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Over Statuutsverplichtingen en 
goed gastheerschap

Het feitelijk functioneren van het strafhof is een nog onvoorspelbaar
avontuur. Dit geldt ook de gevolgen daarvan voor Nederland als partij bij het
Statuut en als gastland van het Hof. Mr J.A.C. Bevers, dr N.M. Blokker en 
mr J.F.L. Roording brengen de relatie tussen het Hof en Nederland in kaart. 

Wetsvoorstel internationale misdrijven
Ernstige schendingen van rechten van de mens en internationaal humanitair
(oorlogs)recht kunnen binnenkort door de Nederlandse rechter worden
berecht, waar ter wereld die zich ook hebben voorgedaan. Mr R. van Elst en
mr dr M. Boot-Matthijssen inventariseren enkele knelpunten van de
voorgestelde WIM en geven mogelijke oplossingen aan.

Verder in deze aflevering:
• Het zwijgrecht van de strafrechtgeleerden
• Reacties op de stelling: ‘Ook al zouden de VS

meewerken, dan nog is het Internationaal
Strafhof een doodgeboren kind’.

In de volgende aflevering: 
• Daubert en Saks: het einde van de klassieke

Identificatiecriminalistiek? / drs A.P.A. Broeders

35
blz. 1729-1784

jaargang 77
4 oktober 2002

NEDERLAND EN HET
INTERNATIONAAL STRAFHOF
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Vooraf
Prof. mr J.M. Barendrecht
Het zwijgrecht van de strafrechtgeleerden. 1729

Artikelen
Mr J.A.C. Bevers, dr N.M. Blokker, 
mr J.F.L. Roording
Nederland en het Internationaal Strafhof. 
Over Statuutsverplichtingen en goed 
gastheerschap. 1730
Mr R. van Elst, mr dr M. Boot-Matthijssen
Wetsvoorstel Internationale Misdrijven 
(WIM). Enkele knelpunten en mogelijke 
verbeteringen. 1742

Stelling
‘Ook al zouden de VS meewerken, dan nog 
is het Internationaal Strafhof een 
doodgeboren kind’. 1751
Met bijdragen van:
Prof. mr W.J.M. van Genugten, prof. mr M.T. 
Kamminga, prof. mr A.H. Klip, mr G.J. Knoops, 
prof. mr P.A. Nollkaemper, mr A.M.M. Orie, 
prof. mr A.H.J. Swart, mr H. Verrijn Stuart, 
dr L. Zegveld.

Rubrieken
Rechtspraak 1755
Literatuur

Boeken 1765
Tijdschriften 1766
Wetgeving 1770
Actualiteiten 1773

Agenda 1782
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‘Het bestaan van het Strafhof verkleint de

juridische en/of politieke speelruimte om

internationale misdrijven onvervolgd te laten.

Misschien ligt daarin wel zijn belangrijkste

betekenis.’

(Swart in deze aflevering)

NederlandsJuristenblad

Inhoud

Wegtgeving
De wetgevingsrubriek op internet bevat overzichten van 
Aanhangige wetsvoorstellen en van Staatsbladen.
In de rubriek Aanhangige Wetsvoorstellen is een lijst van vanaf
eind november 1997 ingediende wetsvoorstellen opgenomen.
Het betreft de selectie uit de rubriek wetgeving in dit blad. Door
op het wetsvoorstel te klikken kan men een samenvatting lezen
van de hoofdlijnen van het wetsvoorstel zoals ingediend bij de
Tweede Kamer. Daaronder vindt u verwijzingen naar de inte-
grale tekst van het wetsvoorstel en de bijbehorende vervolg-
stukken. Door deze aan te klikken kunt u de Kamerstukken op
uw scherm oproepen via de Acrobat Reader. De rubriek Staats-
blad bevat een overzicht van de Staatsbladen die zijn gepubli-
ceerd in het NJB vanaf 1 januari 2000. Het betreft een selectie
van wetten zoals opgenomen in de rubriek wetgeving in het
Nederlands Juristenblad. Door op het Staatsblad te klikken kan
men een samenvatting lezen van de hoofdlijnen van de wet-
geving zoals gepubliceerd in dit blad. Daaronder vindt u verwij-
zingen maar de originele Staatsbladnummers. Door deze aan te
klikken kunt u de Staatsbladen en de bijbehorende Kamerstuk-
ken op uw scherm oproepen via de Acrobat Reader.

Site van de Week
http://www.thehaguelegalcapital.nl/lc/

The Hague Legal Capital Portal is the primary site for 
up-to-date information and the exchange of ideas about 
international justice, security and peace particularly as 
achieved through international law and international relations.

www.njb.nl
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Vooraf
Het zwijgrecht van de strafrechtgeleerden

De meerderheid van de Nederlandse strafrechtge-
leerden staat pal voor het strafrecht als uiterste

middel, voor het onschuldvermoeden, het zwijgrecht,
de privacy en het discriminatieverbod. Dat gebeurt in
een open NJB-brief aan Minister Donner, of in de alge-
mene media, bijvoorbeeld gearticuleerd door een be-
zorgde Theo de Roos. Hun zorgen voor een staat die te
weinig respect heeft voor de belangen van verdachten
en van ons allen begrijp ik. Maar wat ik niet begrijp,
en wat mij niet loslaat, is waar zij in die open brief en
zo vaak over zwijgen. Niets over de zorgen van men-
sen over hun veiligheid, over de angsten, boosheid,
verlatenheid en overlast die miljoenen mensen on-
dervinden bij ‘kleine criminaliteit’ en over de nog
veel ingrijpender emoties en ervaringen van slacht-
offers van zware misdrijven. Niets ook over de nodige
afwegingen of over de creatieve oplossingen die hier
mogelijk lijken. Alleen maar dat hameren op die
grondrechten. In de afgelopen dertig jaar waren
grondrechten prachtige middelen om op te komen
voor de werkelijke belangen van mensen, waar deze
in de verdrukking kwamen door ouderwetse regels.
Nu dreigen die grondrechten op hun beurt verstar-
rende dogma’s te worden, die moeten worden ge-
sloopt voordat wij weer de echte belangen van alle be-
trokkenen kunnen gaan zien en meewegen.
Wie alleen spreekt over grondrechten en verder
zwijgt, laat het aan anderen over om te speculeren of
het strafrecht nog deugt. Dan oordelen bewoners van
achterstandswijken. Of politici die meer veiligheid
direct koppelen aan meer opsluiting. Of simpele pri-
vatisten die zelden vragen krijgen over hun eigen
vak, maar steeds het strafrecht moeten verdedigen en
dat altijd geduldig deden met de dogma’s van de
strafrechtsgeleerden; dogma’s die buiten de college-
zaal toch vooral twijfel op bleken te roepen.
Over dat zwijgrecht bijvoorbeeld. Leg me dat alsje-
blieft nog eens uit, strafrechtgeleerden. Natuurlijk
mag de politie niet met martelen of op andere manie-
ren verklaringen afdwingen. Maar dat kan met de
huidige technische middelen veel beter worden ge-
controleerd en gesanctioneerd, toch? Of is die camera
tijdens het verhoor, zoals gesuggereerd door andere
strafrechtgeleerden, ook al een te grote inbreuk op de
privacy? Kan er niet gewoon over worden gepraat
welke omstandigheden om een uitleg vragen, en dus
de bewijsvoeringslast omkeren, zoals in de rechtszaal
al lang realiteit is? Waarom mag iemand die betrok-
ken was bij een zware ingreep in het leven van een
ander niet worden gestimuleerd om inzicht te geven
in wat er gebeurde en wat zijn motieven waren, zodat
slachtoffers en maatschappij daarmee verder kun-
nen?

Twijfel ook over de doelen van het strafrecht, waar
de strafrechtswetenschap nog steeds niet veel ver-

der mee lijkt te zijn dan toen dertig jaar geleden werd
vastgesteld dat het allemaal hopeloos is. Zou het straf-
recht echt een laatste middel zijn? Of een heel ge-
woon middel om mensen te weerhouden schade toe
te brengen aan de belangen van anderen, als die an-

deren zelf niet voor die preventie kunnen zorgen? Is
het zo gek om verhoging van de pakkans en verzwa-
ring van straffen te overwegen als zo meer leed,
schade en kosten kunnen worden bespaard dan dat er
worden toegevoegd via opsporing en straf? Natuurlijk
moet je bolletjesslikkers dus niet vastzetten. Maar pre-
ventie is veiligheid en dat mag als hoofddoel toch wel
voorop staan? Mist wie alleen naar het strafrecht
kijkt, nadat de daad is gepleegd, niet het belangrijkste
deel?

