer kan de strafrechter deze beslissing corrigeren door de 

zaak te verwijzen naar een andere rechter. De kaders daarvoor worden gevormd door de 

regelingen van art. 282a Sv en art. 369 lid 1 Sv.19 

  Vooral het criterium van een strafzaak van eenvoudige aard laat ruimte voor in-

terpretatie. Het biedt daarmee het openbaar ministerie ruimte om keuzes te maken inza-

ke het aanbrengen van strafzaken bij de politierechter. In veel gevallen zal die keuze 

voor de hand liggen. Bij een verdenking van eenvoudige belediging ligt de gang naar de 

meervoudige kamer niet in de rede. Bij een delict met ernstig gevolgen (zoals lichamelijk 

letsel of forse materiële schade) of een poging doodslag is de procedure bij de politie-

rechter niet het gewenste forum voor afdoening. Daartussen ligt een grijs gebied, de za-

ken die bij zowel de meervoudige kamer als de politierechter aanhangig kunnen worden 

gemaakt. Alsdan gaan de specifieke omstandigheden van het geval een belangrijke rol 

spelen. Op grond daarvan zal het openbaar ministerie bij de vervolgingsbeslissing een 

keuze maken die past bij hetgeen met de procedure wordt beoogd, de mogelijkheden die 

procedure biedt en de eigen strafvorderingsrichtlijnen. Zie over de procedures de navol-

gende paragrafen. 

  Over de praktijk kan het volgende worden gezegd. In 2006 deed de Rechtbank 

Utrecht in 2006 7.922 strafzaken af die behoorden tot de competentie van de politierech-

ter en de meervoudige kamer.20 Ongeveer 9% van die zaken werd door een meervoudi-

ge kamer (MK-zaken) afgedaan.21 De rest was in handen van de politierechter.22 Het is 

algemeen beleid geworden te trachten het percentage zaken bij de meervoudige kamer 

op te laten lopen naar 15%.23 Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat 705 van de 

7.922 zaken door het openbaar ministerie (zie art. 368 Sv), de politierechter (zie art. 

369 lid 2 Sv) of de meervoudige kamer (zie art. 282a Sv) niet als eenvoudig werd be-

stempeld of de strafeis één jaar gevangenisstraf te boven ging. 

                                                

  Bij de competentieverdeling dient ten slotte nog rekening te worden gehouden 

met gevallen waarin feiten die tot de competentie van verschillende rechters behoren ge-

 
19 Ingeval een zaak bij de politierechter of meervoudige kamer wordt aangebracht waar de kantonrechter ken-
nis van dient te nemen, moeten beide rechters zich onbevoegd verklaren. 
20 Volgens de Factsheet Arrondissementsparket Utrecht, cijfers 2008, bedraagt dit aantal in 2008 7301 zaken. 
21 Uit de Factsheet Arrondissementsparket Utrecht, cijfers 2008, valt af te leiden dat dit percentage in 2008 
ongeveer 15,4% bedraagt. 
22 Rechtbank Utrecht, Jaarverslag 2006, <www.rechtspraak.nl>. Overigens: de kantonrechter in Utrecht deed 
in 2006 10.444 strafzaken af. 
23 Raad voor de Rechtspraak, Jaarverslag 2007, <www.rechtspraak.nl>, p. 42. De Rechtbank zit overigens zeer 
nabij het landelijke gemiddelde (10%). Volgens het Factsheet Arrondissementsparket Utrecht, cijfers 2008, is 
deze doelstelling in 2008 gehaald, zie hiervoor. 
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zamenlijk aan de rechter worden voorgelegd voor een gelijktijdige behandeling. Stel dat 

een verdachte ten laste wordt gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan straat-

schenderij (art. 424 Sr), wederspannigheid (zonder geweld) (art. 180 Sr) en moord (art. 

289 Sr). Die feiten zouden, ware zij apart vervolgd, aanhangig worden gemaakt bij de 

kantonrechter, de politierechter respectievelijk de meervoudige kamer. Wat dient er te 

gebeuren wanneer deze feiten tezamen op de dagvaarding staan? Immers, de competen-

tieverdeling lijkt voor te schrijven dat de kantonrechter zich voor wederspannigheid en 

moord onbevoegd dient te verklaren. En de meervoudige kamer en de politierechter lij-

ken hetzelfde te moeten doen ter zake van straatschenderij. 

  De wet lost dit probleem op in art. 349 lid 2 Sv. Deze bepaling formuleert als 

hoofdregel dat wanneer een feit als bedoeld in art. 382 Sv bij de politierechter of meer-

voudige kamer aanhangig is gemaakt op verzoek kan worden doorverwezen naar de kan-

tonrechter. Zulks is echter niet mogelijk wanneer er primair een feit ten laste is gelegd 

waarvoor de kantonrechter niet bevoegd is. Dit betreft de prorogatie van de rechtspraak. 

Omgekeerd is het dus niet mogelijk: voor een tenlastelegging inhoudende moord en 

straatschenderij zal de kantonrechter zich onbevoegd moeten verklaren (art. 348 en 349 

Sv). 

 

 

2.2 Procedure bij de meervoudige kamer van de rechtbank 
 

Voor de behandeling van strafzaken in eerste aanleg staat in het Wetboek van Strafvor-

dering de procedure bij de meervoudige kamer van de rechtbank (hierna ook: MK) cen-

traal. De volledige procedure is geregeld in Titels V en VI van Boek 2 van het Wetboek 

van Strafvordering (art. 258-366a Sv). De procedure wordt beschouwd als de ‘full dres-

sed’-procedure waarin drie strafrechters kennis nemen van de strafzaak (art. 6 lid 2 RO). 

De procedures voor de andere strafrechters zijn slechts in de wet geregeld voor zover zij 

verschillen van de MK-procedure. Om die reden volgt eerst een aanduiding van enkele 

karakteristieken van de procedure bij de meervoudige kamer van de rechtbank. Deze be-

schrijving dient als basis voor de paragrafen over de politierechter (§ 2.3) en de kanton-

rechter (§ 2.4). Voor al deze gerechtelijke strafprocedures geldt dat zij in beginsel open-

baar zijn en dat in het openbaar uitspraak wordt gedaan. Dit kenmerk komt apart aan 

bod in § 4, nu dat ziet op een speciaal en generaal preventief effect van een strafrechte-

lijke aanpak van geweld tegen gezagsdragers dat goeddeels afwezig is bij een buitenge-

rechtelijke afdoening. 

  Vanwege het karakter van de procedure, de via deze procedure op te leggen straf-

fen en maatregelen en de daarmee gemoeide tijd en kosten behandelt een meervoudige 

kamer van de rechtbank in eerste aanleg strafbare feiten die niet van eenvoudige aard 

zijn en een zekere ernst hebben. In § 2.1 is in het kader van de competentieverdeling 
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reeds vastgesteld welke van de door ons geselecteerde delicten veelal door via een pro-

cedure bij de meervoudige strafkamer van een rechtbank worden afgedaan. Ter illustra-

tie van het gebruik van deze procedure volgt eerst een casus. 

 

Casus 1:24 ‘In de Nieuwjaarsnacht van 2008 hebben zich in de Molukse wijk van 

Leerdam ernstige rellen voorgedaan waarbij een gezin uit die wijk en de hen te 

hulp geschoten politieagenten slachtoffer zijn geworden van een reeks ernstige 

gewelddelicten, gepleegd door een grote groep personen. Bij deze gebeurtenissen 

zijn politievoertuigen, een brandweerauto én het huis van het gezin – waar één 

van de politieambtenaren naar binnen is gegaan – bekogeld met stenen en vuur-

werk. Later trekt een grote groep, in dichte mist, onder luid gejoel en gebrul en 

vuurwerk afstekend in de richting van de politie op waarbij de meeste groepsle-

den hun gezicht bedekt hebben met mutsen, capuchons en sjaals. De politieamb-

tenaren en dienstvoertuigen worden vervolgens door deze groep belaagd en be-

kogeld met hout, glas, stenen en zwaar vuurwerk. De dreiging die hier van uit is 

gegaan, is zo groot dat één van de politieagenten zich genoodzaakt ziet zijn 

dienstwapen te gebruiken en een aantal waarschuwingsschoten te lossen. Als de 

groep ook nadien op de politieambtenaren af blijft komen, zien de politieambtena-

ren geen andere oplossing dan te vluchten. Als sluitstuk van deze geweldgolf 

wordt een onopvallend politievoertuig vernield en vervolgens in brand gestoken, 

nadat daaruit wat eigendommen zijn weggehaald, waaronder een politiepet en 

zaklamp.  

 

Bij deze rellen is verdachte aanwezig geweest en ter zake van het geweld uitgeoe-

fend tegen een onopvallend dienstvoertuig heeft verdachte een actieve bijdrage 

geleverd door onder meer een autoportier te openen en naar spullen te graaien 

terwijl een andere verdachte met hem samenwerkte en weer anderen gewelds-

handelingen tegen de auto verrichten. Daarmee is verdachte – buiten de aanzien-

lijke schade die door het geweld is berokkend – onderdeel geworden van een ge-

beuren dat vooral bij de direct betrokkenen, maar ook in de samenleving als ge-

heel gevoelens van angst en onveiligheid heeft veroorzaakt.  

 

Ook de betrokkenheid van verdachte bij de op het geweld volgende gebeurtenis-

sen moeten in dit licht worden bezien. Na afloop van een voor velen ingrijpende 

en bedreigende situatie hebben verdachte en zijn mededader met een politiepet 

en een zaklantaarn, die even daarvoor uit het onopvallende dienstvoertuig waren 

                                                 
24 De omschrijving van de casus is letterlijk overgenomen uit de strafmotivering van de Rb. Dordrecht 7 oktober 
2008, LJN: BF7001. Voor de beschrijving zijn slechts gegevens uit de uitspraak (en niet uit het dossier) ge-
bruikt. 
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weggenomen, geprobeerd om een groep vrienden, die in de nasleep van de rellen 

in het huis van één van hen waren samengekomen, aan het schrikken te maken 

door zich voor te doen als politie.  

 

De rechtbank neemt verdachte zijn directe betrokkenheid bij het in die nacht ge-

pleegde geweld en zijn handelwijze kort daaropvolgend bijzonder kwalijk. Ver-

dachte heeft met deze handelwijze getoond geen respect te hebben voor de bezit-

tingen van een ander, in het bijzonder een politiepet, een herkenbaar teken van 

het gezag, te weten de politie. Voorts heeft hij hiermee veronachtzaamd dat de 

politie, als hulpverlenende instantie, zijn werk in een ongestoorde omgeving moet 

kunnen uitvoeren. De rechtbank is op grond van het vorenstaande van oordeel 

dat uitgangspunt moet zijn dat het opleggen van een forse straf passend en ge-

boden is.’ 

 

De vervolging tegen de 20-jarige verdachte is aanhangig gemaakt bij de meer-

voudige strafkamer van de Rechtbank Dordrecht. Feiten 5 en 6 van de tenlaste-

legging (zoals weergegeven in het vonnis) verklaart de rechtbank bewezen. Feit 5 

betreft gezamenlijke openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) tegen een onopvallend 

dienstvoertuig (een Toyota Corolla) bestaande uit het inslaan van ruiten van die 

auto, het lopen over de auto, het trappen tegen een autoruit en het in brand ste-

ken van de auto. Feit 6 is het medeplegen van opzetheling (art. 47 jo art. 416 Sr) 

bestaande uit het verwerven en voorhanden hebben van een politiepet en zak-

lamp. Er volgt veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenis van één maand 

(met een proeftijd van twee jaar) en een werkstraf van honderd uur met aftrek 

van het voorarrest. De officier van justitie had voor vier van de zes ten laste ge-

legde feiten gevorderd de verdachte te veroordelen tot een voorwaardelijke ge-

vangenisstraf voor de duur van twee maanden en een werkstraf van tweehonderd 

uur met aftrek van het voorarrest. 

Voorts heeft een drietal benadeelden zich in het strafproces gevoegd: een burger, 

de Politie Zuid-Holland Zuid en een politieambtenaar. Vanwege vrijspraken voor 

de feiten waardoor de gestelde materiële en immateriële schade van de burger en 

de gestelde immateriële schade van € 500,- van de politieambtenaar zou zijn ge-

leden, zijn de vorderingen van deze benadeelde partijen niet-ontvankelijk ver-

klaard. De vordering tot schadevergoeding van de Politie Zuid-Holland Zuid is toe-

gewezen tot een bedrag van € 8.951,-. Dit betreft de schade aan het onopvallend 

dienstvoertuig (de Toyota Corolla) waartegen openlijk geweld is gepleegd en dat 

in brand is gestoken (zie feit 5 van de tenlastelegging zoals weergegeven in het 

vonnis). Ten behoeve van de inning van deze vordering is een schadevergoe-
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dingsmaatregel (art. 36f Sr) opgelegd. In deze Toyota Corolla lag kleding van 

twee politieambtenaren. De schade aan de kleding is meegenomen in de vorde-

ring van de Politie Zuid-Holland Zuid. De rechtbank heeft evenwel de vordering tot 

schadevergoeding voor deze schade niet-ontvankelijk verklaard omdat ‘(…) de Po-

litie Zuid-Holland-Zuid niet de direct benadeelde is’. De gevorderde schadever-

goeding voor schade aan een opvallend dienstvoertuig (een Mercedes Vito) als 

gevolg van het gooien van stenen en vuurwerk naar dat voertuig (zie feit 2 van de 

tenlastelegging zoals weergegeven in het vonnis) is niet-ontvankelijk verklaard nu 

verdachte voor dat feit is vrijgesproken. 

 

Aanvang van het geding 

Het strafgeding neemt een aanvang door betekening van een dagvaarding aan de ver-

dachte door het openbaar ministerie (art. 258 Sv). Als hoofdregel geldt voor de procedu-

re bij de meervoudige kamer een minimum dagvaardingstermijn van 10 dagen (art. 265 

lid 1 Sv, waarover ook § 2.5). In de dagvaarding dient te worden opgenomen wie dient 

te verschijnen, waar, wanneer en bij welke rechter. Ook informeert de dagvaarding ver-

dachte over zijn rechten.25 Daarnaast bevat de dagvaarding de tenlastelegging. Hierin 

geeft het openbaar ministerie aan wat het verwijt is dat de verdachte wordt gemaakt. De 

tenlastelegging bevat een omschrijving van de gedraging waarvan de persoon genoemd 

in de dagvaarding wordt verdacht. Die omschrijving is geënt op de delictsomschrijving uit 

de wet en aangevuld met feitelijke omstandigheden. De tenlastelegging (i) moet duidelijk 

en begrijpelijk zijn, (ii) mag niet innerlijk tegenstrijdig zijn, (iii) moet voldoende feitelijk 

zijn, (iv) moet plaats en tijd vermelden (art. 261 lid 1 Sv), (v) moet opgave doen van de 

omstandigheden waaronder het feit is begaan (art. 261 lid 2 Sv), en (vi) moet de wette-

lijke voorschriften vermelden waarbij het feit strafbaar is gesteld (art. 261 lid 1 Sv).26 

  De tenlastelegging heeft een aantal functies. In de eerste plaats is de zogenaamde 

dubbele verwijzingsfunctie van belang (ook wel beschuldigingsfunctie genoemd). Die 

functie ziet op een objectieve verwijzing en een normatieve verwijzing. De objectieve 

verwijzing bestaat uit de gebeurtenis die in het verleden heeft plaatsgevonden en is om-

schreven in de tenlastelegging. De tweede verwijzing is van normatieve aard en koppelt 

de delictsomschrijving van een wettelijke strafbepaling en de gebeurtenis aan elkaar. Al-

dus wordt aan de gebeurtenis een normatief oordeel verbonden; er wordt de verdachte 

een verwijt gemaakt. De tenlastelegging informeert verdachte hierover, opdat hij in staat 

is een verdediging te voeren. Hier keert het belang van de strafrechtelijke kwalificatie 

van een incident terug. In de tweede plaats fungeert de tenlastelegging als grondslag 

voor hetgeen plaats zal vinden op de terechtzitting en voor de beslissingen die de rechter 

                                                 
25 Na ontvangst van de dagvaarding kan de geadresseerde een bezwaarschrift indienen tegen de vervolging (art. 
262 lid 1 Sv). 
26 G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 557-559. 