Twijfel over de privacy, die mensen graag lijken op
te geven als hun veiligheid wordt verhoogd via

camera’s, dna, identificatieplicht, of fouillering. Mo-
gen mensen de bedreigingen van hun veiligheid nu
misschien zwaarder laten wegen dan hun veiligheid
straks in moeilijk voorstelbare ‘worst case’ scenario’s
waarin tirannen zich meester maken van computer-
bestanden? Discriminatie klinkt slecht. Maar wilt u
nu echt dat de politie ook groepjes brave gymnasias-
ten in kaart gaat brengen? De nadelen die onschuldi-
gen van dit soort selectieve opsporing ondervinden
zijn zeer serieus te nemen, maar misschien zijn dat
toch offers die wij van hen kunnen vragen. Offers die
kleiner kunnen worden als we de politie vragen nog
respectvoller om te gaan met mensen die worden ver-
dacht of gecontroleerd. Natuurlijk treedt justitie wel
eens met nodeloos machtsvertoon op, maar is een
compliment voor een politie die op dit vlak in de-
zelfde dertig jaar heel veel heeft geleerd, niet effectie-
ver dan steeds weer het schrikbeeld op te roepen van
zestig jaar geleden? En kan dat machtsvertoon niet
anders en effectiever worden gecorrigeerd dan in zo’n
geformaliseerde ‘mega’-procedure met die steekspe-
len tussen juristen? Een procedure waarin de echte
belangen van de betrokken mensen niet meer aan de
orde lijken te komen en waardoor de rechtspraak
steeds meer vastloopt?
Strafrechtgeleerden, u merkt het, ik raak steeds verder
van het paadje en zeker van het uwe. Maar het zijn
niet alleen politiecommissarissen, burgemeesters en
LPF-politici die het graag over de werkelijke dilem-
ma’s zouden willen hebben, zonder zich meteen men-
senrechtenschenders te hoeven voelen. Misschien
kunt u ons helpen met het ontwerpen van een eigen-
tijdse strafrechtstheorie die deze afwegingen op een
hoger plan brengt. Minister Donner, tot wie u uw be-
zorgde brief richtte, lijkt mij een zorgvuldige weger,
die graag over zo’n kader zou beschikken om er mee
in proefballonnen te prikken. Uw zwijgen brengt mij
tenslotte bij de cautie. Daarvan zou een eigentijdse
versie mogelijk moeten zijn. Zoiets als: U kunt grond-
rechten inroepen. Wij zullen uw belangen respecte-
ren en wij zullen u niet dwingen te spreken over alles
wat er speelt. Maar uw zwijgen kan ertoe leiden dat
wij uw kant van het verhaal niet goed zullen begrij-
pen, dat wij u vele uren lang domme, provocerende
en soms ook goede vragen gaan stellen, dat wij onze
eigen vermoedens gaan vormen en tenslotte dat wij
zonder uw inbreng onze eigen antwoorden zullen 
geven. �

Maurt i t s  Barendrecht
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Nederland en het Internation a

Op 17 juli 1998 werd overeenstemming bereikt
over het Statuut voor het Internationaal Strafhof

(verder: Statuut).1 Van veel kanten is gewezen op het
historische belang hiervan. In de wereld der ideeën
bestond een dergelijk strafhof al heel lang.2 In de
werkelijkheid zijn de belangrijkste voorlopers van
het Strafhof de Tribunalen van Neurenberg en Tokio,
en meer recent het Joegoslaviëtribunaal en het
Rwandatribunaal. Het Internationaal Strafhof onder-
scheidt zich van zijn voorlopers door zijn perma-
nente en algemene karakter. Pogingen om na de 
ervaringen met de Tribunalen van Neurenberg en 
Tokio te komen tot de oprichting van een algemeen
en permanent strafhof strandden door onoverbrug-
bare tegenstellingen ten tijde van de Koude Oorlog.
Het veelbesproken einde hiervan alsmede de ervarin-
gen met de Tribunalen voor het voormalig Joegosla-
vië en voor Rwanda verklaren in belangrijke mate
waarom dit al zeer lang bestaande idee nu werkelijk-
heid kon worden.
De oprichting van het Strafhof is alles behalve een
vanzelfsprekendheid geweest. Vooral van Ameri-
kaanse zijde kwam verzet dat zoals bekend tot op de
dag van vandaag voortduurt. Hoewel in Rome aan
een aantal Amerikaanse wensen tegemoet is geko-
men, bleek dit bij de stemming over het eindresul-

taat toch niet voldoende te zijn geweest. Het Statuut
werd niet bij consensus aangenomen, maar met 120
stemmen voor, 7 tegen en 21 onthoudingen. Aan-
vankelijk werd mede vanwege het gebrek aan wereld-
wijde overeenstemming verwacht dat het een groot
aantal jaren zou duren voordat het benodigde aantal
van 60 ratificaties zou zijn gedeponeerd. De defini-
tieve steun voor het Strafhof bleek echter snel en in
grote omvang te komen. Op 11 april van dit jaar,
minder dan vier jaar na de aanvaarding van het Sta-
tuut, werd het aantal van 60 ratificaties bereikt. Als
gevolg hiervan is het Statuut op 1 juli jl. in werking
getreden. Inmiddels zijn 79 landen partij bij het Sta-
tuut. Nederland deponeerde op 17 juli 2001 als 37e
land zijn akte van ratificatie.
De onverwacht snelle inwerkingtreding van het Sta-
tuut heeft voor Nederland de nodige consequenties
meegebracht. Enerzijds was vereist dat zo snel moge-
lijk de noodzakelijke uitvoeringswetgeving tot stand
zou komen.3 Daarnaast rusten op Nederland speciale
verplichtingen aangezien het gastland is van het
Strafhof. In Rome had Nederland zich kandidaat ge-
steld voor de positie van gastland, onder meer omdat
hiermee een concrete bijdrage wordt geleverd aan de
internationale rechtsorde.4 Ook van de kant van 
andere landen (Duitsland (Neurenberg), Frankrijk

Mr J .A .C.  Bevers ,  dr  N.M.  B lokker,  mr  J .F.L .  Roording

Hans Bevers en 

Jaap Roording zijn als
wetgevingsjurist resp.
raadadviseur werkzaam bij de
directie wetgeving van het
Ministerie van Justitie. 

Niels Blokker is als senior juri-
disch medewerker verbonden
aan de afdeling internationaal
recht, Ministerie van Buiten-
landse Zaken; daarnaast is hij
als universitair hoofddocent
recht der internationale orga-
nisaties verbonden aan de
Universiteit Leiden.

Over Statuutsverplichtingen en 
goed gastheerschap*

In de relatie tussen Nederland en het Internationaal Strafhof moet onderscheid worden gemaakt

tussen de positie die Nederland heeft als partij bij het Statuut en de bijzondere positie van Nederland

als gastland. Juridisch gezien is dit onderscheid meestal scherp te maken, politiek gezien ligt dit soms

anders. De voorbereidingen voor het feitelijk functioneren van het Hof liggen goed op schema.

* De auteurs hebben deel uit-

gemaakt van de Neder-

landse delegatie naar bijeen-

komsten van de Preparatory

Commission for the Interna-

tional Criminal Court (Prep-

Com). Deze bijdrage is op

persoonlijke titel geschre-

ven. De tekst is afgesloten

op 16 september jl.

1. Zie voor de tekst van het Sta-

tuut: Trb. 2000 nr 120. Bij de

voorbereidingen voor de tot-

standkoming van het Statuut

speelde de Nederlander mr.

A. Bos een belangrijke rol. Hij

was voorzitter van het Comi-

té waarbinnen de bij het be-

gin van de Diplomatieke

Conferentie van Rome voor-

liggende ontwerptekst werd

opgesteld. Zie voor zijn le-

zing van dit voorbereidende

werk A. Bos, From the Inter-

national Law Commission to

the Rome Conference (1994-

1998), in A. Cassese, P.Gaeta,

J.R.W.D. Jones (eds.), The

Rome Statute of the Interna-

tional Criminal Court: a Com-

mentary, Oxford University

Press (2002), pp. 35-65. Zie

over de Diplomatieke Confe-

rentie van Rome Th. Van 

Boven en H. von Hebel, De

oprichting van een interna-

tionaal strafhof – Een echte

stap voorwaarts? NJB

1999/17, p. 759-764 en

G.A.M. Strijards, De weer-

galm van een Romeins ap-

plaus, NJB 1999/17, p. 765-

771; R.S. Lee (ed.), The Inter-

national Criminal Court – The

Making of the Rome Statute:

Issues, Negotiations, Results,

Kluwer, Den Haag-Londen-

Boston (1999).

2. Zie o.a. H. von Hebel, An

international criminal court

– a historical perspective, in

H.A.M. von Hebel, J.G. Lam-

mers, J. Schukking (eds.),

Reflections on the Interna-

tional Criminal Court (1999),

en voorts O. Triffterer (ed.),

Commentary on the Rome

Statute, Baden-Baden

(1999).

3. De voor de samenwerking

met het Strafhof vereiste Uit-

voeringswet Internationaal

Strafhof, Stb. 314, is op 1

juli in werking getreden.

4. Art. 90 Grondwet.
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(Lyon), Italië) bestond belangstelling gastheer te wor-
den voor het Strafhof, maar uiteindelijk bestond de
meeste steun voor de Nederlandse kandidatuur.
Daarbij heeft waarschijnlijk meegespeeld, naast de
inhoud van het Nederlandse aanbod, de naam die
Den Haag heeft opgebouwd als ‘juridische hoofdstad
van de wereld’, door de aanwezigheid van het Inter-
nationaal Gerechtshof, het Joegoslaviëtribunaal en
andere rechtsprekende instanties.
In deze bijdrage wordt beoogd de relatie tussen
Nederland en het Internationaal Strafhof in kaart te
brengen. Daarbij zal een aantal onderwerpen – nood-
zakelijkerwijs enigszins summier – de revue passeren.
Essentieel hierbij is dat steeds onderscheid wordt ge-
maakt tussen enerzijds de positie die Nederland heeft
als partij bij het Statuut en anderzijds de bijzondere
positie van Nederland als gastland. Juridisch gezien
is dit onderscheid meestal scherp te maken. Politiek
gezien ligt dit soms anders. Veel ogen zijn nu een-
maal op Nederland gericht aangezien het gastland is.
Het schenden van Statuutsverplichtingen zou daar-
door extra in het oog vallen en ook schade kunnen
berokkenen aan de positie van Nederland als gast-
land binnen de internationale gemeenschap.