 22 



dient te nemen (art. 348 en 350 Sv).27 Deze functie omschreef de Hoge Raad in 1995 als 

volgt: ‘de telastelegging [strekt] ertoe, voor de procesdeelnemers - zowel voor het open-

baar ministerie en de rechter als voor de verdachte - de inzet van het geding met de ver-

eiste duidelijkheid vast te leggen.’28 Het is derhalve het openbaar ministerie dat na het 

nemen van de vervolgingsbeslissing bepaalt welke feiten het aan de rechter voorlegt. 

Daarmee is het voorwerp (de omvang) van het strafproces vastgesteld. 

 

Getuigen 

Voor de bewijsvoering kan het van belang zijn dat één of meer getuigen op het onder-

zoek ter terechtzitting verschijnen om te worden bevraagd over hetgeen zij met betrek-

king tot het tenlastegelegde hebben waargenomen. Daartoe verschaft het Wetboek van 

Strafvordering aan het openbaar ministerie, de verdachte en de rechter de bevoegdheid 

getuigen voor de zitting te laten oproepen (zie art. 260 lid 1 en 263 lid 1 en lid 4 Sv). Het 

openbaar ministerie is verantwoordelijk voor de oproeping.  

  De verdediging moet binnen bij wet bepaalde termijnen vóór het onderzoek ter 

terechtzitting aan de officier van justitie opgeven welke getuigen zij wil oproepen. Die 

termijnen zijn afhankelijk van het moment van betekening van de dagvaarding. In het 

uiterste geval moet de opgave van de getuigen op de derde dag vóór de zitting plaats-

vinden.29 Hieruit volgt dat wanneer verkorte dagvaardingstermijnen worden gehanteerd 

– de minimum dagvaardingstermijn is 10 dagen en bij toepassing van het rechterlijk be-

vel tot handhaving van de openbare orde (waarover § 2.7) minimaal 4 dagen (zie art. 

265 lid 1 Sv)30 – de beschikbare tijd om te bepalen of en zo ja, welke getuigen moeten 

worden opgeroepen, wordt beperkt.31 Wanneer deze termijn niet in acht zijn genomen of 

niet in acht kunnen worden genomen, staat voor zowel de verdediging als de officier van 

justitie altijd de mogelijkheid open tijdens het onderzoek ter terechtzitting de oproeping 

van één of meer getuigen te verzoeken of te vorderen, zij het dat dan wel moet zijn ge-

bleken van de noodzaak tot het horen van de getuigen (art. 315 Sv jo. art. 328 Sv). De-

ze mogelijkheid bestaat ook ingeval de officier van justitie heeft geweigerd een getuige 

op te doen roepen. 

                                                 
27 HR 21 januari 1986, NJ 1986, 418, r.o. 5.2. 
28 HR 27 juni 1995, NJ 1996, 126, r.o. 6 (i.h.b. r.o. 6.2.1). Deze lijn is recent bevestigd in HR 18 april 2006, NJ 
2007, 397, r.o. 3.5. Zie voor een praktische handleiding omtrent de tenlastelegging: A.N.A. Josephus Jitta, 
Praktijkhandleiding tenlasteleggingstechniek, Deventer: Kluwer 2008. 
29 Zie art. 263 lid 2 Sv dat een getrapt systeem kent. Ingeval tussen betekening van de dagvaarding en het 
onderzoek ter terechtzitting meer dan 14 dagen zijn gelegen, moet de verdediging minimaal 10 dagen vóór de 
zitting de getuige(n) opgeven. Wordt de dagvaarding binnen een periode van 14 dagen vóór de zitting bete-
kend, dan moet de verdediging uiterlijk op de vierde dag na de betekening van de dagvaarding de getuige(n) 
opgeven. En dat is toegestaan uiterlijk op de derde dag vóór de zitting. 
30 Bij de strafprocedure voor de politierechter kan een kortere dagvaardingstermijn dan 10 dagen worden ge-
hanteerd. In dat geval geldt dat de uiterste dag voor de opgave van de getuige(n) de derde dag vóór de zitting 
is. 
31 Ingeval van toepassing van een rechterlijk bevel tot handhaving van de openbare orde is die termijn ten min-
ste één dag. Dit volgt uit de verkorte dagvaardingstermijn van minimaal 4 dagen en de verplichting uiterlijk op 
de derde dag vóór de zitting de getuige(n) op te geven. 
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  Verschijnt een getuige niet, dan moet de rechter volgens de voorschriften van art. 

287-288 Sv beoordelen of de getuige alsnog moet verschijnen en zonodig via een bevel 

medebrenging naar de zitting moet worden gevoerd. Indien verschijning van de getuige 

inderdaad gewenst is, leidt dat tot een vertraging in het strafproces. Het onderzoek ter 

terechtzitting zal worden onderbroken of geschorst om de niet verschenen getuige op de 

zitting te krijgen. 

  In de dagelijkse praktijk van de strafrechtspleging worden getuigen slechts bij uit-

zondering opgeroepen voor het onderzoek ter terechtzitting om aldaar te worden ge-

hoord. Getuigen worden in het vooronderzoek gehoord door opsporingsambtenaren of in 

voorkomende gevallen door de rechter-commissaris. Hun verklaringen worden opgete-

kend in een proces-verbaal dat onderdeel uitmaakt van het strafdossier. Hieruit volgt dat 

vertragingen in strafprocedures als gevolg van niet verschenen getuigen betrekkelijk 

schaars zijn. 

 

Benadeelden 

Personen die rechtstreeks schade hebben ondervonden als gevolg van een strafbaar feit 

(benadeelden) hebben een civiele vordering uit onrechtmatige daad op de dader indien 

aan de daartoe gestelde voorwaarden is voldaan.32 Om te voorkomen dat deze bena-

deelden na afloop of gedurende de strafprocedure tegen de verdachte een eigen, zelf-

standige procedure bij de burgerlijke rechter aanhangig moeten maken om hun schade 

te kunnen verhalen op de verdachte, kent het Wetboek van Strafvordering een bijzonde-

re voorziening. Benadeelden kunnen hun civiele vordering aanhangig maken bij de straf-

rechter die tevens de strafzaak tegen de verdachte behandelt. Dit wordt voeging als be-

nadeelde partij in het strafproces genoemd (art. 51a Sv). Deze voeging kan plaatsvinden 

vóór de zitting door een schriftelijke opgave van de inhoud en de gronden van de vorde-

ring aan de hand van het zogenaamde voegingsformulier (art. 51b lid 1 Sv). Zelfs tot op 

de zitting – en wel tot aan het requisitoir van de officier van justitie – kan een benadeel-

de zich voegen als benadeelde partij, waarbij de vereiste opgave ook mondeling kan 

worden gedaan (art. 51b lid 2 Sv). De benadeelde kan zich laten bijstaan door een ver-

tegenwoordiger (art. 51c Sv) en toegang tot sommige processtukken verlangen (art. 51d 

Sv). Voor een gehele of gedeeltelijke toewijzing van de vordering van de benadeelde par-

tij moet aan de bij wet gestelde voorwaarden zijn voldaan. Dit wordt besproken in § 7. 

                                                 
32 Zie voor die voorwaarden Deelrapport 2: Privaatrechtelijke analyse. 
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Uitspraak 

Na afloop van het onderzoek ter terechtzitting heeft de meervoudige kamer de keuze 

tussen onmiddellijk33 uitspraak doen, bij vervroeging uitspraak doen of binnen veertien 

dagen na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting (art. 345 Sv). De meervoudige 

kamer reserveert over het algemeen de volledige termijn van veertien dagen om tot een 

uitspraak te komen.34 Het vonnis wordt in het openbaar uitgesproken, zodat een ieder 

daar kennis van kan nemen (art. 362 lid 1 Sv). De verdachte wordt uitgenodigd bij het 

uitspreken van het vonnis aanwezig te zijn. De rechtbank kan met een verkort vonnis 

volstaan, zolang geen gewoon rechtsmiddel is aangewend (art. 365a lid 1 Sv). 

 

Ad informandum gevoegde feiten 

Als alternatieve afdoeningswijze die in combinatie met de gerechtelijke afdoening kan 

worden toegepast, bestaat de mogelijkheid van het ad informandum voegen van strafba-

re feiten. Voor deze bevoegdheid bestaat geen wettelijke grondslag. De ad informandum 

gevoegde feiten worden slechts vermeld op de dagvaarding, maar worden niet als ten 

laste gelegd feit uitgewerkt. Indien de verdachte deze ad informandum gevoegde feiten 

bekent, kan de rechter daarmee rekening houden bij het bepalen van de straf. De voe-

ging brengt met zich dat deze feiten zijn afgedaan; andere afdoeningswijzen worden 

daarmee uitgesloten. Voordelig is dat slechts aannemelijk hoeft te zijn dat de verdachte 

die feiten ook daadwerkelijk heeft gepleegd. Daardoor hoeft voor deze feiten niet op de-

zelfde wijze bewijs te worden geleverd. 

 

 

2.3 Procedure bij de politierechter 
 

De procedure ten overstaan van de politierechter is geregeld in Titel VII van Boek 2 van 

het Wetboek van Strafvordering (art. 367-381 Sv). Deze titel bevat slechts de regeling 

van de procedure voor zover die afwijkt van de procedure bij de meervoudige kamer (art. 

367 Sv). De minimale dagvaardingstermijn is drie dagen (art. 370 lid 1 Sv); deze termijn 

kan korter zijn ingeval van snelrecht (zie § 2.5). De politierechter behandelt die zaken 

die door het openbaar ministerie worden gezien als van eenvoudige aard (art. 368 Sv; 

zie voorts § 2.1). 

  Wederom strekt een casus ter illustratie van het gebruik van de procedure bij de 

politierechter. 

 

                                                 
33 Dit kan bijvoorbeeld in verstekzaken voorkomen, zie Corstens 2008, p. 637, of in het belang van verdachte 
zijn vanwege diens vrijheidsbeneming vanwege voorlopige hechtenis. 
34 I.M. Abels, aant. 1 op art. 345 (suppl. 59, april 1987), in: A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen e.a. (red.), Het 
wetboek van strafvordering, Deventer: Kluwer (losbladig). 
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Casus 2:35 De situatie speelt zich af op een speelplaatsje in Amsterdam waar ver-

dachte (een jongere van Marokkaanse komaf) aanwezig was. Na een eerder inci-

dent (door de politierechter het ‘prullenbakincident’ genoemd) is de jongen door 

de buurtregisseur verteld dat hij het speelplaatsje moest verlaten. Dit gebeurt on-

der omstandigheden waarbij over en weer reeds enige irritatie was ontstaan. 

Daarop wil de jongen plaatsnemen op de stoep voor een aantal bejaardenwonin-

gen hetgeen hem door de buurtregisseur wordt ontraden. Wanneer de jongen 

daar gaat zitten, wordt hem een proces-verbaal aangezegd. Op het moment dat 

de jongen wil weglopen, wordt hij aangehouden. Tegen die aanhouding verzet hij 

zich ernstig door te trekken, te duwen, te slaan, te bijten en door een kopstoot te 

geven. De jongen wordt het verwijt gemaakt van wederspannigheid en wel in de 

gekwalificeerde variant van art. 180 jo. art. 181 Sr omdat sprake is van enig li-

chamelijk letsel. Dit feit is bedreigd met een maximale gevangenisstraf van vijf ja-

ren.36 Het gebeurde staat echter niet op zichzelf. De relatie tussen de bewoners 

en de politie was reeds verslechterd. 

 

‘De stelling dat de verhouding tussen de politie en de Marokkaanse jongeren 

slecht is kan direct worden onderschreven. […] Blijkens het rapport van het Crisis 

Onderzoeks Team (COT) vormen de gebeurtenissen van 23 april 1998 een hoogte 

punt van een al maanden durende escalatie, waarbij openbare diensten zich uit 

delen van de wijk dreigen terug te trekken en politiepersoneel het slachtoffer is 

geworden van herhaaldelijke, vaak ernstige beledigingen en intimidaties. Perma-

nent wordt de uitoefening van het gezag uitgedaagd middels scheldpartijen, bru-

taal gedrag en dreigementen via kleine groepscriminaliteit en ordeverstoringen tot 

zeer ernstige strafbare feiten. 

 

Een coöperatieve houding blijkt slechts zelden, de politie wordt ook als het gaat 

om opsporing van strafbare feiten op een zo groot mogelijke afstand gehouden, 

meewerken met de politie wordt als onfatsoenlijk gezien, en dat wordt slechts 

doorbroken bij een project als “Beware, watch out” van Rob Raat.  

 

De gebeurtenissen van 23 april 1998 moeten in dit perspectief worden gezien. Het 

optreden van verdachte bij het prullenbakincident en even later het stoepincident 

ademen de sfeer van uitlokken door passief gedrag, hetgeen het schijnbare voor-

deel heeft dat de andere kant het altijd fout doet. Als de situatie escaleert voegen 

                                                 
35 De omschrijving van de casus is letterlijk overgenomen uit de strafmotivering van de Rb. Amsterdam 2 fe-
bruari 2000, LJN: AA4692. Voor de beschrijving zijn slechts gegevens uit de uitspraak (en niet uit het dossier) 
gebruikt. 
36 Om die reden biedt het ten laste leggen van alleen mishandeling (art. 300 Sr) geen alternatief. 
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[medeverdachte 1], broer van verdachte, en [medeverdachte 2] zich onvoorwaar-

delijk aan de zijde van verdachte, daarin gesteund door de vader van verdachte 

die vanuit zijn positie van drager van het ouderlijk gezag een rol probeert te spe-

len. 

 

In een situatie waarin het gezag van de politie permanent wordt afgewezen en el-

ke politiehandeling voortdurend de maat wordt genomen is er geen politieoptre-

den denkbaar dat niet tot enige escalatie leidt. In het rapport van het COT wordt 

gesignaleerd dat al maanden de loutere aanwezigheid van politiepersoneel in de 

buurt negatieve, bedreigende of kwetsende reacties uitlokt, en aanhoudingen bij 

winkeldiefstal of misdrijven rond bromfietsen tot kleine rellen escaleren. Het prul-

lenbakincident is in zoverre het zoveelste incident in een reeks. Hier moet bij 

vermeld worden dat aan de zijde van de politie was besloten tot een harder en 

consequenter optreden, waarmee het risico van ongewenste escalatie werd ge-

nomen.’ 

 

De strafeis van de officier van justitie wordt niet in het vonnis vermeld. De politie-

rechter komt uiteindelijk tot een veroordeling voor wederspannigheid met enig li-

chamelijk letsel (art. 180 jo. 181 aanhef en sub 1 Sr). Daarvoor wordt een voor-

waardelijke gevangenisstraf van twee weken opgelegd (met een proeftijd van 

twee jaar). Er hebben zich geen benadeelden in het strafproces gevoegd. Overi-

gens, het valt op dat er tussen het moment van het plaatsvinden van het feit (23 

april 1998) en de eerste terechtzitting (11 november 1999; er was nog een twee-

de terechtzitting op 19 januari 2000 vereist) een vrij lange periode ligt. 