1. Nederland als partij bij het
Statuut voor het
Internationaal Strafhof

a. Het goedkeuringsproces
Het belangrijkste onderwerp van discussie bij de par-
lementaire behandeling van het voorstel van Goed-
keuringswet voor het Statuut van Rome, dat op 7 no-
vember 2000 bij de Tweede Kamer werd ingediend,5

was van principiële aard. Het betrof het feit dat de
goedkeuring werd gevraagd met gebruikmaking van
de procedure van artikel 91, derde lid, van de Grond-
wet, wegens de ‘mogelijke twijfel over de vraag of be-
palingen van het Statuut afwijken van de Grond-
wet’.6 Het feit dat er in dit verband door de regering
uitgebreid aandacht was besteed aan de grondwettig-
heid was direct terug te voeren op de behandeling 
in de Eerste Kamer van de zgn. Lockerbie-wet.7 Dit

voorstel had in de Eerste Kamer geleid tot debat over
de vraag of het op Nederlands grondgebied laten
strafrechtspreken door een andere dan de Neder-
landse rechter een afwijking was van artikel 17 van
de Grondwet, het ius de non evocando.8 Meer in het
algemeen betrof dat debat ook de vraag naar de
exacte betekenis van artikel 91, derde lid.9 De Raad
van State oordeelde, dat van afwijking sprake is in-
dien het desbetreffende verdrag bepalingen bevat die
afwijken van specifieke Grondwetsbepalingen.10

Tegen deze achtergrond bevat de toelichting bij het
goedkeuringsvoorstel van het Statuut een gedetail-
leerde bespreking van bepalingen uit de Grondwet
die wellicht aan aanvaarding zonder meer van het
Statuut in de weg zouden kunnen staan. Daarbij
werd specifiek gekeken naar de artikelen 42, tweede
lid, 71 en 122 GW en enkele grondrechten met een
absoluut karakter, met name de artikelen 15, tweede
lid en 17.11 Het opdragen van een deel van de be-
voegdheid tot strafrechtspraak aan een internatio-
nale rechter, en het te dien einde op Nederlands
grondgebied vestigen van een strafrechter die naar
ander dan Nederlands recht rechtspreekt, sloot vol-
gens de regering en de Raad van State direct aan op
artikel 92 GW, op grond waarvan de bevoegdheid tot
rechtspraak kan worden overgedragen aan een vol-
kenrechtelijke organisatie. Strijd met artikel 15,
tweede lid GW (het ongeclausuleerde recht op toe-
gang tot de rechter bij vrijheidsbeneming) of artikel
17 werd evenmin aanwezig geacht, nu artikel 60 Sta-
tuut een met voldoende waarborgen omklede proce-
dure bij het Strafhof garandeert en de rechter in dit
verband niet per se een Nederlandse rechter hoeft te
zijn.12

Meer twijfel was er bij de verenigbaarheid van artikel
27 van het Statuut (irrelevantie van officiële hoeda-
nigheid)13 met de grondwettelijke immuniteit van de
Koning (art. 42, tweede lid, GW) alsmede van poli-
tieke ambtsdragers en anderen voor wat zij in parle-
mentaire vergaderingen en stukken hebben gezegd
of geschreven (art. 71 GW). Omdat politieke ambts-
dragers niet strafrechtelijk kunnen worden gesanc-
tioneerd moest hier een afwijking van de Grondwet
geconstateerd worden. Wat betreft de immuniteit
van de Koning, die op grond van artikel 42, tweede
lid, GW volledig onschendbaar is, was de Raad van
State opvallend minder stellig. Zijn conclusie ging in
dit verband niet verder dan ‘Er is een duidelijker mo-
tivering nodig waarom er geen sprake is van een
spanning tussen artikel 27 van het Statuut en artikel
42 GW.’14 De regering hield nog min of meer staande
dat er eigenlijk geen afwijking van de Grondwet zou
zijn omdat in het Nederlandse staatsbestel de Koning
geen politiek staatshoofd is, geen zelfstandige be-
voegdheden heeft en artikel 42 eigenlijk alleen op de
nationale constitutionele context ziet,15 maar omdat
het internationale recht een dergelijk onderscheid
niet kent meende zij uiteindelijk dat ook op dit punt
gerede twijfel kon ontstaan over de verenigbaarheid

5. Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), nrs 1-3.

6. Zie Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), nr 3

(memorie van toelichting), p. 10. In het voorstel zoals

dat aan de Raad van State werd voorgelegd luidde de

conclusie van de regering nog dat art. 91, derde lid

GW buiten toepassing kon blijven, maar in het Nader

Rapport gaf zij er blijk van zich door de Raad van

State van het tegendeel te hebben laten overtuigen;

zie Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), A (ad-

vies Raad van State en Nader Rapport), p. 5.

7. Wet van 11 november 1998, Stb. 628; voor de wets-

geschiedenis, zie Kamerstukken I 1998/99, 26 221.

8. Kamerstukken I 1998/99, 26 221, m.n. nr 6, en 

Handelingen I, 1998/99, p. 96-102.

9. Zie over die discussie o.a. NJB 1999, p. 255, p. 396-

397 en 649-650.

10. Kamerstukken II 1999/00, 26 800 VI, A.

11. Zie m.n. Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669),

nr 3, p. 8-10.

12. Dat zou ook vreemd zijn geweest, omdat dan bij

wijze van spreken ook gedurende de vrijheidsbene-

ming na uitlevering aan een staat steeds toegang

tot een Nederlandse rechter zou moeten blijven

bestaan.

13. Zie hierover verder hieronder, onderdeel 2d.

14. Kamerstukken II 2000/001, 27 484 (R 1669), A, p. 6.

Zie over dit onderwerp verder F. van Laanen, De

strafvorderlijke immuniteit van de Koning betwist,

NJB 2001, p. 1202-1205.

15. In deze zin al eerder C.A.J.M. Kortmann, Blijft de

Koning onschendbaar? Ars Aequi 48 (1999), p. 760-

764. In deze zin ook J.W.A. Fleuren, Verdragen die

afwijken van de Grondwet, in: Van de constitutie

afwijkende verdragen (Publikaties van de Staats-

rechtskring 20), Deventer (2002), p. 68. Daarbij lijkt

evenwel over het hoofd te worden gezien dat de

rechter die zich over de (hypothetische) overleve-

ring van het staatshoofd zal moeten kunnen uitspre-

ken, niet een internationale maar een Nederlandse

rechter is.
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16. Zie bijvoorbeeld ook Kamerstukken II 2000/01,

27 484 (R 1669), nr 6, p. 17.

17. Handelingen II, 14 maart 2001, p. 4101-4106.

18. Kamerstukken II 2000/01, 27 484 (R 1669), nr 9.

19. Handelingen I, 2 juli 2001, p. 1522-1525; 3 juli, 

p. 1577-1584.

20. Handelingen I, 11 september 2001, p. 1697-1712;

Handelingen I, 18 december 2001, p. 696-706,

gevolgd door een breed aanvaarde motie-Van de

Beeten, Kamerstukken I 2001/02, EK 237c, nr 174a.

De minister van buitenlandse zaken liet daarop

schriftelijk aan de Kamer weten dat de regering de

motie niet zou uitvoeren; zie Kamerstukken I

2001/02, EK 237c, nr 174b.

21. Zie over de geschiedenis van het complementari-

teitsbeginsel Sharon A. Williams, in: Triffterer (ed.),

a.w. noot 2, article 17, nos. 1-20.

22. Strijards, a.w. noot 1, p. 766, die het vergelijkt met

een stukje natte zeep, dat steeds uit je handen glipt

als je denkt het te pakken te hebben. Zie verder

over het complementariteitsbeginsel H. van der

Wilt, Het internationaal Strafhof en de Nederlandse

rechtsorde, RM Themis 2000/8, p. 284 e.v., John T.

Holmes, The Principle of Complementarity, in: Lee

(ed.), a.w. noot 1, p. 41 e.v. en Kamerstukken II

2001/02, 28 098 (R 1704), nr 6, p. 12.

23. Strijards, a.w. noot 1 (1999), p. 767.

24. Zie ook de preambulaire overweging dat ‘het de

plicht is van elke Staat om zijn rechtsmacht in straf-

zaken uit te oefenen over degenen die verantwoor-

delijk zijn voor internationale misdrijven’. Van Boven

en Von Hebel noemen het Statuut in dit verband

een stok achter de deur; a.w. noot 1, p. 761.

25. Zie par. 2c.

van Statuut en Grondwet.16 De Kamer stemde met
deze benadering in, zij het niet zonder debat. Daarbij
werd ook nog duidelijk dat, in het hypothetische ge-
val dat de Nederlandse Koning zich aan misdrijven
uit het Statuut schuldig zou maken, zou worden afge-
zien van het in het kader van de complementariteit
zelf uitoefenen van rechtsmacht. In plaats daarvan
zal de Koning desgevraagd worden overgeleverd aan
het Strafhof,17 tenzij hij natuurlijk – al dan niet vrij-
willig – inmiddels is afgetreden en geen immuniteit
meer kan doen gelden.

Opmerking verdient voorts nog, dat de Goedkeu-
ringswet werd geamendeerd omdat de Kamer geen
genoegen nam met de mondelinge verzekering dat
de regering alle informatie over de voorbereiding van
een Vergadering van Staten die Partij zijn tijdig naar
de Kamer zal sturen. Met steun van vrijwel de gehele
Kamer is de regering daartoe nu op grond van artikel
5 van de Goedkeuringswet verplicht.18 Als een soort
vervolg hierop vroegen in de Eerste Kamer de leden
Van de Beeten en Jurgens om een novelle of (later)
een wetsvoorstel tot wijziging van de Goedkeurings-
wet, waarin analoog aan de Goedkeuringswet van
het Verdrag van Maastricht een parlementair instem-
mingsrecht voor het Reglement van proces- en be-
wijsvoering en de Elementen van misdrijven van het
Strafhof zou worden opgenomen omdat deze docu-
menten bepalingen zouden kunnen bevatten die de
burgers direct binden.19 De regering heeft bij herha-
ling aangegeven dat niet nodig te vinden omdat de
situaties onvergelijkbaar zijn.20

De parlementaire behandeling van de Goedkeurings-
wet was ook afgezien van de grondwettelijke vragen
een zeer grondige, zowel in de Tweede als in de Eerste
Kamer. Zij werd met name gedomineerd door poli-
tieke druk en vrees dat het gastland als laatste zou ra-
tificeren, politieke steun voor het Strafhof en het
gastlandschap, technische vragen over feitelijkheden
omtrent het Strafhof, en speculatie over de toekomst:
Wanneer komt het zetelverdrag? Wat gaan de VS
doen? Wat zal het Hof voor Nederland betekenen?
Moet Nederland al die straffen executeren? Hoe zit
het met de huisvesting en de interimvoorzieningen?