 

De politierechter is een enkelvoudige strafkamer van de rechtbank. Dat wil zeggen dat er 

slechts één rechter over de zaak oordeelt. Dit betekent overigens niet dat er in het ge-

heel geen overleg plaatsvindt over concrete strafzaken. Veelal zullen politierechters hun 

bevindingen delen met de griffier teneinde daarop samen (kort) te reflecteren. De politie-

rechter komt alle bevoegdheden toe die de voorzitter van de meervoudige strafkamer 

heeft. De procedure bij de politierechter is sneller dan die voor een meervoudige kamer 

doordat de aan de politierechter voorgelegde zaken meestal eenvoudig van aard zijn en 

derhalve minder vragen oproepen, er minder tijd voor elke strafzaak is ingeroosterd, de 

politierechter onmiddellijk of diezelfde dag mondeling uitspraak doet (art. 378 lid 1), poli-

tierechters iets informeler te werk kunnen gaan, en verdachten zich niet altijd laten bij-

staan door een raadsman. Daardoor kunnen politierechters op één zitting (vaak een hal-

ve dag) aanmerkelijk meer strafzaken behandelen dan de meervoudige kamer. 
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  Als keerzijde geldt dat de bevoegdheden van de politierechter ter zake van de op 

te leggen straffen en maatregelen beperkter zijn. De politierechter kan maximaal een ge-

vangenisstraf van één jaar opleggen (art. 369 lid 1 Sv), ongeacht de omstandigheid dat 

het strafbare feit waarvoor wordt vervolgd een hoger strafmaximum kent. Het maximum 

van één jaar gevangenisstraf geldt voor het vonnis als geheel. Mochten meer feiten ten 

laste zijn gelegd en deze worden gelijktijdig berecht, dan zal de totale gevangenisstraf 

niet één jaar te boven mogen gaan. In dat kader is ook de samenloopregeling van be-

lang.37 Voorts kan de politierechter niet de maatregelen van TBS (art. 37a e.v. Sr) of 

plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (art. 38m e.v. Sr) opleggen. Worden 

dergelijke maatregelen overwogen, dan moet de politierechter de strafzaak doorverwij-

zen naar de meervoudige kamer. Hij dient een strafzaak ook door te verwijzen indien de-

ze van niet eenvoudige aard blijkt te zijn (art. 369 lid 2 Sv). 

  Voor het aanhangig maken van een strafzaak bij de politierechter geldt net als bij 

de meervoudige kamer dat een dagvaarding moet worden uitgebracht (zij het dat de mi-

nimale dagvaardingstermijn drie in plaats van tien dagen is). 38 De dagvaarding dient te 

voldoen aan de vereisten die eerder bij de procedure voor de meervoudige kamer kort 

zijn aangeduid (zie § 2.2). Op deze hoofdregel geeft art. 370a Sv een uitzondering. Deze 

bepaling voorziet in de mogelijkheid van een verkorte dagvaarding. Het ‘verkorte’ ziet 

daarbij op de inhoud van de dagvaarding, niet de dagvaardingstermijn. Die blijft namelijk 

ten minste drie dagen. Een verkorte dagvaarding bevat kort gezegd de oproeping, een 

mededeling omtrent de rechten en bevoegdheden van de verdachte ingevolge art. 260 lid 

3 Sv, de mogelijkheid van een transactievoorstel, informatie over de gevolgen van niet-

verschijnen en het verwijt dat de verdachte wordt gemaakt in een korte omschrijving 

met de mededeling dat aanvulling daarvan volgt (art. 370a lid 2 Sv). In overeenstem-

ming met de dagvaardingstermijn van art. 370 lid 1 Sv vereist art. 370a lid 3 Sv dat het 

kort omschreven feit uiterlijk drie dagen voor de zitting wordt aangevuld tot een vol-

waardige tenlastelegging die voldoet aan de vereisten van art. 261 lid 1 Sv. Het voordeel 

van de verkorte dagvaarding is er in gelegen dat de dagvaarding sneller kan worden op-

gemaakt zodat de dagvaarding meteen in persoon kan worden uitgereikt op het moment 

dat de verdachte ter beschikking staat van justitie, bijvoorbeeld bij aanhouding of inver-

zekeringsstelling. Betekeningsperikelen worden aldus vermeden, hetgeen tijdwinst zal 

opleveren.39 

  Voor de oproeping van getuigen geldt een vereenvoudigde procedure. Waar bij 

procedures voor de meervoudige kamer getuigen schriftelijk moeten worden opgeroepen, 

                                                 
37 Zie art. 55-63 Sr. 
38 Bezwaar tegen de dagvaarding is ook mogelijk bij de politierechter. Art. 370 lid 2 Sv geeft hiervoor een aan-
gepaste termijn. 
39 Zie Kamerstukken II 1995/96, 24 834, nr. 3, p. 7 (MvT). 
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kan bij politierechterzittingen worden volstaan met een mondelinge oproeping (art. 373 

Sv). 

  Eerder is al vermeld dat de politierechter direct na sluiting van het onderzoek ter 

terechtzitting of dezelfde dag uitspraak doet. Dat zal meestal mondeling geschieden 

krachtens art. 378 lid 1 Sv. Het vonnis wordt opgenomen in het proces-verbaal van de 

zitting indien zich één van de omstandigheden voordoet zoals vermeld in art. 378 lid 2 Sv. 

De politierechter is bevoegd schriftelijk vonnis te wijzen (art. 379 Sv). Een dergelijk 

schriftelijk vonnis kan als ‘stempelvonnis’ worden opgemaakt. In dat geval behoeft het 

proces-verbaal van de zitting niet te worden opgemaakt (art. 378a Sv). Het gevolg van 

deze mogelijkheden tot het wijzen van vonnis is dat op korte termijn een vonnis wordt 

verkregen dat daarmee eerder onherroepelijk kan worden en derhalve sneller ten uitvoer 

kan worden gelegd. 

 

Snelrecht 

De procedure bij de politierechter kan verdergaand worden bespoedigd door toepassing 

van twee soorten snelrecht. De eerste bestaat in gebruikmaking door het openbaar mi-

nisterie van de minimum dagvaardingstermijn van art. 370 lid 1 Sv (ten minste drie da-

gen). Wordt deze mogelijkheid toegepast dan geldt het voorgaande inclusief de bepalin-

gen inzake de procedure bij de meervoudige strafkamer die van overeenkomstige toe-

passing zijn. De tweede soort snelrecht – ook wel supersnelrecht genoemd – wordt 

vormgegeven in art. 375 lid 1 Sv. Volgens deze bepaling kan een verdachte dezelfde dag 

voor de politierechter worden gebracht als (i) de verdachte op de voet van art. 53 Sv is 

aangehouden (bij ontdekking op heterdaad) en (ii) aan de officier van justitie is voorge-

leid. Zie verder § 2.5. 

  Het derde lid van art. 375 Sv maakt het mogelijk dat de dagvaarding voor een 

dergelijke zitting slechts een korte aanduiding geeft van het ten laste gelegde feit. Deze 

aanpak lijkt op die van art. 370a Sv, maar is in zoverre anders dat er een duidelijke af-

wijking is van de dagvaardingstermijn (hetgeen volgt uit aard van de procedure). Aanvul-

ling van de tenlastelegging om aan de vereisten van art. 261 te voldoen, hoeft namelijk 

pas ter terechtzitting bij de voordracht van de zaak te geschieden (zie art. 376 Sv). Het 

openbaar ministerie mag overigens niet tot een dusdanige aanpassing overgaan dat van 

een ander feit in de zin van art. 68 Sr sprake is. 
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2.4 Procedure bij de kantonrechter 
 

De procedure bij de kantonrechter is geregeld in Titel VIII van Boek 2 van het Wetboek 

van Strafvordering (art. 382-398 Sv). Ook de procedure voor de kantonrechter neemt de 

regels voor de procedure bij de meervoudige kamer tot uitgangspunt. Titel VI van Boek 2 

Sv geldt voor zover voor de kantonrechter niet anders is bepaald (art. 398 Sv). Daaraan 

moet worden toegevoegd dat art. 398 Sv nog een aantal aanvullende, specifieke proce-

durevoorschriften voor de procedure bij de kantonrechter bevat. 

  Net als de politierechter is de kantonrechter een enkelvoudige kamer van de 

rechtbank. Het proces ten overstaan van de kantonrechter neemt ongeveer dezelfde 

vorm aan als die van de politierechter. De kantonrechter is niet bevoegd van alle strafba-

re feiten kennis te nemen; zijn bevoegdheid is beperkt tot één misdrijf (stroperij) en tot 

overtredingen, waarbij bepaalde overtredingen zijn uitgezonderd, zie art. 382 Sv. Dat 

beperkt de toepassingsmogelijkheden van de kantonrechterprocedure in gevallen van 

geweld tegen gezagsdragers aanzienlijk. Hierna geven wij een overzicht van de door ons 

geselecteerde feiten waarvan de kantonrechter kennis kan nemen. 

  De politierechter kent een algemene beperking van zijn bevoegdheid om gevange-

nisstraf op te leggen (zie § 2.3); voor overtredingen hechtenis genoemd. Een dergelijke 

regel geldt niet voor de kantonrechter zodat zijn straftoemetingsvrijheid slechts is be-

perkt door de strafmaxima die op elk delict zijn gesteld. Van de overtredingen genoemd 

in de selectie van delicten die van toepassing kunnen zijn bij geweld tegen gezagsdragers 

bedraagt het hoogste strafmaximum een hechtenis van drie maanden of een geldboete 

van de tweede categorie.40 Daarmee is meestal het feitelijke plafond aan vrijheidsstraf in 

gevallen van geweld tegen gezagsdragers drie maanden, terwijl dat voor de politierechter 

één jaar is. 

  Overzicht van overtredingen mogelijk van toepassing bij geweld tegen gezagsdra-

gers en waarvan de kantonrechter kennis neemt: 

- Art. 424 Sr (straatschenderij): ten hoogste een geldboete van de eerste categorie 

en bij een soort recidive ten hoogste hechtenis van drie dagen of geldboete van 

de eerste categorie; 

- Art. 426bis Sr (hinderlijk volgen): ten hoogste hechtenis van een maand of geld-

boete van de tweede categorie; 

- Art. 435 sub 4 Sr (opgeven valse naam): ten hoogste geldboete van de tweede 

categorie; 

- Art. 447e Sr (nalaten verstrekking identiteitsbewijs): ten hoogste geldboete van 

de tweede categorie; 

- Art. 461 Sr (verboden toegang): ten hoogste geldboete van de eerste categorie; 

                                                 
40 Overigens wordt de op te leggen straf ook voor overtredingen natuurlijk beïnvloed door enige bepalingen van 
de samenloopregeling, te weten art. 55-56, 62-63 Sr. 
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- Art. 9 en 10 lid 1 jo. art. 125 APV Utrecht (samenscholing): ten hoogste hechtenis 

van drie maanden of een geldboete van de twee categorie. 

 

Een strafzaak kan op twee wijzen bij de kantonrechter aanhangig worden gemaakt: door 

middel van dagvaarding en door oproeping (art. 383 Sv).41 Ten aanzien van de dagvaar-

ding zijn dezelfde bepalingen toepasbaar als degenen die gelden voor de meervoudige 

kamer. De minimale dagvaardingstermijn is tien dagen (art. 265 Sv). Het aanhangig ma-

ken van een strafzaak bij oproeping is slechts mogelijk indien het feit op heterdaad is 

ontdekt door een opsporingsambtenaar (art. 385 lid 1 Sv). Art. 385 Sv geeft voorschrif-

ten voor de wijze van oproeping, terwijl art. 386 Sv bepaalt dat de inhoud van de oproe-

ping moet voldoen aan de vereisten van art. 261 Sv, met de mogelijkheid geen uitge-

werkte tenlastelegging op te nemen in de oproeping. Het feit wordt dan slechts kort om-

schreven. Deze aanduiding van het feit moet bij aanvang van het onderzoek ter terecht-

zitting zijn aangevuld tot een volledige tenlastelegging conform art. 261 Sv (art. 393 Sv).  

  De oproeping van getuigen geschiedt op vergelijkbare wijze als bij de politierech-

ter. Art. 391 Sv staat toe dat getuigen mondeling worden opgeroepen. 

  Doorgaans zal de kantonrechter mondeling uitspraak doen direct na het sluiten 

van het onderzoek ter zitting dan wel op diezelfde dag. Daartoe is hij bevoegd op grond 

van art. 395 lid 1 Sv. Het vonnis wordt dan krachtens het tweede lid opgenomen in het 

proces-verbaal van de zitting indien zich één van de omstandigheden voordoet zoals 

vermeld in dat lid. Ook kan schriftelijk vonnis worden gewezen (art. 396 Sv). Een derge-

lijk schriftelijk vonnis kan als ‘stempelvonnis’ worden opgemaakt. Het proces-verbaal van 

de zitting behoeft niet te worden opgemaakt indien het stempelvonnis wordt gehanteerd 

(art. 395a Sv). 

 

Snelrecht 

Bij de kantonrechter kunnen twee soorten snelrecht voorkomen. De eerste soort ziet op 

zaken waarin een rechterlijk bevel tot handhaving van de openbare orde (art. 540 Sv; zie 

§ 2.7) is gegeven. In dat geval geldt volgens art. 398 sub 1 Sv een verkorte dagvaar-

dingstermijn van ten minste twee dagen. 

  De tweede soort snelrecht is de regeling de verdachte door middel van oproeping 

dezelfde dag ter terechtzitting van de kantonrechter te laten verschijnen. Deze wijze van 

oproepen kan alleen geschieden wanneer de verdachte op heterdaad is aangehouden 

door een opsporingsambtenaar, zie art. 385 lid 5 Sv. Bij toepassing van deze procedure 

kan ook met een korte aanduiding van het feit worden volstaan (art. 386 lid 1 Sv). Ech-

ter, die aanduiding hoeft niet ter zitting te worden aangevuld (art. 385 lid 5 derde volzin 

Sv jo. art. 386 lid 2 en 3 Sv). 

                                                 
41 Tegen de dagvaarding of oproeping kan geen bezwaarschrift worden ingediend, zie art. 398 sub 3 Sv. 
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2.5  Bespoediging van strafprocedures: snelrecht 
 

De wet geeft geen definitie van snelrecht. Vermoedelijk gaat het om een term die vooral 

in de politiek en de media zijn ingang heeft gevonden. In de literatuur is ook geen een-

duidig gebruik van de term te herkennen.42 

 Het snelrecht beoogt de rechterlijke uitspraak over een strafbaar feit zo snel mo-

gelijk te laten volgen op het strafbare feit zelf. De versnelling van de procedure is er in 

gelegen dat niet ruim voor het onderzoek ter terechtzitting wordt gedagvaard, maar dat 

gebruik wordt gemaakt van de minimum dagvaardingstermijn. Dat betekent dat het on-

derzoek ter terechtzitting aanvangt op de kortst mogelijke termijn na betekening van de 

dagvaarding, en dat is na ommekomst van de minimum dagvaardingstermijn. 43  De 

strafprocedure als zodanig verloopt niet sneller, behoudens de mogelijkheid om direct na 

het onderzoek ter terechtzitting uitspraak te doen, welke mogelijkheid in de procedures 

bij de politierechter en de kantonrechter wordt benut (zie § 2.3 en § 2.4). 

 De verschillende soorten snelrecht kunnen per soort procedure aan de hand van 

de minimum dagvaardingstermijnen worden geïdentificeerd: 

- De meervoudige strafkamer van de rechtbank kent twee termijnen. Uitgangspunt 

zijn de tien dagen genoemd in art. 265 lid 1 Sv.44 Deze termijn wordt verkort tot 

vier dagen wanneer in de voorliggende zaak bevelen als bedoeld in art. 540 Sv 

zijn gegeven.  

- De politierechter kent, in afwijking van art. 265 lid 1 Sv, een termijn van drie da-

gen (art. 370 lid 1 Sv). Verdachten kunnen dezelfde dag ter terechtzitting worden 

gebracht indien zij op heterdaad zijn aangehouden en wanneer zij aan de officier 

van justitie zijn voorgeleid (art. 375 lid 1 Sv). 

- Ten aanzien van feiten die voor de politierechter worden vervolgd, is het mogelijk 

een verkorte dagvaarding uit te reiken (art. 370a Sv). Hoewel hierdoor de toepas-

sing van art. 370 lid 1 Sv wordt vergemakkelijkt, is de bepaling met name van be-

lang voor de AU-praktijk (AU = aanhouden en uitreiken). In gevallen dat de ver-

dachte is aangehouden – het zal dan veelal om aanhouding op grond van art. 53 

Sv gaan – zal hij direct een verkorte dagvaarding uitgereikt krijgen. Daarna wordt 

                                                 
42 O.J. Bosker, Snelrecht. De generaal en speciaal preventieve effecten van sneller straffen (diss. Groningen), 
zp: 1997, p. 15-16. Voor dit onderzoek is een eigen definitie geformuleerd ter vermijding van onduidelijkheden 
in de tekst. Die definitie is gebaseerd op het wettelijk systeem. 
43 Ten aanzien van de berekening van de termijnen geldt het volgende. De dagen dienen altijd vrije dagen te 
zijn; de dag van de zitting en de dag van betekening van de dagvaarding tellen dus niet mee (art. 130 Sv). De 
termijn wordt verlengd wanneer de laatste dag van de termijn op zaterdag, zondag of een erkende feestdag 
valt (art. 1 Algemene termijnenwet). Bestaat een termijn uit drie dagen, dan zullen ten minste twee van die 
dagen geen zaterdag, zondag of erkende feestdag mogen zijn (art. 2 Algemene termijnenwet). 
44 Deze termijn geldt voor alle gerechten, voor zover daarvan niet in de wet wordt afgeweken. 
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hij weer op vrije voeten gesteld. Deze praktijk wordt veelal bij het snelrecht on-

dergebracht.45 

- De kantonrechter kent een bijzonder systeem. Daarin is het mogelijk zaken aan-

hangig te maken door middel van dagvaarding, maar ook door oproeping. De 

termijn voor dagvaarding is dezelfde als die van de meervoudige kamer, namelijk 

tien dagen (art. 265 lid 1 Sv jo. art. 398 Sv). Wanneer overeenkomstig art. 540 

Sv bevelen zijn gegeven door de rechter-commissaris, zal met een termijn van 

twee dagen kunnen worden volstaan.46 Ten aanzien van oproeping geldt dat de 

verdachte kan worden opgeroepen dezelfde dag voor de kantonrechter te ver-

schijnen. Echter, de oproeping is slechts mogelijk wanneer het feit op heterdaad 

door een opsporingsambtenaar is ontdekt en art. 53 Sv is toegepast. 

 

Dit overzicht kan als volgt schematisch worden uitgedrukt. 

 

Schema 3: Minimale dagvaardingstermijnen 

 Normale termijn Bij toepassing 540 

Sv 

Bij toepassing 

53 Sv 

Meervoudige 

kamer 

10 dagen 

(265 lid 1 eerste volzin 

Sv) 

4 dagen 

(265 lid 1 tweede vol-

zin Sv) 

n.v.t. 

Kantonrechter 10 dagen 

(265 lid 1 Sv) 

2 dagen 

(398 sub 1 Sv) 

Zelfde dag 

(385 lid 5 Sv) 

Politierechter 3 dagen 

(370 lid 1 Sv) 

n.v.t. Zelfde dag 

(375 lid 1 Sv) 

 

De AU-praktijk is niet in het schema opgenomen, omdat wij deze praktijk beschouwen 

als oneigenlijke vorm van snelrecht. Immers, de praktijk verkort niet direct de termijn 

tussen betekening en zitting. In plaats daarvan dient de AU-praktijk vooral tot het omzei-

len van de problemen omtrent betekening van dagvaardingen. Als gevolg hiervan zijn 

vonnissen van de politierechter uiteindelijk sneller voor tenuitvoerlegging vatbaar.47 Op 

landelijk niveau wordt de AU-praktijk als een goed alternatief gezien bij de strafrechtelij-

ke aanpak van geweld tegen gezagsdragers.48 

  De verkorte dagvaarding van art. 370a Sv voor de politierechter laten wij even-

eens buiten beschouwing. Zoals in § 2.3 is aangegeven, behelst verkort dagvaarden geen 

verkorting van de minimum dagvaardingstermijn, maar het uitbrengen van een dagvaar-

                                                 
45 Zie bijv. Corstens 2008, p. 816 en Bosker 1997, p. 18. 
46 Opvallend is het dat art. 398 sub 1 laatste volzin Sv hierin verlenging mogelijk maakt in gevallen die ook al 
door de Algemene termijnenwet worden gedekt. 
47 Aldus de memorie van toelichting, Kamerstukken II 1995/96, 24 834, nr. 3, p. 7. 
48 Zie de brieven van het College van procureurs-generaal d.d. 14 februari 2006 en 24 november 2006. 
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ding met een tenlastelegging die nog niet aan de eisen van art. 261 Sv voldoet. Deze 

verkorte dagvaarding moet vervolgens uiterlijk drie dagen voor de zitting zijn aangevuld 

met een tenlastelegging die wél aan de eisen van voornoemd artikel voldoet (art. 370a 

lid 3 Sv). En dat is gelijk aan de minimum dagvaardingstermijn. De meerwaarde is er al-

leen in gelegen dat de aanvulling niet hoeft te worden betekend, terwijl ook de beteke-

ning van de verkorte dagvaarding geen probleem oplevert doordat deze wordt uitgereikt 

aan de aangehouden verdachte. Overigens lijkt het erop dat van de mogelijkheden die 

art. 370a Sv biedt weinig gebruik wordt gemaakt.49 

 

Bij toepassing van snelrecht dient te worden bedacht dat de tijd die openbaar ministerie, 

rechterlijke macht en verdediging ter beschikking staat voor een goede voorbereiding 

van de behandeling van een strafzaak aanzienlijk is ingeperkt. Dossiers moeten snel door 

de politie worden samengesteld en vervolgens bij de officier van justitie, de verdachte, 

diens raadsman en de zittingsrechter terecht komen. Dat vergt een goede organisatie, 

zoals de evaluatie van het supersnelrecht bij de jaarwisseling 2008/2009 uitwijst.50 Voor 

de verdediging komt daarbij dat inkorting van de voorbereidingstijd een beknotting van 

de verdedigingsrechten van art. 6 lid 3 EVRM kan behelzen. Met name is van belang het 

recht neergelegd in art. 6 lid 3 aanhef en sub b EVRM:  

 

‘Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgen-

de rechten: 

(…) 

b. te beschikken over de tijd en de faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding 

van zijn verdediging’.  

 

In het licht van deze bepaling dient een rechter wanneer de verdediging daartoe verzoekt 

extra voorbereidingstijd te gunnen. Blijkens de evaluatie van het supersnelrecht bij de 

jaarwisseling 2008/2009 is een dergelijk verzoek door Rechtbank Utrecht toegewezen.51 

Dit ligt ook in lijn met de analyse van Bosker die uit rechtspraak afleidt dat bij een een-

voudige zaak een snelle berechting mogelijk is, waarbij een voorbereidingstijd van 10 

minuten als tekort geldt, maar één tot twee uur toereikend is.52 

  Voor alle strafprocedures, inclusief vormen van snelrecht, geldt dat een verder-

gaande verkorting van de dagvaardingstermijn mogelijk is met uitdrukkelijke en ondub-

belzinnige instemming van de verdachte en mits daarbij is voldaan aan de overige ver-

eisten gesteld aan een ‘waiver’ van het recht van art. 6 lid 3 sub b EVRM. 

                                                 
49 H. de Doelder, aant. 4 op art. 370a (suppl. 167, juli 2008): in Melai/Groenhuijsen e.a. 
50 Rechtbank Amsterdam, Evaluatie Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009, 9 februari 2009, p. 4, gepubli-
ceerd op <www.rechtspraak.nl>. 
51 Evaluatie Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009, p. 4. 
52 Bosker 1997, p. 22-24. 
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  Overigens, de ervaringen met het supersnelrecht om te reageren op strafbare fei-

ten tijdens de jaarwisseling 2008/2009 laten enige betrekkelijkheden in de werkzaam-

heid van supersnelrecht zien. De aanpak van ongeregeldheden met supersnelrecht is 

breed uitgemeten in de media en er is veel geïnvesteerd in organisatie en beschikbaar-

stelling van capaciteit. Uiteindelijk zijn 38 zaken aangebracht (er was capaciteit voor 135 

zaken).53 In vier zaken is vrijspraak gevolgd, twee zaken zijn aangehouden, en in de 

overige zaken is verdachte veroordeeld.54 Het openbaar ministerie heeft in alle gevallen 

een verhoging van de strafeis toegepast vanwege de jaarwisselingsituatie; die verhoging 

is bij geweld tegen gezagsdragers 150%55 geweest.56 Rechters zijn naar aanleiding hier-

van overgegaan tot het opleggen van zwaardere straffen, maar niet in de mate zoals ge-

vorderd door het openbaar ministerie.57 In de berichtgeving in landelijke kranten komt 

als beeld naar voren dat het om eenvoudige, zowat futiele zaken gaat, dat er in prakti-

sche zin het nodige valt te verbeteren en dat de Rechtbank Amsterdam kritisch en de 

Nederlandse Vereniging voor Strafrechtsadvocaten ronduit negatief is over dit supersnel-

recht.58 Saillant detail is dat uit die berichtgeving ook blijkt dat de Rechtbank Utrecht één 

zaak heeft afgedaan die kan worden aangemerkt als geweld tegen een gezagsdrager. De 

veroordeelde heeft bij een optreden van een politieagent onder meer het achterlicht van 

de dienstfiets kapot getrapt. In § 7 volgen nog enige bevindingen over de combinatie van 

supersnelrecht en de voeging van de benadeelde partij. 

 

 

2.6 Algemeen vereiste: heterdaad 
 

De ontdekking op heterdaad vormt vooral voor de toepassing van dwangmiddelen en op-

sporingsbevoegdheden een belangrijke ingangsvoorwaarde.59 Daarnaast vervult het cri-

terium van de ontdekking op heterdaad deze rol bij de snelrechtvormen bij de politie-

rechter en de kantonrechter zoals die hierboven zijn genoemd (art. 375 lid 1 Sv en art. 

385 lid 5 Sv). Voorts kent de voorziening van de rechterlijke bevelen ter handhaving van 

de openbare orde (art. 540 e.v. Sv, waarover § 2.7) de ontdekking op heterdaad als toe-

passingsvoorwaarde. In beide gevallen is bestaansgrond van het vereiste van ontdekking 

op heterdaad te verklaren vanuit de idee dat ingeval van een ontdekking op heterdaad 

                                                 
53 Evaluatie Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009, p. 1. NB: Het openbaar ministerie maakt melding van iets 
andere getallen, zie persbericht ‘OM brengt eerste zaken voor supersnelrechter’, 2 januari 2009, gepubliceerd 
op <www.openbaarministerie.nl>. 
54 Evaluatie Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009, p. 3. 
55 Dat is 50% bovenop de 100% verhoging van de strafvorderingsrichtlijn Kwalificerende slachtoffers, waarover 
hoofdrapport, hoofdstuk 3. 
56 Zie persbericht Openbaar Ministerie, ‘Supersnelrecht en snelrecht na jaarwisseling’, 1 januari 2009, gepubli-
ceerd op <www.openbaarministerie.nl>. 
57 Evaluatie Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009, p. 3. 
58 Zie de berichtgeving in de Volkskrant en Trouw van 2 januari 2009 en die in het NRC Handelsblad van 1 en 3 
januari 2009. 
59 Zie voor een recent overzicht van deze bevoegdheden: S.B.G. Kierkels, aant. 3 op art. 128 (suppl. 162, au-
gustus 2007), in: Melai/Groenhuijsen e.a.  
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de dader wordt betrapt tijdens het begaan van het feit of kort daarna, zodat bewijs van 

het feit en de identiteit van de dader min of meer zijn gegeven. In de regel zal geen uit-

gebreid onderzoek nodig zijn om te achterhalen wat er is gebeurd en wie als dader heeft 

te gelden. Bewijsperikelen zullen zich veelal niet of in slechts beperkte mate voordoen, 

zodat een zaak vaak eenvoudig van aard is en klaar is om te worden berecht. Een vlotte 

gerechtelijke reactie kan derhalve volgen via snelrecht of via het rechterlijke bevel tot 

handhaving van de openbare orde. Nu in beide gevallen de toepassingsvoorwaarde van 

ontdekking op heterdaad wordt gesteld, staan wij kort stil bij de vraag wanneer daarvan 

sprake is. 

  De betekenistitel in het Wetboek van Strafvordering (Titel VI van Boek 1) biedt 

een definitie van de ‘ontdekking op heterdaad’. Deze luidt (art. 128 lid 1 Sv): ‘Ontdek-

king op heeter daad heeft plaats, wanneer het strafbare feit ontdekt wordt, terwijl het 

begaan wordt of terstond nadat het begaan is.’  

  Uit deze definitie volgt dat geen eisen zijn gesteld aan de hoedanigheid van de 

ontdekker. Zo is niet van belang of de ontdekking plaatsvindt door het slachtoffer of een 

derde60, dan wel een opsporingsambtenaar of een burger. Voorts vergt art. 128 Sv dat 

het strafbare feit wordt ontdekt, en niet de dader. Het is niet noodzakelijk dat de dader 

op de plaats van de ontdekking aanwezig is.61 Toch mag de koppeling tussen de ontdek-

king en de dader niet geheel worden losgelaten. Het gaat namelijk om een ontdekking op 

heterdaad van een verdachte en dat is de persoon ten aanzien van wie een redelijk ver-

moeden van schuld aan een strafbaar feit bestaat (art. 27 Sv). Hierdoor kan situatie 

waarin een strafbaar feit wordt ontdekt, maar onduidelijk is wie als verdachte moet gel-

den, niet als ontdekking op heterdaad worden gezien.62 

  Het moment van ontdekken van het strafbare feit speelt een belangrijke rol in de 

toepassing van art. 128 Sv. Er kan op twee momenten sprake zijn van ontdekking op he-

terdaad: terwijl het feit wordt begaan63 (ook betrapping op heterdaad genoemd64), en 

terstond nadat het feit is begaan. Vooral deze tweede heterdaadsituatie wordt begrensd 

door art. 128 lid 2 Sv volgens welke bepaling een heterdaadsituatie eindigt kort na de 

ontdekking van het feit. Voor de toepassing van de twee heterdaadsituaties binnen het 

bestek van dit onderzoek moet worden onderscheiden tussen twee soorten gevallen: (i) 

een gezagsdrager is persoonlijk slachtoffer en (ii) er is sprake van gezagsondermijnend 

gedrag zonder dat daarbij direct een slachtoffer ontstaat.  