b. Complementariteit en de WIM
Het Internationaal Strafhof ‘shall be complementary

to national criminal jurisdictions’, stelt artikel 1 Sta-
tuut. Dit zogenoemde complementariteitsbeginsel is
de hoeksteen van het Statuut van het Internationaal
Strafhof, die een succesvolle aanvaarding van het
verdrag in Rome mogelijk maakte.21 Tegelijk is het
een allesbehalve eenvoudig hanteerbaar principe.22

De achtergrond van het beginsel is dat – volgens de
founding fathers van het Statuut – de primaire verant-
woordelijkheid voor de vervolging en berechting van
de ‘ernstigste misdrijven die de gehele internationale
gemeenschap met zorg vervullen’, bij staten ligt. Het
Internationaal Strafhof kan een zaak pas ontvangen
als de staat of staten die terzake rechtsmacht hebben,
niet bereid of niet bij machte zijn (‘unable or unwil-
ling’) om het onderzoek of de vervolging daadwerke-
lijk uit te voeren (zie art. 17 lid 1 onder a en b Sta-
tuut). De veronderstelling die in het complementari-
teitsbeginsel besloten ligt, is dat staten hun strafrecht
zo inrichten dat zij in staat zijn om internationale
misdrijven, waar en door wie ook gepleegd, te vervol-
gen. Een expliciete strafbaarstellings- en vervolgings-
plicht bevat het Statuut evenwel niet. Het Statuut
omschrijft slechts de rechtsmacht van het Strafhof –
de ‘crimes within the jurisdiction of the Court’, aldus
artikel 5 –, níet de rechtsmacht van staten. De ver-
plichtingen die uit het Statuut voor de nationale
strafrechtspleging voortvloeien, houden onzes in-
ziens het midden tussen een dwingende verplichting
om ter zake van de misdrijven die onder de rechts-
macht van het Strafhof vallen, sluitende rechtsmacht
te nemen23 en een politieke en morele plicht.24 Dit
strookt wel ongeveer met de huidige praktijk dat de
staten die partij zijn bij het Statuut er vrij algemeen
toe overgaan om de misdrijven van het Statuut in de
eigen strafwetgeving op te nemen, waarbij evenwel
de nodige verschillen in definities en in vormgeving
van rechtsmacht kunnen worden geconstateerd
(Duitsland, België, Zweden, Zwitserland, om enkele
Europese landen te noemen, zijn hiermee bezig; het
Verenigd Koninkrijk, Canada, Finland hebben dit al
gedaan). Terzijde merken wij op dat het – al dan niet
bewust – laten voortbestaan van lacunes in de natio-
nale wetgeving geen excuus mag zijn voor partijen
om niet mee te werken aan de onderzoeken en ver-
volgingen door het Strafhof. Het Statuut staat niet
toe de eis van dubbele strafbaarheid te stellen aan bij-
voorbeeld de overlevering van verdachten aan het
Strafhof.25 Dit zou zelfs rechtstreeks indruisen tegen
de bestaansgrond van het Internationaal Strafhof,
dat wil zeggen: kunnen inspringen in de gaten die
staten laten vallen bij de vervolging van internatio-
nale misdrijven. De Uitvoeringswet Internationaal
Strafhof stelt de eis dan ook niet.
Ook de Nederlandse regering heeft in de totstandko-
ming van het Statuut aanleiding gezien om een wets-
voorstel voor te bereiden en bij het parlement in te
dienen, waarin – ten minste – alle internationale
misdrijven waarover het Strafhof bevoegd is, zijn 
samengebracht en strafbaar gesteld, in combinatie
met de vestiging van universele rechtsmacht (het
voorstel voor een Wet internationale misdrijven (de
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‘WIM’)).26 Voor een groot deel zijn deze misdrijven
overigens al (elders) in de Nederlandse wet strafbaar
gesteld, op basis van reeds lang bestaande volken-
rechtelijke verplichtingen, zoals neergelegd in de
Verdragen van Genève van 1949, het Genocidever-
drag en het VN-Verdrag tegen Foltering. Een nadere
beschouwing van de WIM valt buiten het bestek van
dit artikel en laten wij aan anderen in deze special
over.

c. Samenwerking en de Uitvoeringswet
Ter uitvoering van de volkenrechtelijke verplichtin-
gen die Nederland als verdragspartij bij het Statuut
en gastland voor het Strafhof heeft aanvaard, zijn in-
middels twee wetten totstandgekomen. Het betreft
de hieronder nader te bespreken Uitvoeringswet 
Internationaal Strafhof,27 die per 1 juli in werking is
getreden, en de Aanpassingswet Internationaal Straf-
hof.28 De Aanpassingswet bevat een aantal meer
technische aanpassingen van diverse wetten die niet
bij de Uitvoeringswet konden worden gewijzigd om-
dat dat een rijkswet is. Het betreft onder andere de
Uitvoeringswetten voor het Joegoslavië- en het
Rwandatribunaal,29 alsmede het Wetboek van Straf-
recht, waarbij de werkingssfeer van de daarin opge-
nomen misdrijven tegen de rechtspleging worden
uitgebreid tot de rechtspleging van het Strafhof.
De Uitvoeringswet regelt in enig detail de samenwer-
king van de Nederlandse autoriteiten met het Straf-
hof. Het gaat daarbij niet alleen om de strafrechte-
lijke samenwerking waartoe Nederland als elke 
andere staat die partij is in staat moet zijn (overleve-
ring, ‘kleine rechtshulp’, tenuitvoerlegging van straf-
fen en maatregelen), maar ook om de specifieke ope-
rationele bijstand die Nederland als gastland moet
kunnen verlenen. Op deze gastlandtaken gaan wij
hieronder, in onderdeel 2c, verder in.
De Uitvoeringswetten van de ad hoc-tribunalen be-
staan in hoofdzaak uit verwijzingen naar bestaande
Nederlandse wetten, die van overeenkomstige toe-
passing worden verklaard. De Uitvoeringswet Inter-
nationaal Strafhof daarentegen bevat een vrijwel vol-
ledig uitgeschreven regeling van de samenwerking,
die duidelijker en ook voor het Strafhof zelf inzichte-
lijker is en ook meer recht doet aan het permanente
karakter van het Strafhof.30

Als centrale autoriteit dient steeds de minister van
justitie, die de verzoeken ofwel zelf afdoet of door-
stuurt aan de Haagse officier van justitie; als centrale
autoriteit zal de minister als eerste kunnen overzien
of er zich in de bewuste zaak complementariteitsvra-
gen kunnen voordoen, bijvoorbeeld omdat Neder-
land ook zelf een onderzoek naar de bewuste zaak
heeft lopen. Met (voor zover nodig) de Haagse recht-
bank is de Haagse officier als enige bevoegd tot het in
behandeling nemen van verzoeken tot strafrechte-
lijke samenwerking met het Strafhof (art. 3 en 4). Op
grond van artikel 5, eerste lid, lopen ook Nederlandse

rechtshulpverzoeken áán het Strafhof, die eveneens
van belang kunnen zijn in verband met de comple-
mentariteit, via de minister van justitie. Een kern-
bepaling in de wet is artikel 7, dat ter uitwerking van
artikel 97 van het Statuut bepaalt dat bij vragen, on-
duidelijkheden, onvolledigheden en vermeende on-
rechtmatigheden naar aanleiding van een verzoek
steeds de procedure moet worden geschorst en de
minister het Strafhof moet consulteren alvorens een
verdere beslissing te nemen.
Een belangrijk deel van de Uitvoeringswet is gewijd
aan de overlevering aan het Strafhof van door het

Hof opgeëiste personen, die zowel mogelijk is voor
berechting door het Strafhof als voor de tenuitvoer-
legging van door het Hof opgelegde vrijheidsstraffen
(art. 11, eerste lid). De overlevering kan in beide ge-
vallen, gelet op artikel 10 van de wet, zowel betrek-
king hebben op de kerndelicten uit artikel 5 als op de
delicten tegen de rechtspleging uit artikel 70 van het
Statuut. Met het oog op de overlevering kan een per-
soon op verzoek van het Strafhof – al dan niet voor-
lopig – worden aangehouden (art. 13 en 18). Aan-
houding is niet nodig bij vrijwillige overgave aan het
Strafhof of de Nederlandse autoriteiten, tenzij be-
trokkene zich later bedenkt. Dan kan hij, mits er ook
een aanhoudingsverzoek van het Strafhof ligt, alsnog
worden aangehouden, maar zal wel de gehele overle-
veringsprocedure moeten worden doorlopen voordat
de feitelijke overlevering kan plaatsvinden.
Waar de verhouding tussen staten in het interstate-
lijke uitleveringsrecht een horizontale is, is het hier
een meer verticale, waarbij het Strafhof boven de na-
tionale rechtsordes geplaatst is. Bijgevolg zijn schor-
sing en opschorting van de overleveringsdetentie al-
leen mogelijk onder strenge voorwaarden en na con-
sultatie van het Strafhof (art. 16, 20 en 26), terwijl de
klassieke weigeringsgronden voor de rechter irrele-
vant zijn.31 De enige uitzondering daarop is de per-
soonsverwisseling (art. 25); na amendering door de
Kamer is er ten overstaan van de rechter geen plaats
meer voor het aanvankelijk wel voorziene on-
schuldsverweer.32 Het ontbreken van de eis van dub-
bele strafbaarheid brengt met zich dat Nederland
desgevraagd ook al voor de inwerkingtreding van de

26. Wet internationale misdrijven, Kamerstukken II

2001/02, 28 337, nrs 1-2.

27. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof, Stb. 314; zie

voor de parlementaire behandeling Kamerstukken

28 098 (R 1704).

28. Wet van 20 juni 2002, Stb. 316; in werking getre-

den op 8 augustus 2002, Stb. 317.

29. Wet van 21 april 1994, Stb. 308, respectievelijk Wet

van 18 december 1997, Stb. 754. Hierin wordt door

de Aanpassingswet onder andere de aanvankelijk

niet voorziene verkorte procedure voor de overleve-

ring ingevoerd.