  In het eerste geval zal vrijwel altijd sprake zijn van betrapping op heterdaad. De 

gezagsdrager ervaart persoonlijk dat geweld tegen hem wordt gebruikt en daarmee ont-

                                                 
60 HR 2 maart 1931, W 12277. 
61 J. Naeyé, Heterdaad. Politiebevoegdheden bij ontdekking op heterdaad in theorie en praktijk, Arnhem: Gouda 
Quint 1990, p. 52. 
62 S.B.G. Kierkels, aant. 5 op art. 128 (suppl. 162, augustus 2007), in: Melai/Groenhuijsen e.a.  
63 Men denke aan de autodief die tijdens het openbreken van de auto door eigenaar wordt betrapt. 
64 S.B.G. Kierkels, aant. 4.1 op art. 128 (suppl. 162, augustus 2007), in: Melai/Groenhuijsen e.a. 
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dekt hij het feit terwijl het wordt begaan en weet hij ook meteen wie de dader is. Dat kan 

slechts anders zijn wanneer het slachtoffer op geen enkele wijze een dader zou kunnen 

herkennen of identificeren. Hier levert de toepassing van de heterdaad derhalve nauwe-

lijks problemen op, even afgezien van het hierna aan te stippen probleem bij bepaalde 

delicten (bijvoorbeeld bij belaging). 

  Het tweede geval ligt enigszins ingewikkelder. Ook hier kunnen zich uiteraard situ-

aties voordoen waarin sprake is van betrapping op heterdaad, bijvoorbeeld wanneer een 

gezagsdrager waarneemt dat geweld wordt uitgeoefend tegen een object van gezag. 

Vaak zal het echter ook gaan om ontdekking terstond nadat het feit is gepleegd. Denk 

aan het in brand steken van een dienstvoertuig hetgeen niet onmiddellijk wordt waarge-

nomen, maar eerst na enige minuten na de brandstichting wordt ontdekt. Wat een ont-

dekking terstond is, heeft de wetgever overgelaten aan de rechtspraktijk. De wetgever 

spreekt hier zelf over ‘in verschen toestand’.65 Voor de toepassing van deze heterdaadsi-

tuatie is de begrenzing van art. 128 lid 2 Sv van belang. Een heterdaadsituatie duurt 

namelijk voort zolang sprake is van ‘het vrijwel onafgebroken treffen van de onmiddellijk 

nodige maatregelen ten dienste van het tot klaarheid brengen van het op heterdaad ont-

dekte feit’.66 Dat kan zich uitstrekken over meerdere uren.67 Wordt er niet in deze zin 

actie ondernomen, dan eindigt de heterdaadsituatie. 

                                                

  Bij de ontdekking van een strafbaar feit moet het gaan om een stafrechtelijk rele-

vante ontdekking. Naeyé omschrijft het als volgt: ‘Bij ernstige en visueel waarneembare 

delicten zoals moord en doodslag, zal waarneming en subsumptie min of meer samenval-

len: het feit wordt ontdekt terwijl men er naar kijkt of anderszins in de gaten krijgt. Bij 

ander strafbare feiten zal iemand een gedraging of situatie dan pas als strafbaar feit 

‘ontdekken’, wanneer hij aan zijn waarneming nadrukkelijk een strafrechtelijke betekenis 

wil toekennen.’ Een winkeldiefstal levert een voorbeeld van de tweede situatie. De toe-

vallige voorbijganger die een persoon de winkel met een paar schoenen aan zijn voeten 

ziet verlaten, ontdekt niet de diefstal van die schoenen. Het is noodzakelijk dat de ont-

dekker de koppeling maakt naar de strafrechtelijke relevantie van die gebeurtenis en de 

mogelijkheid onderkent dat het waargenomen gedrag strafbaar is. Het is evenwel niet 

noodzakelijk is het dat de ontdekker weet dat het feit als zodanig strafbaar is. Dat is in 

1993 nog door de Hoge Raad overwogen: ‘Aan het middel ligt de stelling ten grondslag 

dat van ontdekking op heterdaad van overtreding van art. 425 aanhef en onder 2° Sr 

slechts sprake kan zijn indien de ontdekker bekend was met de gevaarlijkheid van het 

desbetreffende dier. Aldus wordt miskend dat voor ontdekking op heterdaad van een 

 
65 Zie voor de discussie hierover in de wetsgeschiedenis, S.B.G. Kierkels, aant. 7.2 op art. 128 (suppl. 162, au-
gustus 2007), in: Melai/Groenhuijsen e.a. 
66 O.a. HR 17 mei 1949, NJ 1949, 553; HR 1 oktober 1991, NJ 1992, 60. 
67 In HR 17 mei 1949, NJ 1949, 553 is een periode van bijna 30 uren tussen ontdekking van het feit en het 
aanwenden van het dwangmiddel (inbeslagneming van een auto) nog aangemerkt als een heterdaadsituatie. 
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strafbaar feit niet vereist is dat de ontdekker weet dat het waargenomen feit strafbaar 

is.’68 

  Bij een beperkt aantal van de door ons geselecteerde strafbare feiten kan met be-

trekking tot de ontdekking op heterdaad een aandachtspunt bestaan. Dat geldt voor het 

misdrijf belaging (art. 285b Sr) en de overtreding van hinderlijk volgen (art. 426bis Sr). 

Zo vergt de delictomschrijving van belaging een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke 

levenssfeer, hetgeen kan bestaan uit het hinderlijk volgen van een politieambtenaar. De 

ambtenaar kan zelf het feit ontdekken en dan krachtens art. 53 Sv tot aanhouding over-

gaan, waarna de zaak via een snelrechtprocedure zou kunnen worden afgedaan. Maar 

wanneer is de ambtenaar echter voldoende stelselmatig gevolgd om de ontdekking op 

heterdaad mogelijk te maken? Dergelijke vragen kunnen in de praktijk een rol gaan spe-

len. Mocht blijken dat de opsporingsambtenaar te vroeg (d.w.z. wanneer bijvoorbeeld het 

volgen nog onvoldoende stelselmatig was) tot aanhouding is overgegaan terwijl snelrecht 

wordt toegepast, kan de ontdekking op heterdaad als toepassingsvoorwaarde komen te 

ontvallen zodat in elk geval de snelrechtprocedure niet meer kan worden benut. 

 
 
2.7 Rechterlijke bevelen tot handhaving van de openbare orde 
 

Titel VII van het Wetboek van Strafvordering bevat een bijzondere voorziening waarmee 

onder omstandigheden kan worden gereageerd op geweld tegen gezagsdragers. Ingevol-

ge de regeling van art. 540-550 Sv kan een officier van justitie een aangehouden ver-

dachte voorgeleiden aan de rechter-commissaris. Indien aan de daartoe bij wet gestelde 

vereisten is voldaan, is de rechter-commissaris bevoegd een maatregel te bevelen die 

ertoe strekt de verdachte te weerhouden van het nogmaals verstoren van de openbare 

orde (art. 543 lid 2 Sv) dan wel de verdachte gedurende een periode van maximaal ze-

ven dagen in verzekering te stellen (art. 545 lid 2 Sv). In het laatste geval wordt de ver-

dachte gedagvaard om binnen de periode van inverzekerstelling – dus binnen zeven da-

gen – voor de rechter te verschijnen (art. 545 lid 2 Sv). 

  Het gaat hier om een snelle en eenvoudige procedure met een preventief doel, te 

weten het voorkomen dat de openbare orde weer wordt verstoord. Volgens de oorspron-

kelijke regeling van de rechterlijke bevelen tot handhaving van de openbare orde was het 

doel de verdachte een gedragsaanwijzing te geven. De mogelijkheid van inverzekering-

stelling werd geboden om onderzoek naar het ordeverstorende incident te verrichten en 

de verdachte te bewegen tot naleving van de gedragsaanwijzing.69 In 2000 is de regeling 

van karakter veranderd door een tweetal wijzigingen die relevant zijn voor toepassing in 

                                                 
68 HR 29 juni 1993, NJ 1994, 76, r.o. 8.2. 
69 M.A.D.W. de Jong, Orde in beweging. Openbare-ordehandhaving en de persoonlijke vrijheid, Deventer: W.E.J. 
Tjeenk Willink 2000, p. 65-67. 
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gevallen van geweld tegen gezagsdragers.70 Allereerst is het toepassingsbereik van de 

voorziening verruimd tot alle delicten (zie art. 540 lid 1 Sv). Ten tweede is niet langer 

vereist dat eerst een gedragsaanwijzing wordt bevolen alvorens het bevel inverzekering-

stelling wordt gegeven. De rechter-commissaris kan onmiddellijk inverzekeringstelling 

bevelen, indien de voorwaarden neergelegd in art. 545 lid 1 Sv zijn vervuld. 

  De vereisten voor toepassing van het rechterlijk bevel tot handhaving van de 

openbare orde zijn de volgende. Er dient allereerst sprake te zijn van een ontdekking op 

heterdaad. Bij geweld tegen de persoon van de gezagsdrager zal dikwijls sprake zijn van 

een heterdaadsituatie, zodat deze voorwaarde bij geweld tegen gezagsdragers geen we-

zenlijke belemmering behelst. Voor de bespreking van de ontdekking op heterdaad ver-

wijzen wij naar § 2.6.  

  Ten tweede moet het gaan om ‘eenig strafbaar feit’. Daaronder vallen alle delicten. 

Alle misdrijven en overtredingen, ook die hiervoor in § 1 genoemd, zijn ingesloten. Maar 

aan die delicten wordt een kwalitatieve eis gesteld: het delict moet de openbare orde 

ernstig hebben aangerand. 

  Deze derde voorwaarde van ernstige aanranding van de openbare orde behelst 

een zekere beperking. Dat is evenwel betrekkelijk nu ‘openbare orde’ en een ‘ernstige’ 

aanranding open begrippen zijn. Zij kunnen worden ingevuld als een verstoring van de 

maatschappelijke orde en rust die in een bepaalde mate moet hebben plaatsgevonden.71 

Die mate, uitgedrukt in ‘ernstig’, moet worden vastgesteld in de context van de concrete 

omstandigheden van het geval. Het ligt voor de hand om wanneer de omstandigheden 

waaronder het geweld plaatsvindt bijzonder zijn, zoals bij de nieuwjaarsrellen in casus 1, 

eerder een dergelijke ernstige aanranding aan te nemen dan een eenvoudige belediging 

van een politieambtenaar bij een aanhouding wegens winkeldiefstal op een normale, 

doordeweekse dag. Het is echter niet uitgesloten dat bij een eenvoudige belediging toch 

moet worden geoordeeld dat sprake is van ernstige verstoring van de openbare orde, 

bijvoorbeeld ingeval door de verdachte in het openbaar ‘(…) zoo luidruchtig en woest 

wordt opgetreden, dat een ernstige aanranding der openbare orde mag, ja moet, worden 

aangenomen.’72 Voorts kan bij vormen van geweld tegen gezagsdragers die strafrechte-

lijk kwalificeren als een delict dat in het Wetboek van Strafrecht is opgenomen in de titels 

van misdrijven tegen de openbare orde en misdrijven tegen het openbaar gezag (zie § 1) 

eenvoudig worden aangenomen dat de onderhavige voorwaarde is vervuld. De ordever-

storing moet zijn veroorzaakt door het delict, waarmee een causaliteitsvereiste is gesteld. 

Dit komt in art. 540 lid 1 Sv tot uitdrukking in het feit ‘waardoor’ de openbare orde ern-

stig is aangerand. 

                                                 
70 Vgl. De Jong 2000, p. 70-71. 
71 Zie A.J. Blok & L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, deel III, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1926, p. 
155. Vgl. De Jong 2000, p. 63. 
72 Blok & Besier 1926, III, p. 155. 
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  Ten vierde moeten tegen verdachte ‘gewichtige bezwaren’ bestaan. Deze voor-

waarde behelst een soortgelijke standaard als de ernstige bezwaren bij voorlopige hech-

tenis.73 Er moet derhalve sprake zijn van meer dan een redelijk vermoeden van schuld 

aan enig strafbaar feit. Aangezien het om situaties van heterdaad moet gaan, levert dit 

vereiste van gewichtige bezwaren meestal geen probleem op. 

  Ten slotte moet zijn vastgesteld dat een groot gevaar voor herhaling of voortzet-

ting van het feit bestaat. Nu wordt gesproken over een ‘groot gevaar’ moet de recidive of 

voortzetting een behoorlijke mate van waarschijnlijkheid hebben.74 Het is overigens niet 

vereist dat de recidive hetzelfde of een soortgelijk delict betreft als het strafbare feit dat 

aanleiding geeft tot toepassing van het bevel. 

  Wanneer aan bovenstaande toepassingsvoorwaarden is voldaan, kunnen twee we-

gen worden bewandeld. Als uitvloeisel van de oorspronkelijke opzet van de regeling van 

art. 540-550 Sv kan de rechter-commissaris een bevel geven gericht op de gedraging 

van verdachte hetgeen moet voorkomen dat verdachte in herhaling valt. In dit geval kan 

hij dit bevel kracht bijzetten door van de verdachte ook een zekerheidstelling te verlan-

gen, bijvoorbeeld bestaande uit betaling van een geldsom (art. 543 lid 3 Sv). Daarnaast 

kan de rechter-commissaris, als gezegd, direct een inverzekeringstelling van maximaal 

zeven dagen bevelen wanneer herhaling van de ordeverstoring niet afdoende via een ge-

dragsaanwijzing kan worden voorkomen en de openbare orde een inverzekeringstelling 

dringend vordert (art. 545 lid 1 Sv). Voorts kan dit bevel volgen indien de verdachte zich 

niet bereid heeft verklaard een gedragsaanwijzing na te leven of niet de gevraagde ze-

kerheidstelling heeft voldaan. Is eenmaal de inverzekeringstelling bevolen, dan biedt de 

wet de mogelijkheid om verkorte dagvaardingstermijnen te hanteren. Art. 265 lid 1, 

tweede volzin, Sv (voor de MK) en art. 398 sub 1 Sv (voor de kantonrechter) stellen de 

minimale dagvaardingstermijn op vier respectievelijk twee dagen. 

  Uit het voorgaande volgt dat er goede mogelijkheden zijn om het rechterlijk bevel 

tot handhaving van de openbare orde te gebruiken voor de aanpak van geweld tegen ge-

zagsdragers. Niettemin wordt dit instrument in de praktijk sporadisch toegepast.75 Zij 

heeft evenwel kenmerken die enerzijds vanuit het perspectief van een onmiddellijke aan-

pak van geweld tegen gezagsdragers aantrekkelijk zijn. De procedure is in vergelijking 

met normale strafrechtelijke gerechtelijke afdoeningsvormen snel, betrekkelijk eenvoudig 

en kan resulteren in een maximaal zeven dagen durende vrijheidsbenemende maatregel, 

namelijk een inverzekeringstelling (die daarmee afwijkt van de reguliere inverzekering-

stelling van art. 57-59c Sv). Anderzijds biedt de procedure rechtsbeschermende waar-

borgen in de vorm van oplegging door een rechter en wettelijke verplichtingen om bij het 

                                                 
73 Vgl. Blok & Besier 1926, III, p. 156. 
74 Blok & Besier 1926, III, p. 156. 
75 De Jong 2000, p. 67-68. 
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wegvallen van een of meer voorwaarden voor de oplegging van de maatregel een invrij-

heidstelling te bewerkstelligen. 
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2.8 Buitengerechtelijke afdoeningswijzen 
 

Geconstateerde strafbare feiten kunnen onder bepaalde voorwaarden buiten het strafpro-

ces om worden afgedaan. Deze buitengerechtelijke afdoening kent verschillende ver-

schijningsvormen. Hierna komen kort aan bod de afdoening van feiten door de politie en 

de afdoening van feiten door het openbaar ministerie. 

 

2.8.1 Afdoening door de politie: politiesepot en -transactie 

Ingevolge art. 152 Sv zijn politieambtenaren verplicht om proces-verbaal op te maken 

van een door hen geconstateerd strafbaar feit. Dit proces-verbaal is bestemd voor de of-

ficier van justitie (zie art. 155 Sv) die vervolgens aan de hand van het opportuniteitsbe-

ginsel (art. 167 Sv) moet beslissen wat de vervolgstappen zijn. Dat kan zijn het laten 

verrichten van nader opsporingsonderzoek, de beslissing de zaak te vervolgen, de beslis-

sing om de zaak buitengerechtelijk af te doen, bijvoorbeeld door sepot. Hieruit volgt dat 

de verbaliseringsplicht van art. 152 Sv in stand houdt dat het openbaar ministerie beslist 

over de wijze van afdoening van een geconstateerd strafbaar feit. Er bestaat evenwel 

een uitzondering op deze verbaliseringsplicht. In 1950 werd door de Hoge Raad76 vastge-

steld dat verbalisering niet in alle gevallen opportuun was, met name wanneer het in de 

lijn der verwachting lag dat het openbaar ministerie later toch tot een sepot zou over-

gaan. Daarbij was vooral van belang dat een burger niet werd geconfronteerd met verba-

lisering terwijl redelijkerwijs te verwachten was dat daarmee niets zou gebeuren. Verder 

strekt het ter ontlasting van het parket. Hiermee is ruimte geschapen voor het zoge-

naamde politiesepot.77 Het gevolg is dat niet het openbaar ministerie maar de politie be-

slist over de vraag hoe een zaak wordt afgedaan. Daar zijn allerlei kritische kanttekenin-

gen bij te plaatsen.78 Via de constructie van het mandaatsepot kan een deel daarvan 

worden ondervangen.79  

  Het politiesepot kent geen grondslag in de wet. In de praktijk betekent een politie-

sepot dat wordt nagelaten een verdachte te verbaliseren ofwel verdere opsporingshande-

lingen te verrichten. In het kader van geweld tegen gezagsdragers zal niet snel gebruik 

(kunnen) worden gemaakt van het politiesepot. Het Geweldsprotocol van de politie 

Utrecht neemt tot uitgangspunt dat geweld tegen politie altijd een strafrechtelijk gevolg 

dient te hebben.80 Dat lijkt toepassing van een sepot op het niveau van de politieambte-

naar uit te sluiten. Toch dient men zich wel te realiseren dat van een politiesepot ook 

sprake is als een verdachte slechts vermanend wordt toegesproken of het feit door de 

                                                 
76 HR 31 januari 1950, NJ 1950, 668. 
77 Zie hierover J.M. Reijntjes, aant. 4 op art. 152 (suppl. 148, augustus 2005), in: Melai/Groenhuijsen e.a. 
78 Zie J.M. Reijntjes, aant. 4 op art. 152 (suppl. 148, augustus 2005), in: Melai/Groenhuijsen e.a. 
79 Ingeval van een mandaatsepot berust het sepot op een mandateringshandeling zodat deze altijd onder ver-
antwoordelijkheid van het openbaar ministerie geschiedt. 
80 Politie Utrecht, Geweldsprotocol, 5 juni 2007, p. 3. 
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opsporingsambtenaar wordt genegeerd. Daarvan kan bijvoorbeeld bij belediging of hin-

derlijk volgen betrekkelijk snel sprake zijn. 

 

Daarnaast is het in bepaalde gevallen mogelijk om tot een politietransactie over te gaan. 

Dat wil zeggen dat de politieambtenaar de verdachte kan aanbieden dat de zaak niet 

voor de strafrechter wordt gebracht indien een bepaald geldbedrag wordt betaald. Deze 

bevoegdheid is neergelegd in art. 74c Sr en uitgewerkt in het Transactiebesluit 1994. In 

de bijlage bij dit besluit zijn de feiten vastgesteld waarvoor een transactiebevoegdheid 

bestaat. Van de door ons geselecteerde feiten komt alleen de overtreding van het opge-

ven van een valse naam (art. 435 sub 4 Sr) overeen met die lijst. De politietransactie zal 

derhalve in de praktijk als afdoeningswijze bij geweld tegen gezagsdragers niet relevant 

zijn. Overigens zal met de volledige inwerkingtreding van de strafbeschikking ook art. 

74c Sr vervallen en worden vervangen door de strafbeschikking vanwege de opsporings-

ambtenaar ex art. 257b Sv. Bij algemene maatregel van bestuur moeten hiertoe opspo-

ringsambtenaren worden aangewezen. 

 

2.8.2 Door de officier van justitie: sepot, transactie en strafbeschikking 

De buitengerechtelijke wijzen van afdoening die het openbaar ministerie ten dienste 

staan zijn: de zaak te seponeren, de verdachte een transactie aan te bieden, of een 

strafbeschikking uit te vaardigen. Aangezien tussen de verschillende modaliteiten een 

zekere samenhang bestaat, worden zij tezamen behandeld. 

 

Het OM-sepot is mogelijk op grond van het opportuniteitsbeginsel. Daarbij kan zowel op 

technische81 als op beleidsgronden worden beslist een zaak niet verder te vervolgen: er 

wordt dan geseponeerd. Een beleidssepot kan worden toegepast op gronden aan het al-

gemeen belang ontleend (art. 167 lid 2 Sv). Aan de Aanwijzing gebruik sepotgronden 

van het College van procureurs-generaal kan een indruk worden ontleend van de gron-

den die mogelijk tot een sepot zullen leiden. Een beleidssepot kan zowel voorwaardelijk 

als onvoorwaardelijk zijn (art. 167 lid 2 Sv, art. 242 lid 2 Sv, art. 244 lid 3 Sv en art. 245 

lid 3 Sv). De voorwaarden die kunnen worden gesteld, zijn niet in de wet opgenomen. 

Om daarvan toch een indruk te krijgen kan naar art. 14c Sr worden gekeken. Doorgaans 

wordt aan de voorwaarde een proeftijd van twee jaar verbonden (naar analogie met art. 

14b Sr).82 

 

                                                 
81 Overigens moet wel worden opgemerkt dat het technisch sepot feitelijk weinig met het opportuniteitsbeginsel 
van doen heeft. Er is dan immers sprake van een omstandigheid die maakt dat vervolging waarschijnlijk niet 
succesvol zal zijn. Het is, met het oog op het verwachte resultaat van vervolging, dan ook niet toegestaan een 
technisch sepot aan voorwaarden te verbinden. 
82 Corstens 2008, p. 530-531. Aangenomen moet overigens worden dat art. 14c lid 2 onder 2 Sr niet tot de 
mogelijke voorwaarden behoort. 
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Naast het voorwaardelijk sepot kunnen strafbare feiten door het openbaar ministerie 

worden getransigeerd, dat wil zeggen dat daarvoor aan de verdachte een transactie 

wordt aangeboden. Voldoet de verdachte aan de voorwaarden zoals gesteld (nadat hij 

daarmee akkoord is gegaan) dan vervalt het vervolgingsrecht voor het openbaar ministe-

rie. Een transactie kan worden voorgesteld voor alle overtredingen en voor misdrijven die 

een strafmaximum van ten hoogste zes jaren kennen (art. 74 lid 1 Sr). Daarmee is de 

transactie relevant voor een groot deel van de strafbare feiten uit onze selectie van 

schema 2. Het betreft in elk geval alle overtredingen, maar daarnaast ook de volgende 

misdrijven: 

 

Schema 4: Delicten vatbaar voor transactie 

Misdrijven tegen de openbare orde 
131 
139 
14183 

Opruiing 
Lokaalvredebreuk 
Gezamenlijke openlijke geweldple-
ging 

Misdrijven tegen het openbaar gezag 
179-182 lid 184 
184 
186 

Ambtsdwang en wederspannigheid 
Niet voldoen aan ambtelijk bevel 
Samenscholing 

Belediging 
266-267 Eenvoudige belediging 
Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid 
284 
285 
285b 

Dwang 
Bedreiging 
Belaging 

Mishandeling 
300, 30185, 
304 
306 

Mishandeling 
Vechterij 

Diefstal en stroperij 
310-31186 Diefstal 
Vernieling of beschadiging 
350 en 354 Zaakbeschadiging 

 

Op termijn zal de transactie volledig worden vervangen door de strafbeschikking. Omdat 

dit gefaseerd geschiedt, dienen eerst enige opmerkingen te worden gemaakt over de 

overgangsregeling. De Wet OM-afdoening is per 1 februari 2008 in werking getreden. Dit 

is echter slechts gedeeltelijk. De transactie bestaat op dit moment nog steeds en functio-

neert derhalve naast de strafbeschikking.87 In de Aanwijzing OM-afdoening88 is door het 

College van procureurs-generaal vastgesteld hoe de transactie en strafbeschikking naast 

                                                 
83 Met uitzondering van art. 141 lid 2 sub 2 en 3 Sr. 
84 Met uitzondering van art. 181 sub 2 en 3 Sr en art. 182 lid 2 Sr. 
85 Met uitzondering van art. 301 lid 3 Sr. 
86 Met uitzondering van art. 311 lid 2 Sr. 
87 Wet OM-afdoening, Stb. 2006, 330; Besluit OM-afdoening, Stb. 2007, 255; Inwerkingtreding van de Wet OM-
afdoening, Stb. 2008, 4. 
88 Aanwijzing OM-afdoening, Stcrt. 2008, 19, p. 22. 
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elkaar worden toegepast. In de bijlagen bij deze aanwijzing is opgenomen voor welke 

feiten de strafbeschikking wordt gehanteerd. Momenteel valt geen van de door ons gese-

lecteerde feiten van schema 2 daarbinnen. In de volgende fasen zal dit veranderen. De 

termijn waarop dat gebeurt is nog onduidelijk. 

  Nadat de Wet OM-afdoening in praktijk zal worden toegepast, vervalt de mogelijk-

heid tot transactie. De strafbeschikking is dan mogelijk voor dezelfde feiten als die waar-

voor een transactie kan worden voorgesteld. Om die reden is het hierboven opgenomen 

schema op dezelfde wijze van toepassing. Het belangrijkste verschil tussen de strafbe-

schikking en de transactie ligt in de aard van de handeling. De transactie is gebaseerd op 

vrijwillige aanvaarding door de verdachte. Accepteert de verdachte niet of voert hij de 

voorwaarden van de transactie niet uit, dan wordt alsnog tot dagvaarding overgegaan 

om oplegging van strafsancties te realiseren. De strafbeschikking is wezenlijk anders 

omdat het openbaar ministerie daarbij zelfstandig bevoegd is een straf op te leggen en 

die uit te voeren. Een verdachte kan wel bij de strafrechter in verzet komen tegen een 

opgelegde strafbeschikking. De procedure en waarborgen zijn in grote lijnen in Titel IVA 

van het Wetboek van Strafvordering neergelegd. Concreter aanwijzingen zullen met na-

me in een aanwijzing van het College van procureurs-generaal worden vastgesteld. 
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3. Enige resumerende, tussentijdse beschouwingen 
 

 

 

 

 

Uit voorgaande inventarisatie van strafrechtelijke instrumenten blijkt dat op verschillende 

wijzen kan worden gereageerd op geweld tegen gezagsdragers. De werking van de straf-

rechtelijke instrumenten verschilt op de navolgende punten: 

- Soort afdoening: gerechtelijke afdoening of buitengerechtelijke afdoening en 

daarmee ook de autoriteit die beslist over de zaak (rechter, officier van justitie of 

politieambtenaar); 

- Snelheid van de procedure; 

- Het beschikbare arsenaal aan straffen en maatregelen en vooral de beschikbare 

strafmaxima; 

- De mogelijkheden tot het betrekkelijk eenvoudig verkrijgen van schadevergoeding 

(zie hiertoe ook § 7); 

- Het beoogde effect van de afdoening op de verdachte en ten opzichte van de sa-

menleving. 

 

De snelste vormen van afdoening zijn het politiesepot, het sepot, de transactie en – 

straks – de strafbeschikking. Deze buitengerechtelijke afdoeningswijzen zijn slechts in 

beperkte mate openbaar zodat het generaal preventieve effect niet volledig tot zijn recht 

komt. Bovendien zijn zij slechts toepasbaar bij lichtere delicten. En bij de sepotvarianten 

is juist de onderliggende boodschap dat een incident door de vingers wordt gezien. 

  Afdoening door de politierechter in een snelrechtzitting is langzamer. Dat is vooral 

het gevolg van de formeler procedure die moet worden gevolgd. Er dient een (verkorte) 

dagvaarding te worden opgesteld en aan de verdachte te worden betekend, een dossier 

te worden samengesteld en het openbaar ministerie moet veelal meer aandacht besteden 

aan het bewijs dan bij een transactie of strafbeschikking noodzakelijk is. Niettemin kan 

bij een ontdekking op heterdaad de verdachte dezelfde dag voor de rechter worden ge-

bracht. Is evenwel de oproeping van getuigen nodig, dan kan dat ten koste gaan van de 

snelheid van de procedure zelf. Daarnaast zijn de bevoegdheden van de politierechter in 

twee opzichten beperkt. Allereerst kunnen slechts de eenvoudige zaken door de politie-

rechter worden behandeld. Wanneer toepassing van het recht of de bewijsvoering inge-

wikkelder wordt, zal de meervoudige kamer moeten worden aangezocht. Ten tweede zijn 

de mogelijkheden ter zake van de oplegging van straf beperkt. Er kan in één vonnis 

slechts maximaal één jaar gevangenisstraf worden opgelegd. Om die reden kan het ge-

boden zijn om wanneer één persoon wordt verdacht van een reeks delicten die elk afzon-
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derlijk voor de politierechter zouden kunnen worden gebracht, en deze feiten gelijktijdig 

moeten worden berecht, deze persoon te dagvaarden voor de meervoudige kamer ten-

einde te voorkomen dat de door het openbaar ministerie te requireren straf de bevoegd-

heid van de politierechter te boven gaat. 

  De meervoudige kamer van de rechtbank kent, in tegenstelling tot de politierech-

ter, geen algemeen wettelijk strafmaximum. De meervoudige kamer is slechts gehouden 

aan het strafmaximum gesteld op het desbetreffende delict, al dan niet bijgesteld door 

wettelijke of jurisprudentiële gronden van strafvermeerdering of strafvermindering. De 

procedure bij de meervoudige kamer is trager doordat bij het aanhangig maken van die 

zaken een dagvaardingstermijn van ten minste 10 dagen in acht moeten worden geno-

men (behalve in geval dat art. 540 Sv is toegepast). Voorts kan de complexiteit van een 

strafzaak met zich brengen dat meer dan één zittingsuur of -dag nodig is. Ook zorgt het 

uitspreken van het vonnis twee weken na het sluiten van het onderzoek ter terechtzitting 

voor een langere termijn voordat een vonnis beschikbaar is. 