30. Overigens verdient dit in zoverre nuancering, dat

het alleen opgaat voor het voor Nederland rele-

vante deel van de Uitvoeringswet. De Uitvoerings-

wet is namelijk weliswaar een rijkswet, die ook de

samenwerking betreft waartoe de Nederlandse

Antillen en Aruba in staat moeten zijn op grond van

het Statuut van het Strafhof, maar de regeling van

de samenwerking is niet voor alle landsdelen een-

vormig. Waar de wet een gedetailleerde, eigen

regeling biedt voor de samenwerking tussen Neder-

land en het Strafhof, verklaart art. 2, derde lid, op

de samenwerking tussen de Antillen of Aruba en het

Strafhof het Antilliaanse en Arubaanse recht van

overeenkomstige toepassing. Zie Kamerstukken II

2001/02, 28 098 (R 1704), nr 3, p. 3-4, en nr 6, 

p. 2. De situatie naar Antilliaans en Arubaans recht

blijft hier verder buiten beschouwing.

31. Aan de achter de klassieke weigeringsgronden lig-

gende belangen en zorgen kan wel op alternatieve

wijze worden recht gedaan, o.a. door middel van

consultatie van het Strafhof door de aangezochte

staat (zie bijv. art. 97 Statuut). Zie Claus Kress, Kim-

berly Prost e.a. in Triffterer (ed.), a.w. noot 2, Part 9,

no. 5 en article 88, no. 3. Strijards vreest dat staten

via de implementatie van het Statuut in hun natio-

nale recht toch weer tal van klassieke rechtshulp-

impedimenten doen herrijzen. G.A.M. Strijards, Een

permanent strafhof in Nederland, tweede vermeer-

derde druk, Nijmegen 2001, p. 49 en Strijards, a.w.

noot 1, p. 769.

32. Amendement van het lid Van Oven, Kamerstukken II

2001/02, 28 098 (R 1704), nr 8.
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33. Zie hierover Kamerstukken II

2001/02, 28 098 (R 1704),

nr 5, p. 14, en nr 6, p. 19.

WIM personen zal kunnen overleveren ter berech-
ting wegens misdrijven tegen de menselijkheid. Ook
het ne bis in idem-beginsel kan aan het Strafhof niet
worden tegengeworpen. Een beroep hierop kan in
beginsel wel gehonoreerd worden, maar niet door de
overleveringsrechter. Deze kan alleen constateren
dat er in dat geval twijfel bestaat over de bevoegd-
heid van het Strafhof om de zaak een tweede keer te
behandelen. De minister zal dan op grond van artikel
7, tweede lid, onder e van de wet het Strafhof moeten
consulteren, dat het laatste woord heeft.
Met het oog op een zo spoedig mogelijke feitelijke
overlevering bepaalt artikel 27, vierde lid, dat er geen
hoger beroep of cassatie van de uitspraken inzake
overlevering mogelijk is. Ook is in artikel 36 e.v. een
verkorte procedure opgenomen, waarbij de opgeëiste
persoon tot op de zitting zijn instemming met de
overlevering kan geven.
Nederland zal op grond van de Uitvoeringswet Inter-
nationaal Strafhof verder bevoegd zijn tot wat in
Hoofdstuk 3 is genoemd ‘samenwerking als bedoeld
in artikel 93 van het Statuut.’ Deze term is, in navol-
ging van de terminologie in het Statuut zelf, gebruikt
ter onderscheiding van de materieel vergelijkbare,
maar juridisch verschillende want veel meer hori-
zontale, kleine rechtshulp in strafzaken die tussen
staten wordt verleend. Ook hiervoor geldt dat de
klassieke weigeringsgronden irrelevant zijn. De rege-
ling behelst overigens in grote lijnen dat de bekende
vormen van kleine rechtshulp tussen staten ook en
volgens zelfde procedures ten behoeve van het Straf-
hof kunnen worden verleend. In beginsel kunnen
ook vormen van assistentie worden verleend die niet
expliciet geregeld zijn, tenzij daardoor strijd met de
wet zou ontstaan (art. 46, tweede lid). Verder mogen,
indien dat qua veiligheid verantwoord is, op verzoek
van het Strafhof personen bij de uitvoering van ver-
zoeken aanwezig zijn en helpen (art. 46, eerste lid).
Een bevoegdheid voor zelfstandig onderzoek in
Nederland door autoriteiten van het Strafhof is in de
wet niet opgenomen omdat zulks niet nodig werd
gevonden. In het licht van artikel 57, derde lid, on-
der d Statuut zou het ook een vreemde bepaling zijn
geweest, omdat de Aanklager alleen bevoegd kan zijn
buiten een verzoek om onderzoek in een staat te
doen wanneer de rechtsorde in die staat zelf (dus in-
clusief zijn samenwerkingswetgeving) niet meer vol-
doende functioneert om langs de gebruikelijke weg
op te treden. Daarnaast zou een dergelijke wetsbepa-
ling het Strafhof overigens ook niet gebonden heb-
ben, nu de wet zich alleen tot Nederlandse autoritei-
ten kan richten.
Naar verwachting zal in verband met de daar inmid-
dels opgebouwde expertise op dit gebied, net als bij
onderzoek in het kader van rechtshulp aan de ad
hoc-tribunalen veelal gebruik worden gemaakt van
het Nationaal Opsporingsteam Voor Oorlogsmisdrij-
ven (NOVO-team). Anders dan weleens is gesugge-
reerd is het echter nadrukkelijk niet de bedoeling dat
Nederland het NOVO-team optuigt tot een perma-
nente opsporingsdienst die het Strafhof voor onder-
zoek waar ook ter wereld op afroep kan bijstaan. Hoe
handig zulks wellicht ook zou zijn geweest voor het
Strafhof, het zou voor veel Staten die Partij zijn even
onaanvaardbaar zijn geweest als een Strafhof met

een eigen executieve politiedienst. Ook zou het de
neutraliteit van het gastland in gevaar brengen, wan-
neer juist het gastland actief aan onderzoeken van
het Strafhof zou gaan meewerken.33 Mochten leden
van het NOVO-team ooit op verzoek van het Strafhof
in het buitenland ten behoeve van het Strafhof aan
opsporingshandelingen deelnemen, dan zullen zij
dat doen onder de vlag van het Strafhof en op basis
van een bevoegdheid, afgeleid van het Statuut, zodat
een Nederlandsrechtelijke bevoegdheidsgrondslag
daarvoor niet nodig is.

d. Immuniteiten van buitenlandse
staatshoofden, regeringsleiders en
ministers van buitenlandse zaken

Een veelbesproken onderwerp is de vraag welke ver-
plichtingen het Statuut legt op de verdragspartijen
met betrekking tot de vervolging en berechting van
buitenlandse staatshoofden en hoogwaardigheids-
bekleders, als deze ervan worden verdacht de in het
Statuut omschreven misdrijven te hebben gepleegd.
Artikel 27 van het Statuut (getiteld: ‘Irrelevantie van
officiële hoedanigheid’) bepaalt:

1. Dit Statuut geldt gelijkelijk ten aanzien van een
ieder zonder enig onderscheid op grond van de
officiële hoedanigheid. In het bijzonder ontheft
de officiële hoedanigheid als staatshoofd of rege-
ringsleider, lid van een regering of parlement, ge-
kozen vertegenwoordiger of ambtenaar een per-
soon nimmer van strafrechtelijke aansprakelijk-
heid krachtens dit Statuut en evenmin vormt dit
op zichzelf en zonder meer een grond voor straf-
vermindering.

2. Immuniteit of bijzondere procedurele regels die
mogelijk verbonden zijn aan de officiële hoeda-
nigheid van een persoon, krachtens nationaal of
internationaal recht, vormen voor het Hof geen
beletsel voor het uitoefenen van zijn rechtsmacht
over deze persoon.

Op grond van deze bepaling kunnen de genoemde
personen zich niet met succes in een procedure voor
het Strafhof beroepen op immuniteit. Evengoed als
thans de voormalige Joegoslavische president Milo-
ševiç voor het Joegoslaviëtribunaal terechtstaat, is
het mogelijk dat in de toekomst andere hoogwaar-
digheidsbekleders zich voor het Strafhof zullen moe-
ten verantwoorden. Mocht het Strafhof Nederland
ooit verzoeken bijvoorbeeld een op Nederlands
grondgebied verblijvend staatshoofd aan het Straf-
hof over te dragen, dan is Nederland verplicht dit te
doen indien het een staatshoofd betreft van een land
dat partij is bij het Statuut. Anders ligt het indien het
om een staatshoofd van een niet-partij gaat. In dat
geval bepaalt artikel 98, eerste lid, van het Statuut dat
het Strafhof niet om overdracht mag verzoeken als
Nederland door over te dragen zijn immuniteitsver-
plichtingen jegens de betreffende staat zou schen-
den. Het laatste geldt zowel voor staatshoofden als
voor anderen die aanspraak kunnen maken op im-
muniteit op grond van het volkenrecht.
Tot zover de situatie voor het Strafhof. Daarnaast
speelt de vraag of er een mogelijkheid of zelfs een
verplichting tot vervolging en berechting voor de
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Nederlandse rechter zou zijn, indien bijvoorbeeld
een buitenlands staatshoofd verdacht van het be-
gaan van Statuutsmisdrijven zich op Nederlands
grondgebied zou bevinden. Zoals in de Memorie van
Toelichting bij de WIM is toegelicht,34 blijven dan
echter de volkenrechtelijke immuniteitsregels van
kracht en kan een verzoek tot vervolging met een
verwijzing hiernaar worden afgedaan. Artikel 27 van
het Statuut heeft hierin geen verandering gebracht,
aangezien dit artikel uitsluitend vervolging en be-
rechting voor het Strafhof betreft.
Voorzover de afgelopen jaren tengevolge van de
snelle opkomst van het internationaal strafrecht on-
duidelijkheid is gerezen over de toepasselijkheid van
deze volkenrechtelijke regels heeft het Internationaal
Gerechtshof in februari van dit jaar hieraan een
einde gemaakt.35 In deze zaak ging het om de uit-
vaardiging door België van een arrestatiebevel, en
het internationaal laten circuleren hiervan, tegen de
toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van de
Democratische Republiek Congo. Het Hof oordeelde
in overgrote meerderheid (13-3) dat dit een schen-
ding behelsde van de op België rustende verplichting
de immuniteit van deze minister te respecteren. In
het arrest gaf het Hof aan dat op grond van interna-
tionaal gewoonterecht zittende ministers van Bui-
tenlandse Zaken volledige immuniteit van rechts-
macht genieten voor de buitenlandse rechter. Het
Hof haastte zich hieraan toe te voegen dat immunity
nog geen impunity betekent. In vier gevallen kan im-
mers nog wel strafvervolging plaatsvinden:36 voor de
eigen nationale rechter op grond van het nationale
recht, voor een vreemde nationale rechter indien 
afstand van immuniteit wordt gedaan, voor de
vreemde nationale rechter na afloop van het minis-
terschap (ten aanzien van daden verricht voor of na
afloop van het ministerschap, en daarnaast ten aan-
zien van daden begaan tijdens het ministerschap in
private hoedanigheid),37 en tenslotte voor interna-
tionale straftribunalen.
Zoals in de Memorie van Toelichting bij de WIM is
aangegeven, geldt wat in deze uitspraak is gezegd
met betrekking tot de minister van Buitenlandse 
Zaken eveneens voor zittende staatshoofden en rege-
ringsleiders.38 Uiteindelijk is door de regering voor-
gesteld het volgende artikel 16 op te nemen in de
WIM:

Strafvervolging voor een der in deze wet omschreven
misdrijven is uitgesloten ten aanzien van:
a. buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders en

ministers van buitenlandse zaken, zolang zij als
zodanig in functie zijn, alsmede andere personen
voor zover hun immuniteit door het volkenrech-
telijk gewoonterecht wordt erkend;

b. personen die op grond van enig verdrag waarbij
Nederland partij is over immuniteit beschikken.

Bij de onder artikel 16 sub b genoemde personen kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan diplomaten (op
grond van de Weense Conventie inzake diploma-
tieke betrekkingen van 1961) en aan VN-personeel

(op grond van de VN-Conventie inzake privileges en
immuniteiten van 1946).

e. Concurrerende verplichtingen
Denkbaar is dat in bepaalde situaties de verplichtin-
gen van de partijen bij het Statuut moeten concurre-
ren met andere internationale verplichtingen die op
die staten rusten.39 Het Statuut is immers een ‘ge-
woon’ verdrag, dat op gelijke voet staat met andere
verdragen (betreffende bijvoorbeeld bilaterale of
multilaterale strafrechtelijke samenwerking). Niet
uitgesloten is zelfs dat zich in een concreet geval een
conflict voordoet tussen het Statuut en een ander
verdrag. Hierbij kan in het bijzonder worden gedacht
aan een conflict tussen de ’statutaire’ verplichtingen
van een partij jegens het Strafhof en verplichtingen
die die staat heeft op grond van een mensenrechten-
verdrag zoals het EVRM. Op deze kwestie, die Neder-
land vooral raakt in zijn positie van gastland, komen
wij verderop terug.

Terzijde moet hier melding worden gemaakt van een
essentieel verschil tussen het Internationaal Strafhof
enerzijds en de ad-hoc tribunalen ingesteld voor het
voormalig Joegoslavië en Rwanda anderzijds. Het
Strafhof is geen instelling van de Verenigde Naties.
De tribunalen daarentegen zijn door de Veiligheids-
raad van de VN ingesteld door middel van een reso-
lutie op basis van hoofdstuk VII van het Handvest
van de Verenigde Naties, welk hoofdstuk betrekking
heeft op de handhaving van de vrede en veiligheid in
de wereld. Deze rechtsgrondslag brengt mee dat de
verplichtingen die voor de lidstaten van de Ver-
enigde Naties voortvloeien uit de bedoelde resoluties
voorrang hebben boven andere verdragsverplichtin-
gen (artikel 103 Handvest VN). Dit maakt het vrij
eenvoudig om allerlei andere internationale ver-
plichtingen die potentieel in de weg zouden kunnen
staan aan samenwerking met de ad-hoc tribunalen,
opzij te zetten.40 Het Internationaal Strafhof heeft in
dit opzicht een andere positie dan de ad-hoc tribuna-
len. Het Strafhof is geen instelling van de Verenigde
Naties en is, zoals gezegd, gebaseerd op een gewoon,
multilateraal verdrag.41 Toch menen wij dat de span-
ningen die dit zou kunnen opleveren met andere
verplichtingen van de partijen, niet moeten worden
overdreven.

34. Kamerstukken II, 2001-2002, 28 337, nr 3, p. 19-23.

35. Democratische Republiek Congo vs. België, Arrest

van 14 februari 2002. De uitspraak is samengevat in

NJB [2002/13, p. 667-668] en is te vinden op de

website van het IGH: www.icj-cij.org/.

36. Paragraaf 61 van dit arrest.

37. De regering is van mening dat aan het begrip ‘pri-

vate hoedanigheid’ een ruime interpretatie moet

worden gegeven, aangezien het internationale

immuniteitsrecht in beweging is en in toenemende

mate de traditioneel bestaande situatie van straffe-

loosheid is bekritiseerd en teruggedrongen (Kamer-

stukken II 2001/02, 28 337, nr 3, p. 20).

38. Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr 3, p. 20.

39. Vooral Strijards heeft hier aandacht voor gevraagd.

Zie o.a. G.A.M. Strijards, Een permanent strafhof in

Nederland, tweede vermeerderde druk, Nijmegen

2001, p. 99, 104/105, 112, 146, 177.

40. Het primaat van de VR-resoluties boven andere ver-

dragsverplichtingen was in de twee kort gedingen

die Slobodan Miloševiç tegen de Nederlandse staat

aanspande, een van de redenen voor de president

om zich onbevoegd te verklaren van de vorderingen

kennis te nemen. Beide keren klaagde Miloševiç

onder andere over schending van het EVRM. Presi-

dent van de rechtbank Den Haag 31 augustus

2001, rolnr KG 01/975, en 26 februari 2002, 

KG 02/105. Beide uitspraken zijn te vinden op

www.rechtspraak.nl onder nrs LJN AD 3266 resp.

LJN AD 9602.

41. Hetgeen, zo menen wij, het Strafhof wel een gro-

tere legitimiteit geeft dan de ad-hoc-tribunalen.
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42. Trb. 1980, 111.

43. Veel anders zit er ook niet

op. Het verdrag zou moei-

lijk kunnen bepalen dat uit-

leveringsverzoeken op basis

van dit verdrag altijd voor-

rang hebben boven verzoe-

ken op grond van andere

verdragen waaraan de aan-

gezochte staat is gebon-

den. Het ene verdrag kan

zich nu eenmaal niet boven

het andere stellen.

44. Zie hierover uitgebreid

Kamerstukken II 2001/02,

28 098 (R 1704), nr 3, 

p. 28-29, en nr 6, p. 4-5.

45. Art. 31 Uitvoeringswet

Internationaal Strafhof

schrijft in geval van concur-

rerende uit- en overleve-

ringsverzoeken voor dat de

Minister van Justitie een

beslissing neemt met

inachtneming van art. 90

van het Statuut.

46. Deze gegevens zijn ont-

leend aan de Voortgangs-

notitie inzake de vestiging

van het Internationaal

Strafhof in Den Haag, die

de Minister van Buiten-

landse Zaken op 4 april

2002 aan de Tweede

Kamer zond. Kamerstukken

II 2001/02, 28 000 V, 

nr 53.

Van belang is dat het Statuut zelf voorziet in een vrij
uitgebreide regeling van de zogenoemde concurre-
rende uit- en overleveringsverzoeken. Dit betreft de
situatie waarin een staat die partij is (bijvoorbeeld
Nederland), van het Strafhof een verzoek om overle-
vering van een bepaalde persoon krijgt, en tegelijker-
tijd van een andere staat een uitleveringsverzoek dat
op dezelfde persoon betrekking heeft (al dan niet
voor hetzelfde feit). Wij hanteren hier de woorden
‘concurrerende verzoeken’, liever dan te spreken van
conflicterende verzoeken. Van een verdragsconflict
in de strikte betekenis is namelijk geen sprake; waar
het om gaat is dat de aangezochte staat door aan het
ene verzoek te voldoen, niet meer in staat is om aan
het andere te voldoen. Uitleveringsverdragen erken-
nen vaak met zoveel woorden deze onmogelijkheid
voor de aangezochte staat om tegelijk aan twee, van
verschillende staten afkomstige en op dezelfde per-
soon betrekking hebbende uitleveringsverzoeken te
voldoen. Zo bepaalt artikel 14 van het uitleverings-
verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten42