  De procedure bij de kantonrechter kan weliswaar snel verlopen, maar is bij geweld 

tegen gezagsdragers in slechts een beperkt aantal gevallen bruikbaar. De kantonrechter 

neemt in dit verband alleen kennis van overtredingen die bij geweld tegen gezagsdragers 

dikwijls een ‘bijproduct’ zijn. 

  De formele kaders bieden slechts een uitgangspunt voor de beslissing welke af-

doeningsvorm moet worden gekozen. Omstandigheden van praktische aard spelen daar-

bij vaak een belangrijke rol. Te denken valt aan, zoals genoemd, de noodzaak getuigen 

ter terechtzitting te horen of de omvang en de intensiteit van het opsporingsonderzoek. 

Naar mate voor de opsporing een onderzoekshandeling ingewikkelder is of daarvoor een 

strenger procedure geldt, zal de afdoening minder spoedig plaats kunnen vinden. In dit 

verband zullen ernstiger delicten vaak problemen opleveren omdat hun bewezenverkla-

ring meer eisen stelt aan de bewijsvoering. Denk aan de noodzaak forensisch onderzoek 

door het Nederlands Forensisch Instituut te laten verrichten. Daarnaast is bij de keuze 

van de afdoeningswijze van belang welk signaal men afgeven aan de samenleving ter 

zake van de aanpak van geweld tegen gezagsdragers (zie hierna). 
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4. Openbaarheid van de procedure en openbaar terechtstaan 
 

 

 

 

 

Bij de keuze voor een bepaalde wijze van strafrechtelijke afdoening van een incident 

dient in ogenschouw te worden genomen wat men beoogt te bereiken met de inzet van 

het strafrecht. In dat verband is het voor het strafproces eminente beginsel van open-

baarheid van belang. De externe openbaarheid die hier centraal staat, betreft de open-

baarheid van het proces ten aanzien van anderen dan de procesdeelnemers (in elk geval 

rechter, openbaar ministerie en verdediging). Die anderen hebben toegang tot het straf-

proces en kunnen al dan niet door tussenkomst van derden, in het bijzonder de media, 

kennis nemen van hetgeen zich afspeelt tijdens een bepaald strafproces en wat de uit-

komst daarvan is.89 

  Het beginsel van externe openbaarheid heeft in het Wetboek van Strafvordering 

op diverse plaatsen uitwerking gekregen.90 In de eerste plaats is het onderzoek ter zit-

ting in principe openbaar (art. 269 lid 1 eerste volzin Sv). De bepaling verschaft de 

rechtbank in een limitatief aantal gevallen de bevoegdheid te bevelen de deuren te slui-

ten.91 Ook het vonnis wordt in het openbaar uitgesproken (art. 362 Sv). Daarop is geen 

uitzondering mogelijk. Wel is er, in materiële zin, sprake van een beperking in de vorm 

van het verkorte vonnis van art. 138b Sv en 365a Sv. Het feit dat de inhoud van het 

vonnis kan worden beperkt, werkt door in de mate van openbaarheid bij de uitspraak.92 

Hoewel het vooronderzoek niet op vergelijkbare wijze wordt geregeerd door een beginsel 

van openbaarheid, kan worden gezegd dat de strafrechtspleging als geheel wordt be-

heerst door een zekere mate van openbaarheid.93 

  De doelen van de externe openbaarheid laten zich als volgt kort weergeven: ‘con-

trole op het optreden van de justitiële overheid en van de rechter in het bijzonder, be-

scherming van de verdachte tegen onrechtmatig overheidsoptreden, (generale) preventie 

en legitimering van de strafrechtspleging en van de rechtspraak in het bijzonder.’94 

  Aanpak van geweld tegen gezagsdragers via een openbare strafprocedure demon-

streert aan de samenleving dat dit gezagsondermijnend gedrag niet wordt getolereerd. 

                                                 
89 Vgl. C.H. Brants & L. van Lent, aant. 2 op II. Het beginsel van externe openbaarheid, Algemene beschouwin-
gen bij het onderzoek ter zitting (suppl. 126, december 2001), in: Melai/Groenhuijsen e.a. 
90 Buiten het wetboek is het beginsel van openbaarheid neergelegd in: art. 4 en 5 RO, art. 121 Gw, art. 6 lid 1 
EVRM en art. 14 IVBPR. 
91  Zie hierover o.a. C.H. Brants & L. van Lent, aant. 7 op art. 269 (suppl. 125, oktober 2001), in: Me-
lai/Groenhuijsen e.a. 
92 Zo ook A. Dingemanse, aant. 6.1 op art. 362 (suppl. 15, oktober 2005), in: Melai/Groenhuijsen e.a. 
93 C.H. Brants & L. van Lent, aant. 2 op II. Het beginsel van externe openbaarheid, Algemene beschouwingen 
bij het onderzoek ter zitting (suppl. 126, december 2001), in: Melai/Groenhuijsen e.a. 
94 L. van Lent, Externe openbaarheid in het strafproces (diss. Utrecht), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2008, p. 2; zie tevens noot 4 op dezelfde pagina. 
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De strafwet wordt gehandhaafd; door het overheidsoptreden met het zwaarste middel 

dat de overheid ten dienste staat, het strafrecht, wordt beoogd het gezag van die over-

heid te herstellen. Hiervan kan een generaal preventieve werking van uitgaan.95 Andere 

burgers zien dat pleger van geweld tegen gezagsdragers niet ongestraft zijn gang heeft 

kunnen gaan (hetgeen veronderstelt dat burgers kennis dragen van de strafzaak – hier 

ligt een rol voor de media). Dat moet burgers aanzetten tot normconform gedrag. Tege-

lijkertijd betekent het openbaar terechtstaan voor de verdachte dat hij ten overstaan van 

een rechter verantwoording moet afleggen voor zijn gedrag, een beweerdelijk strafbaar 

feit. Daarmee maakt de overheid ook aan deze specifieke burger duidelijk dat geweld te-

gen gezagsdragers niet wordt geaccepteerd. Voorts wordt die persoon geconfronteerd 

met de normen waaraan hij zich in dit verband moet houden. Dat scherpt die normen in 

en dat zou hem moeten weerhouden van het later nogmaals plegen van geweld tegen 

gezagsdragers (speciale preventie). Daarnaast kan het openbaar terechtstaan voor de 

verdachte belastende en zelfs vernederende situatie zijn. Het strafproces kan dan als zo-

danig leed toevoegen en daarmee een punitieve uitwerking hebben.96,97 

 

                                                 
95 Al heeft Bosker in zijn onderzoek geen meetbaar effect geconstateerd, zie Bosker 1997, p. 90. 
96 F.G.H. Kristen, Aandacht vragen, aandacht krijgen en aandacht verdienen, in: A.A. Franken, M. de Langen & 
M. Moerings (red.), Constante waarden. Liber amicorum prof.mr. Constantijn Kelk, Den Haag: Boom Juridische 
uitgevers 2008, p. 317-320. Overigens, ook ten aanzien van speciale preventie vindt Bosker in zijn onderzoek 
geen meetbare effecten, zie Bosker 1997, p. 102. 
97 Dat wordt onderstreept door de mogelijkheid tegen dagvaarding een bezwaarschrift in te dienen. Dat be-
zwaarschrift wordt behandeld in een besloten raadkamerzitting (o.g.v. art. 21 e.v. Sv) en verschaft de verdach-
te een instrument te voorkomen dat hij op een openbare terechtzitting ter verantwoording wordt geroepen. Vgl. 
J.B.H.M. Simmelink, aant. 18 op art. 250 (suppl. 74, januari 1991), in: Melai/Groenhuijsen e.a. 
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5. Aangifteplicht 
 

 

 

 

 

Het Geweldsprotocol van de Politie Utrecht neemt tot uitgangspunt dat van geweldsinci-

denten aangifte wordt gedaan door de betrokken politieambtenaar. Daarvan kan slechts 

worden afgeweken als een proces-verbaal van bevindingen de voorkeur verdient.98 Die 

beleidsregel vindt steun in het Wetboek van Strafvordering dat de aangifteplicht kent. 

Voor dit onderzoek is art. 160 Sv dan van belang.99 Daarin wordt aan iedere burger een 

aangifteplicht opgelegd ten aanzien van in het artikel bepaalde feiten. Heeft de burger 

het redelijk vermoeden dat een dergelijk feit is gepleegd, dan dient hij dit ter kennis van 

een politieambtenaar te brengen. De delicten genoemd in art. 160 Sv komen deels over-

een met onze selectie (zie schema 2). Het betreft brandstichting (art. 157 aanhef en on-

der 2 en 3 Sr), doodslag (art. 287 Sr) en moord (art. 289 Sr). Art. 129 Sv brengt met 

zich dat ook de onvoltooide delictsvormen (strafbare voorbereiding en poging) hier in de 

bepaling moeten worden gelezen. 

  In het kader van dit onderzoek rijst de vraag of ook voor rechtspersonen en hun 

organen een aangifteplicht geldt bij de genoemde delicten. Wij menen dat zulks het geval 

is, met name omdat art. 160 Sv als normadressaat ‘ieder’ noemt en omdat art. 162 Sv, 

dat samenhangt met art. 160 Sv, bepaalde rechtspersonen of organen daarvan (‘openba-

re colleges’) beoogt te normeren en die aldus niet bij voorbaat uitsluit. Daarmee geldt de 

aangifteplicht van art. 160 Sv ook voor het college van burgemeesters en wethouders en 

rechtspersonen als de regionale politiekorpsen (vgl. art. 2:1 BW en art. 21 lid 4 Politie-

wet). 

  Of ook politieambtenaren onder de aangifteplicht van art. 160 Sv vallen indien zij 

slachtoffer zijn van geweld, kan men zich afvragen. Een opsporingsambtenaar is uit hoof-

de van art. 152 Sv verplicht proces-verbaal op te maken van het door hem opgespoorde 

strafbare feit. Art. 162 Sv beperkt om die reden de daarin neergelegde aangifteplicht tot 

het ‘misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast’. Moet een dergelijke beperking 

ter zake van opsporingsambtenaren niet ook in art. 160 Sv worden gelezen? Voor een 

ontkennende beantwoording van deze vraag kan een argument worden ontleend aan de 

wijziging van art. 162 Sv in 1986. Voor die wetswijziging verplichtte dit artikel elk open-

baar college en iedere ambtenaar aangifte te doen van elk strafbaar feit waarvan zij op 

de hoogte raakten. Thans verplicht de bepaling nog slechts tot de aangifte bij kennis van 

                                                 
98 Politie Utrecht, Geweldsprotocol, 5 juni 2007, § 4.1. 
99 Art. 162 Sv wordt buiten beschouwing gelaten aangezien geen van de in dat artikel vermeldde feiten behoren 
tot de selectie van schema 1. Hetzelfde geldt voor art. 135 en 136 Sr. Deze zijn niet in de behandeling opge-
nomen aangezien het feiten betreft die niet onder de definitie van incident vallen. 
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ambtsmisdrijven (in ruime zin). Zij strekt daarmee tot bevordering van de integriteit van 

de overheid en dient daarmee een meer specifiek doel dan een meer algemene aangifte-

plicht. Juist doordat de aanvankelijk brede aangifteplicht van art. 162 Sv zo beperkt is, 

veronderstelt dat er een andere voorziening is die met zich brengt dat opsporingsambte-

naren proces-verbaal opmaken. Zou een dergelijke plicht niet gelden, dan zouden bur-

gers ter zake van de ernstige delicten van art. 160 Sv wel aangifteplichtig zijn en opspo-

ringsambtenaren niet.  

  Ook wanneer de opsporingsambtenaar onder art. 160 Sv wordt geschaard, is de 

aangifteverplichting slechts in beperkte mate relevant voor het onderhavige onderzoek. 

Dit volgt uit de beperkte overeenkomsten tussen de delicten waarop art. 160 Sv betrek-

king heeft en onze selectie van schema 2. Het gaat alleen slechts om de ernstigste delic-

ten. Voorts zal wanneer meer opsporingsambtenaren bij een incident betrokken zijn, een 

aangifte vaak onnodig. Het incident is dan door andere opsporingsambtenaren vastge-

steld en zij maken daarvan proces-verbaal op. Desondanks kan de aangifteverplichting 

van enig belang zijn als ondersteuning van de beleidsregel die in het Geweldsprotocol is 

opgenomen dat aangifte wordt gedaan van geweld tegen gezagsdragers. 
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6. Voorarrest 
 

 

 

 

 

Het onderhavige onderzoek heeft bijzondere aandacht voor het snelrecht. Om gebruik te 

kunnen maken van de vormen van snelrecht beschreven in § 2.5, is het veelal noodzake-

lijk om de verdachte tot zijn voorgeleiding bij de rechter en daarna van zijn vrijheid te 

benemen. Daartoe wordt het voorarrest benut. Dat omvat de dwangmiddelen inverzeke-

ringstelling (art. 57-59c Sv) en voorlopige hechtenis (art. 63-88 Sv). Het resultaat is dat 

perikelen bij de betekening van de dagvaarding kunnen worden vermeden (zie art. 57 lid 

1 Sv) en dat de verdachte snel beschikbaar is voor het opsporingsonderzoek.  

  Het voorarrest kan in de praktijk ook worden gebruikt om een onmiddellijke en 

stevige overheidsreactie te laten volgen op geweld tegen gezagsdragers. Voorarrest be-

tekent namelijk vrijheidsbeneming. Dat kan door een verdachte als straf worden ervaren. 

Bestraffing is evenwel niet het doel van voorarrest en behoort dat ook niet te zijn. Dat 

zou in strijd zijn met de onschuldpresumptie, inhoudende dat iemand voor onschuldig 

moet worden gehouden tot het moment dat zijn schuld in rechte is vastgesteld. 

  De toepassing van de inverzekeringstelling en de voorlopige hechtenis is in de wet 

genormeerd doordat is bepaald in welke gevallen (art. 58 lid 1 Sv resp. art. 67 Sv) en op 

welke gronden (art. 57 lid 1 Sv resp. art. 67a Sv) beide dwangmiddelen kunnen worden 

gebruikt. Het voert te ver hier de gevallen en de gronden van voorarrest uit te werken. 