(geen gek voorbeeld in dit verband) dat in zo’n geval
de aangezochte staat bepaalt aan welke staat hij de
betrokken persoon zal uitleveren.43 Het Statuut bevat
in artikel 90 zelfs een aanzienlijk preciezere regeling
van de beslissingsruimte en -mogelijkheden die de
aangezochte staat in het geval van concurrerende
verzoeken van het Strafhof en een staat heeft.44 Deze
regeling houdt volledig rekening met bestaande, an-
dere verdragsverplichtingen van de aangezochte
staat. Zij maakt daartoe een onderscheid tussen uitle-
veringsverzoeken die afkomstig zijn van partijen bij
het Statuut en verzoeken afkomstig van staten die
geen partij zijn bij het Statuut. Wat de eerste situatie
betreft, waarbij verzoekende en aangezochte staat
beide dus partij bij het Statuut zijn, hebben de staten
ermee ingestemd dat het overleveringsverzoek van
het Strafhof voorrang heeft boven eventuele onder-
linge verdragsverplichtingen (artikel 90 lid 2 Sta-
tuut). Hierbij geldt wel als voorwaarde dat het Straf-
hof heeft bepaald dat de zaak ontvankelijk is en dat
dus niet het onderzoek door de verzoekende staat
voorrang heeft op grond van het complementari-
teitsbeginsel (zie hierboven). Wanneer daarentegen
het uitleveringsverzoek afkomstig is van een niet-
partijstaat en de aangezochte staat heeft een be-
staande internationale verplichting om daaraan te
voldoen, bepaalt artikel 90 lid 6 Statuut dat de aange-
zochte staat vrij is om te bepalen of het de betrokken
persoon aan het Strafhof zal overleveren dan wel aan
de verzoekende staat zal uitleveren, waarbij de aan-
gezochte staat wel een aantal factoren in aanmerking
dient te nemen zoals de onderscheidenlijke data van
de verzoeken en de belangen van de verzoekende
staat. Van een internationale verplichting tot uitleve-
ring in de zin van artikel 90 lid 6 is voor Nederland
sprake als het een uitleveringsverdrag met de verzoe-
kende staat heeft (zonder zo’n verdrag kàn Neder-
land zelfs niet eens uitleveren). Artikel 90 lid 6 komt
in feite overeen met het eerdergenoemde artikel 14
van het Nederlands-Amerikaanse uitleveringsver-
drag: beide waarborgen dat de aangezochte staat zijn
verplichtingen ten opzichte van niet-verdragspar-
tijen zo goed mogelijk kan naleven.45

Concurrentie kan zich, behalve bij uit- en overleve-
ringsverzoeken, ook voordoen bij verzoeken om
(kleine) rechtshulp, bijvoorbeeld bij verzoeken tot
inbeslagneming en overlevering van bewijsstukken.
Ook voor die situatie voorziet het Statuut in een rege-
ling, vergelijkbaar met die van artikel 90 (zie artikel
93 lid 3 Statuut).
Wij concluderen dat concurrenties tussen verschil-
lende rechtshulpverzoeken juridisch goed kunnen
worden opgelost. Hiermee willen we natuurlijk niet
ontkennen dat deze situaties, en de onvermijdelijke

keuzes die bijvoorbeeld Nederland als aangezochte
staat daarin zal moeten maken, politiek gezien precair
kunnen zijn.

2. Nederland als gastland

a. Enige feiten
Nederland heeft in en op grond van het zgn. bod
waarbij Den Haag kandidaat werd gesteld als plaats
van vestiging van het Strafhof een aantal toezeggin-
gen gedaan. Onder meer is huisvesting aan het Straf-
hof ter beschikking gesteld vrij van huur voor een pe-
riode van tien jaar vanaf de datum van inwerkingtre-
ding van het Statuut. In deze periode zal het Strafhof
de eerste jaren doorbrengen in interim-huisvesting.
Nederland heeft zich financieel garant gesteld voor
de inrichting van 100 werkplekken in het eerste jaar
van het functioneren van het Strafhof, inclusief de
daarbij behorende ICT-infrastructuur en apparatuur.
Permanente huisvesting zal naar huidige inschatting
eind 2007 beschikbaar komen op het terrein waar
thans de Alexanderkazerne is gevestigd. Voor deze
permanente huisvesting wordt een architectenselec-
tie georganiseerd.46

Voor Nederland was van belang dat tijdig personen
zouden worden aangesteld die de komst van het
Strafhof zouden kunnen voorbereiden, die als ge-
sprekspartner voor Nederland zouden kunnen optre-
den met betrekking tot aangelegenheden waarin het
gastland beslissingen zou moeten nemen die conse-
quenties zouden kunnen hebben voor het Strafhof,
en die, last but not least, vanaf 1 juli eventueel inge-
diende aanklachten in bewaring zouden moeten ne-
men (de zgn. custodial function). De aanstelling van
deze personen was allesbehalve een vanzelfsprekend-
heid. Het Statuut voorziet hier niet in. Op grond van
de bepalingen van het Statuut worden in de maan-
den na de inwerkingtreding van het Statuut geleide-
lijk de hoogste functionarissen van het Strafhof be-
noemd: de rechters, de aanklager en de griffier. Naar
verwachting zal de officiële inauguratie in maart
2003 in Den Haag plaatsvinden. Het Statuut voorziet
niet in een voorziening op grond waarvan het Straf-
hof in de periode hieraan voorafgaand ‘ vanaf 1 juli
2002 – actief kan optreden. Het ontbreken van een
dergelijke voorziening kan deels verklaard worden
uit een bewuste keus de rechters zelf de organisatie
van het Strafhof te laten opbouwen, deels ook uit het
simpelweg ontbreken van voldoende tijd tijdens de
onderhandelingen in Rome in 1998 om hiervoor een
mechanisme overeen te komen.
Tegen deze achtergrond was het niet zeker of beslo-
ten zou kunnen worden tot de instelling van het la-
tere Advance Team, de kwartiermakers van het Straf-
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hof. Het enig mogelijke kader waarbinnen dit besluit
zou kunnen worden genomen was de Preparatory
Commission for the International Criminal Court
(PrepCom), die in Resolutie F bij de Slotakte van de
Conferentie van Rome werd opgericht teneinde alle
noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor de
komst van het Strafhof. Uiteindelijk bleek de in de
praktijk gevoelde behoefte aan een internationale in-
stantie (die vanaf 1 juli ten behoeve het Strafhof een
aantal noodzakelijke taken zou kunnen uitvoeren)
sterker te zijn dan de twijfels in verband met het ont-
breken van Statuutsbepalingen hieromtrent, en kon
vanaf eind juni van dit jaar een vrijwel uit het niets
gecreëerd, uit een paar functionarissen bestaand 
Advance Team aantreden.47 Als dit niet zou zijn ge-
beurd, had Nederland naar alle waarschijnlijkheid
een aantal taken moeten vervullen die nu door het
Advance Team worden verricht. Strikt genomen zou
hiertoe geen verplichting hebben bestaan. In de
praktijk zou er echter geen alternatief zijn geweest.
Wat zou anders met post geadresseerd ‘International
Criminal Court, The Hague’ moeten worden gedaan?

b. Het zetelverdrag
Internationale organisaties hebben geen eigen
grondgebied. Zij zullen zich daarom moeten vestigen
op het grondgebied van een staat, doorgaans een van
de lidstaten van de organisatie. In tegenstelling tot
wat wel eens wordt gedacht, blijft het terrein waarop
de organisatie is gevestigd grondgebied van het gast-
land. Het gastland is alleen beperkt in de uitoefening
van zijn rechtsmacht over de op het betreffende
stukje van zijn grondgebied gevestigde organisatie.
Aangezien internationale organisaties in staat moe-
ten zijn op onafhankelijke wijze hun taken uit te 
oefenen, zonder dat het gastland zich mengt in de
interne aangelegenheden van de organisatie, dienen
waarborgen te worden gecreëerd waarmee de status,
privileges en immuniteiten van de organisatie en
haar personeel goed geregeld zijn en waarbij de uit-
oefening van rechtsmacht door het gastland wordt
beperkt. Hiertoe sluiten internationale organisaties
doorgaans met het gastland een zetelverdrag af.48

Ook Nederland heeft dit gedaan.49 Deze verdragen
bevatten een groot aantal bepalingen die min of
meer standaard zijn, bijvoorbeeld over de onschend-
baarheid van de gebouwen van de organisatie ‘ Ne-
derlandse autoriteiten mogen doorgaans niet zonder
toestemming deze gebouwen binnengaan. Daarnaast
bevatten zetelverdragen doorgaans ook bepalingen
die specifiek zijn toegesneden op de activiteiten van
de desbetreffende organisatie. Zo heeft het zetelver-
drag met de VN voor het Joegoslaviëtribunaal bepa-
lingen over de verstrekking van visa aan getuigen en
deskundigen die voor dit Tribunaal dienen te ver-
schijnen.

Artikel 3, tweede lid, van het Statuut bepaalt dat het
Strafhof met het gastland een zetelverdrag zal slui-
ten. De onderhandelingen over dit verdrag zullen
echter pas kunnen beginnen als het Strafhof in het
vroege voorjaar van 2003 operationeel is. Naar ver-
wachting zullen deze onderhandelingen de nodige
tijd in beslag nemen, en op zijn vroegst in 2004 wor-
den afgerond. Parlementaire goedkeuring dient te
worden verkregen, alsmede goedkeuring door de Ver-
gadering van Staten die Partij zijn. Het verdrag treedt
in werking nadat het door Nederland en de President
van het Hof (in naam van het Hof) is gesloten.
Als uitgangspunt voor de onderhandelingen over het
zetelverdrag dienen de zgn. Basisbeginselen voor het
zetelverdrag die in het kader van de PrepCom zijn
overeengekomen. Tijdens de Conferentie van Rome
is door sommige landen voorgesteld dat de PrepCom
een volledig zetelverdrag zou moeten opstellen. Van
de kant van andere landen, onder meer Nederland, is
hier verzet tegen aangetekend. Als compromis is af-
gesproken dat in de PrepCom onderhandeld zou
moeten worden over de eerder genoemde Basisbegin-
selen.50 Wie de uiteindelijke tekst hiervan bekijkt zal
moeten concluderen dat de overeengekomen bepa-
lingen in veel gevallen vrij specifiek zijn. Deze tekst,
die in september uiteindelijk door de Vergadering
van Staten die Partij zijn moet worden aanvaard, is
een aanbeveling aan het Strafhof en Nederland ten
behoeve van hun aanstaande onderhandelingen.
Aangezien het naar verwachting nog geruime tijd
duurt voor het zetelverdrag in werking zal treden, is
het nodig voor de daaraan voorafgaande periode een
regeling te treffen, op grond waarvan de status, privi-
leges en immuniteiten van het Strafhof en de bij het
Strafhof werkzame functionarissen nader worden be-
paald. Het overleg hierover is nog gaande.