Wij volstaan met een overzicht van de strafbare feiten ter zake waarvan inverzekering-

stelling en voorlopige hechtenis kan worden bevolen (de gevallen) en die voorkomen in 

onze selectie van delicten die bij geweld tegen gezagsdragers naar verwachting regelma-

tig aan de orde zijn (zie § 1):100 

 

                                                 
100 Voorts bestaat de uitbreiding van het geval van een verdachte van een misdrijf bedreigd met een gevange-
nisstraf en waarvan geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan worden vastgesteld, zie art. 67 lid 2 Sv. 
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Schema 5: voorlopige hechtenis 

Is voorlopige hechtenis toegestaan? 
niet wel 
art. 139 Sr 
art. 158 Sr 
art. 180 Sr 
art. 184 Sr 
art. 186 Sr 
art. 266-267 Sr 
art. 284 Sr 
art. 306 Sr 
art. 424 Sr 
art. 426bis Sr 
art. 435 sub 4 Sr 
art. 447e Sr 
art. 461 Sr 
art. 9 en 10 lid 1 jo. 
125 APV Utrecht 

art. 131 Sr 
art. 138a Sr 
art. 141 Sr 
art. 157 Sr 
art. 170 Sr 
art. 179 Sr 
art. 181-182 Sr 
art. 285 Sr 
art. 285b Sr 
art. 287-289 Sr 
art. 300-304 Sr 
art. 310-312 Sr 
art. 350 en 354 Sr 
 

 

 53 



7. Vergoeding van schade via het strafproces: voeging van de benadeelde in 
het strafproces en schadevergoedingsmaatregel 

 

 

 

 

 

Veelal treedt er door het plaatsvinden van een strafbaar feit schade op. Dat zal zich ook 

voordoen bij geweldsdelicten tegen gezagsdragers. Er valt dan te denken aan lichamelijk 

letsel, schade aan zaken en bijvoorbeeld gederfde inkomsten, zoals loon. Wanneer het 

slachtoffer van een incident schade lijdt door dat strafbare feit, dan ontstaat – wanneer 

tevens aan de andere criteria van de onrechtmatige daad is voldaan – een civielrechtelij-

ke vordering van de gelaedeerde (benadeelde) op de laedens (verdachte) op grond van 

art. 6:162 BW.101 

  Een benadeelde zal normaliter de schade dienen te verhalen op de dader door het 

indienen van een vordering bij de burgerlijke rechter. Echter, wanneer tegen de verdach-

te tevens een strafrechtelijke procedure loopt, zal de benadeelde een sneller en goedko-

per procedure kunnen volgen door zich te voegen in het strafproces en zijn vordering (of 

naar keuze een gedeelte daarvan, zie art. 51a lid 3 Sv) te laten beoordelen door de straf-

rechter (art. 51a lid 1 Sv en § 2.2).102 

  De strafrechter moet evenals de burgerlijke rechter bepalen of sprake is van een 

onrechtmatige daad die verplicht tot het betalen van schadevergoeding. De strafrechter 

dient voor een gehele of gedeeltelijke toewijzing van de gevoegde vordering tot schade-

vergoeding ook te beoordelen of voldaan is aan de voorwaarden die het Wetboek van 

Strafvordering stelt. 

  In de eerste plaats moet het schade betreffen die een rechtstreeks gevolg is van 

het bewezenverklaarde strafbare feit (art. 361 lid 2 aanhef en onder b Sv en art. 51a Sv). 

De memorie van toelichting vermeldt over dit vereiste: ‘Van rechtstreekse schade is 

sprake indien iemand is getroffen in een belang dat door de overtreden strafbepaling 

wordt beschermd.’103 Het is dit vereiste dat aan een succesvol voegen als benadeelde 

partij in de weg kan staan. Wanneer bijvoorbeeld een politieambtenaar als gevolg van 

mishandeling letsel oploopt waarvoor hij zich onder medische behandeling moet stellen, 

dan zijn de kosten voor die behandeling aan te merken als schade die rechtstreeks 

voortvloeit uit het strafbare feit. Datzelfde geldt voor immateriële schade104 die is ver-

oorzaakt door dit feit. Voor die gevallen is het niet ongebruikelijk dat de strafrechter naar 

                                                 
101 Zie voor een behandeling van de criteria voor de onrechtmatige daad: Deelrapport 2: Privaatrechtelijke ana-
lyse. 
102 Bij overlijden van de direct benadeelde door het strafbare feit kunnen tevens de in art. 51a lid 2 Sv ge-
noemde personen zich op dezelfde wijze voegen. 
103 Kamerstukken II 1989/90, 21 345, nr. 3, p.11. 
104 Zie voor dit begrip Deelrapport 2: Privaatrechtelijke analyse. 
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billijkheid een bepaald bedrag aan schadevergoeding toewijst.105 Het vereiste van recht-

streekse schade vormt een belemmering voor het vergoed krijgen van schade geleden 

door het slachtoffer, maar welke schade niet onmiddellijk uit het strafbare feit voortvloeit. 

Denk aan de schade die bestaat uit een korting op het kledingbudget van de politieamb-

tenaar doordat hij zijn dienstkleding moet vervangen die tijdens het incident is bescha-

digd.  

  Het vereiste van rechtstreekse schade vormt sowieso een obstakel voor het langs 

de weg van voeging als benadeelde partij in het strafproces vergoed trachten te krijgen 

van de schade die de werkgever van de benadeelde politieambtenaar lijdt doordat zijn 

werknemer (tijdelijk) niet inzetbaar is. Die schade kan onder meer de loonkosten van de 

politieambtenaar betreffen. Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad volgt dat derge-

lijke schade geleden door een ander dan het slachtoffer niet in aanmerking komt voor 

vergoeding door toewijzing van de vordering benadeelde partij binnen het strafrechtelijke 

traject. 

 

In HR 23 december 2008, LJN: BG3449 deed zich de vraag voor of de Gemeente 

Amsterdam, Dienst Verzekeringszaken kon worden aangemerkt als een persoon 

die rechtstreeks schade had geleden door het bewezenverklaarde strafbare feit. 

De bewezenverklaring hield in dat de verdachte het slachtoffer (niet: de gemeente) 

in de uitoefening van haar beroep had bedreigd met een misdrijf tegen het leven 

gericht. Het slachtoffer was werkzaam bij de gemeente als ambtenaar bouw- en 

woningtoezicht. De Gemeente Amsterdam voegde zich in het strafproces met een 

vordering voor vergoeding van het netto salaris van de ambtenaar die na het feit 

geruime tijd ziek was geweest. De Hoge Raad stelde zich op het standpunt dat de 

bedreiging richting het slachtoffer was geuit ‘en de benadeelde partij derhalve niet 

zelf is getroffen in enig belang dat door de met dat feit overtreden strafbepaling 

wordt beschermd’. 

 

Deze uitspraak verzet zich tegen de aanpak die in het Geweldsprotocol nog wordt geïm-

pliceerd, namelijk dat het politiekorps bij geweld tegen één of meer van zijn medewer-

kers de schade die het korps lijdt als gevolg van het uitvallen van zijn medewerker even-

eens via een voeging van een vordering van een benadeelde partij op de dader tracht te 

verhalen.106 Indachtig de hiervoor behandelde uitspraak is de schade van het korps geen 

rechtstreekse schade die via de vordering benadeelde partij kan worden verhaald.  

  Voorts brengt het vereiste van rechtstreekse schade met zich dat de schade het 

gevolg is geweest van een feit waarvoor de strafrechter een straf heeft opgelegd ofwel 

                                                 
105 Zie bijvoorbeeld Rb. Alkmaar 10 april 2007, LJN: BA5761; Hof ’s-Hertogenbosch 19 november 2008, LJN: 
BG4838; Rb. Utrecht 12 maart 2009, LJN: BH9507; Rb. Arnhem 10 april 2009, LJN: BI0675. 
106 Politie Utrecht, Geweldsprotocol, 5 juni 2007, p. 9. 
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een rechterlijk pardon (art. 9a Sr) heeft verleend (art. 361 lid 2 aanhef en onder a Sv). 

Om die reden is het onmogelijk om schadevergoeding toe te wijzen op grond van feiten 

die ad informandum zijn gevoegd, dat wil zeggen feiten die de verdachte heeft toegege-

ven en die ter kennis neming van de rechter worden gebracht met het oog op de straf-

toemetingsbeslissing. 

  In de tweede plaats dient de vordering tot schadevergoeding eenvoudig van aard 

te zijn. Oordeelt de strafrechter de vordering namelijk niet eenvoudig van aard, dan kan 

hij deze niet-ontvankelijk verklaren (art. 361 lid 3 Sv). Dit volgt uit het accessoire karak-

ter van de behandeling van de civielrechtelijke vordering door de strafrechter: het zwaar-

tepunt moet steeds bij vaststelling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid blijven liggen 

en de behandeling van de civielrechtelijke vordering mag niet leiden tot een overvleuge-

ling van het strafrechtelijk geding. Een niet-ontvankelijkverklaring betekent voor de be-

nadeelde partij dat zij haar vordering alsnog bij de burgerlijke rechter aanhangig kan 

maken en langs die weg trachten schadevergoeding te verkrijgen. De niet-

ontvankelijkheid van de vordering van de gevoegde partij moet scherp worden onder-

scheiden van de afwijzing van de vordering. In het laatste geval zal de burgerlijke rech-

ter zich niet meer kunnen buigen over de vordering.107 De memorie van toelichting merkt 

op dat tot niet-eenvoudige vorderingen behoren die waarin een betwiste vordering 

slechts door grondig onderzoek kan worden beslist.108 Het criterium van niet eenvoudige 

aard verschaft strafrechters ruimte om bij een op het eerste gezicht enigszins complex 

ogende vordering van de benadeelde partij dan wel een niet voldoende toegelichte vor-

dering van de benadeelde partij de vordering niet-ontvankelijk te verklaren. Dan is de 

beslissing over de vordering niet langer hun verantwoordelijkheid, zonder dat de bena-

deelde partij formeel tekort wordt gedaan. Maar die is daarmee wel de betrekkelijk een-

voudige weg van de voeging als benadeelde partij ontnomen. 

  In de derde plaats moet voldoende aannemelijk zijn geworden dat de benadeelde 

partij de gevorderde schade heeft geleden. Daartoe kan de benadeelde partij bijvoor-

beeld aanschafbonnetjes of facturen van reparaties overleggen via het voegingsformulier. 

Hierin is voorzien in het Geweldsprotocol doordat volgens dit protocol de casemanager 

moet toezien op een correcte en volledige invulling van het voegingsformulier. 

  De voeging als benadeelde partij is voordelig voor de benadeelde aangezien hij 

niet zelfstandig een civiele vordering hoeft in te dienen bij de burgerlijke rechter, met alle 

kosten en praktische problemen van dien. Doorgaans brengt een procedure bij de bur-

gerlijke rechter al snel hoge kosten met zich, met name wanneer een vordering het pla-

fond van de kantonrechter te boven gaat en zodoende (dure) procesvertegenwoordiging 

noodzakelijk is. 

                                                 
107 Er zij overigens opgemerkt dat ook gedeeltelijke afwijzingen of niet-ontvankelijkverklaringen ook mogelijk 
zijn, waarvoor hetzelfde regime geldt. 
108 Kamerstukken II 1989/90, 21 345, nr. 3, p.11. 
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Wanneer de strafrechter de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij ge-

heel of gedeeltelijk toewijst op de hierboven beschreven wijze, kan tevens een zoge-

naamde schadevergoedingsmaatregel (art. 36f Sr) worden opgelegd. Daarbij wordt be-

paald dat de betaling van schadevergoeding tevens aan de staat kan worden voldaan ten 

behoeve van de benadeelde. Deze maatregel biedt het voordeel dat wanneer de veroor-

deelde nalaat te betalen, het CJIB (formeel het openbaar ministerie) tot inning van het 

bedrag kan overgaan (waaronder het leggen van beslag) en de benadeelde zodoende 

niet extra belast wordt met de executie van dat deel van het veroordelende vonnis.109 

 

Bij toepassing van snelrecht kan de voeging als benadeelde partij in het gedrang komen. 

Voor het onderbouwen van de vordering tot schadevergoeding is het van belang dat een 

benadeelde voldoende tijd krijgt om zijn vordering voldoende te substantiëren. Het kan 

voorkomen dat facturen en kostenoverzichten niet direct beschikbaar zijn. Zo zal bij ern-

stiger lichamelijk letsel niet onmiddellijk duidelijk zijn wat de omvang van de schade is; 

dat is pas na het herstelproces nauwkeuriger te bepalen. Er zal moeten worden afgewo-

gen of het belang van een (super)snelle strafrechtspleging zwaarder weegt dan het be-

lang de benadeelde een gang naar de burgerlijke rechter te besparen. Hierover kan ver-

schillend worden gedacht. In de Evaluatie Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009 is dit 

tevens als aandachtspunt onderkend.110 Bij een eerdere pilot is door rechters voorgesteld 

de aanwezigheid van een vordering van een benadeelde partij als een de-

selectiecriterium te hanteren. Indien een reële vordering van een benadeelde partij viel 

te verwachten, dan werd een strafzaak niet via supersnelrecht afgedaan. Bij het super-

snelrecht van jaarwisseling 2008/2009 hebben de rechtbanken Den Haag, Rotterdam en 

Utrecht ervoor gekozen de vorderingen van benadeelde partijen te laten voegen. De 

Rechtbank Amsterdam heeft daarentegen besloten slechts supersnelrecht toe te passen 

wanneer zich geen benadeelde heeft gevoegd.111 In Utrecht is één van drie vorderingen 

van benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaard wegens niet eenvoudige aard.112 In 

de evaluatie wordt als ‘punt van zorg’ gesignaleerd dat het van belang is dat mogelijke 

benadeelden in kennis worden gesteld van de berechting en de mogelijkheid om zich te 

voegen.113 Het is voor de Raad voor de Rechtspraak reden geweest aan de minister van 

Justitie te adviseren om zaken waarin een slachtoffer zich als benadeelde partij wenst te 

voegen in het strafproces in beginsel niet via supersnelrecht af te wikkelen, behoudens 

                                                 
109 Kamerstukken II 1989/90, 21 345, nr. 3, p. 17-21. 
110 Evaluatie Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009, p. 2-3 en 5. 
111 Evaluatie Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009, p. 2-3. 
112 Evaluatie Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009, p. 3. 
113 Evaluatie Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009, p. 3. 
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de ‘heel eenvoudige vorderingen’.114 Aan het voorgaande kan worden toegevoegd dat 

wanneer strafzaken via (super)snelrecht worden afgedaan, de druk op rechters om tot 

een voortvarende afwikkeling van de strafzaken te komen groter zal zijn en dat daarmee 

een setting is geschapen waarin de neiging kan bestaan een vordering van een bena-

deelde partij als niet eenvoudig van aard te bestempelen en die derhalve niet-

ontvankelijk te verklaren.  

  Bovenstaande ervaringen met en inschattingen van de combinatie van supersnel-

recht en de voeging van de vordering van de benadeelde partij leren dat naar mate de 

strafprocedure sneller is er omwille van overwegend praktische overwegingen minder 

mogelijkheden bestaan om via het strafrecht te voorzien in genoegdoening van het 

slachtoffer.  

 

Overigens zij opgemerkt dat ook in het strafrechtelijk traject voordat de zaak een straf-

rechter bereikt een schadevergoedingsregeling tot stand kan worden gebracht. Het be-

treft de zogenaamde schadebemiddeling. Daarbij zal politie of openbaar ministerie op in-

formele wijze tussen verdachte en slachtoffer (benadeelde) trachten te bemiddelen om 

schadevergoeding te verkrijgen voor het slachtoffer. Het is echter niet mogelijk de ver-

dachte buiten zijn vrije wil aan een dergelijke regeling te binden. Daarnaast moet worden 

voorkomen dat schadebemiddeling door politie strafprocessuele consequenties krijgt. Om 

die reden worden alleen simpele schadevergoedingsgevallen door schadebemiddeling 

door politie afgedaan. In de Aanwijzing slachtofferzorg (2004A004) is daartoe een aantal 

criteria weergegeven op grond waarvan de politie beoordeelt of schadebemiddeling kan 

worden voorgesteld. Er moet sprake zijn van een bekennende verdachte, een verdachte 

die bereid en in staat is de schade te vergoeden, waarbij de schade eenvoudig is vast te 

stellen en er alleen materiële schade is geleden. 

 

                                                 
114 Persbericht Raad voor de Rechtspraak, ‘Supersnelrecht geschikt voor eenvoudige zaken’, 24 maart 2009, 
gepubliceerd op <www.rechtspraak.nl>. 
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Afsluitende opmerking 
 

 

 

 

 

De inventarisatie van het bestaande strafrechtelijke instrumentarium verschaft grond 

voor het trekken van diverse bevindingen. Deze maken integraal onderdeel uit van het 

hoofdrapport en dan met name de definitie van incident in hoofdstuk 2 alsmede hoofd-

stuk 3. 
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