c. Gastlandtaken en Hoofdstuk 5 van de
Uitvoeringswet

Omdat het Strafhof in Nederland gevestigd zal zijn,
dient het te kunnen functioneren en zijn eigen recht
te kunnen toepassen op een plaats waar in beginsel
Nederlands recht van toepassing is. Als gastland
dient Nederland daarom te verzekeren dat zijn recht
daar waar gewenst ook ten dienste van het in Neder-
land functioneren van het Strafhof kan worden inge-
zet, terwijl het daar waar nodig ook terugtreedt ten
gunste van het eigen rechtsregime van het Strafhof.
Daarop ziet in de eerste plaats de hiervoor al behan-
delde zetelovereenkomst, maar een deel van de in dit
verband relevante vragen moet ook op het niveau
van de nationale wetgeving worden geregeld. Dat is
met name het geval bij die taken en gevallen waarbij
in het kader van de gastlandtaak een inbreuk op een
grondrecht moet worden gemaakt of van een gel-
dend rechtsregime moet worden afgeweken. Voor
gastlandtaken als persoons- en objectbeveiliging, het
verlenen van visa en het maken van dreigingsana-
lyses is een afzonderlijke, bevoegdheidsverlenende
rechtsgrondslag niet vereist. Voor andere, eveneens
typische gastlandtaken zijn evenwel uitdrukkelijke
rechtsgrondslagen nodig, die zijn opgenomen in
Hoofdstuk 5 van de Uitvoeringswet.
Artikel 85, eerste lid van de Uitvoeringswet voorziet
in dat verband in een bevoegdheid tot doorvoer van
verdachten, dat wil zeggen het beveiligd en bewaakt
transport van de plaats waar zij het land binnenko-
men naar de detentieruimten van het Strafhof. Ook
het vervoer binnen Nederland van verdachten tus-
sen de detentieruimten van het Strafhof en het zit-
tingsgebouw valt hieronder (derde lid), en het ver-
voer van personen die door het Strafhof, bijvoor-
beeld na een veroordeling of een vrijspraak51 worden
overgedragen aan een andere staat en Nederland dus
zullen verlaten (artikel 86). Het transport geschiedt

47. De PrepCom ging tijdens

haar negende zitting (april

2002) akkoord met de

oprichting hiervan (tijdens

de 36e bijeenkomst van de

plenaire vergadering van
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www.un.org/law/icc/prep-

comm/ninth.htm)). Het

adres van het Advance

Team is: Postbus 19 519,

2500 CM Den Haag.

48. Zie hierover in het alge-

meen A.S. Muller, Interna-

tional Organizations and

their Host States – Aspects of

their Legal Relationship, Den

Haag, Kluwer Law Interna-

tional (1995).

49. Zie bijv. het zetelverdrag

met de VN ten behoeve

van het Joegoslaviëtribu-

naal (Trb. 1994, nr 189) of

het zetelverdrag met de

Organisatie voor het Ver-

bod van Chemische

Wapens (Trb. 1997, 

nr 114).

50. Zie voor de tekst hiervan de

website van de PrepCom

voor het Strafhof:

www.un.org/law/icc/prep-

comm/ninth.htm.

51. Zie voor de gevolgen van

een vrijspraak of andere

niet-veroordelende einduit-

spraak Regel 185 van het

Reglement van proces- en

bewijsvoering, te vinden op

www.un.org/law/icc/

statute/rules/rulefra.htm.
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52. Dat dat niet vanzelfspre-

kend is toont de situatie in
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autoriteiten het zich finan-
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niaanse agenten aan het
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voeren, maar daarbij maakt
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gastland.
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detentie-eenheid, waarover

het exclusieve rechtsmacht
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56. G.A.M. Strijards, Een per-

manent strafhof in Neder-

land, tweede vermeerderde

druk, Nijmegen 2001, p.

46-49. Zie ook zijn bijdrage

in Triffterer (ed.), a.w. noot

2, article 103, nos. 1-6.

Voor andere door het Straf-

hof opgelegde sancties,

zoals boetes, verbeurdver-

klaringen en herstelbetalin-

gen, geldt wel een tenuit-

voerleggingsplicht voor alle

partijen (zie artt. 109 en 75

lid 5 Statuut).

in opdracht van het Strafhof, maar de minister van
justitie is verantwoordelijk voor de wijze waarop on-
der zijn gezag staande ambtenaren het transport, de
beveiliging en de bewaking uitvoeren. Op deze wijze
wordt recht gedaan aan het geweldsmonopolie,
doordat vrijheidsbeneming en eventueel geweldge-
bruik bij doorvoer steeds alleen door Nederlands
ambtenaren kan geschieden.52

Met uitzondering van de vrijheidsbeneming kan de
doorvoerbevoegdheid ook worden toegepast op ge-
tuigen, deskundigen, belanghebbenden en bijvoor-
beeld bezoekers van een gedetineerde die vrijwillig
naar het Strafhof komen en bewaking of beveiliging
nodig kunnen hebben (artikel 85, tweede lid). Op de
doorvoer van getuigen die tegen hun wil naar Straf-
hof worden gezonden ziet de bepaling niet, want bij
gebrek aan rechtsgrondslag zou het Strafhof hen niet
kunnen vasthouden wanneer ze daar eenmaal zou-
den zijn aangekomen. In de praktijk van de samen-
werking met het Joegoslaviëtribunaal zijn op basis
van een soortgelijke bepaling als artikel 85, tweede
lid, ook wel getuigen tijdelijk ondergebracht in safe
house-constructies of getuigenbeschermingsprogram-
ma’s.
Wanneer getuigen, deskundigen, slachtoffers of an-
dere personen die op verzoek van het Strafhof dienen
te verschijnen, daarvan wegens vrees voor een drei-
gende vervolging in Nederland zouden afzien, zou
daardoor het functioneren van het Strafhof in Neder-
land ernstig belemmerd worden. Om dit te voorko-
men bepaalt artikel 87, dat de bedoelde personen tij-
dens hun verblijf in Nederland niet vervolgd of aan-
gehouden kunnen worden voor feiten die vóór hun
aankomst in Nederland zijn gepleegd. Dit vrijgeleide
vervalt in beginsel 15 dagen na het wegvallen van de
noodzaak om ten behoeve van het Strafhof in Neder-
land te verblijven.
In theorie zou het kunnen gebeuren dat Nederland
een op een verdrag gebaseerd uitleveringsverzoek
van een staat ontvangt ten aanzien van een persoon
die op dat moment juist als verdachte in doorvoer op
weg is naar het Strafhof. Deze samenloop-situatie is
noch in de Uitvoeringswet, noch in het Statuut voor-
zien; wel besteedt de Toelichting bij de Uitvoerings-
wet er op twee plaatsen aandacht aan. Uit de gast-
landrol voor Nederland vloeit voort dat het Strafhof
niet in zijn taken mag worden belemmerd, terwijl
het gastland ook bijzondere verplichtingen heeft je-
gens de overleverende staat, en meer indirect jegens
alle andere staten die partij zijn. De rechtsmacht van
het gastland is in de situatie van doorvoer beperkt,
en tegen die achtergrond zal Nederland de doorvoer
niet zomaar mogen onderbreken met het oog op een
uitleveringsprocedure aan de desbetreffende staat of
voor een eigen onderzoek van de zaak (bijvoorbeeld
naar aanleiding van een aangifte tegen de betrokken
persoon gedaan bij de Nederlandse autoriteiten).53

Overigens is dit bij de normale, interstatelijke door-
tocht uit artikel 48 UW niet wezenlijk anders. Zou
Nederland de doorvoer wel mogen doorbreken, dan
zou in extremis het complementariteitsbeginsel merk-
waardige gevolgen hebben voor de positie van
Nederland als gastland. Nederland zou dan als het

ware gerecht van eerste aanleg voor het Strafhof wor-
den, aangezien alle verdachten van het Strafhof het
gastland passeren.54 Overigens kan een staat die de
uitlevering wenst van een ook door het Strafhof op-
geëiste persoon, die uitlevering beter in een eerder
stadium aan de overleverende staat kan verzoeken,
die op de dan concurrerende verzoeken artikel 90
Statuut kan toepassen. In dat verband zou de uitein-
delijke beslissing bij een met een doorvoer concurre-
rend uitleveringsverzoek, analoog aan het bepaalde
in de artikelen 29 en 30, moeten worden genomen
door de minister, die daarbij de criteria van artikel 90
Statuut zal kunnen toepassen.
Tot slot dient nog te worden voorkomen dat door het
Strafhof gedetineerde verdachten of (in afwachting
van hun tenuitvoerlegging elders) veroordeelden
zich tijdens hun detentie beroepen op de Neder-
landse wetgeving; het Strafhof zal immers zelf in zijn
eigen penitentiaire recht voorzien, zoals het Joego-
slaviëtribunaal dat ook heeft gedaan, en kent zijn
eigen habeas corpus-procedure. Tegen deze achter-
grond is in artikel 88 van de Uitvoeringswet, evenals
in artikel 17 van de Uitvoeringswet voor het Joego-
slaviëtribunaal, bepaald dat de Nederlandse wet niet
van toepassing is op vrijheidsbeneming door en ten
behoeve van het Strafhof in de hem ter beschikking
staande ruimten.

d. De restrol van Nederland bij de
tenuitvoerlegging

Kan het Strafhof bij de opsporing en vervolging op
bijna maximale medewerking van de staten die partij
zijn rekenen, waar het gaat om de tenuitvoerlegging
van zijn vonnissen, met name van door het Strafhof
opgelegde gevangenisstraffen, is het tegenoverge-
stelde het geval. Hier is het Strafhof afhankelijk van
de bereidwillige (i.c. vrijwillige) medewerking van de
staten. Bij gebreke overigens van een eigen instelling
voor de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen:
net als bij de opsporing ontbreekt het het Strafhof
aan een eigen (fysiek) apparaat met machtsmidde-
len.55 Tijdens de Conferentie van Rome bleek het
niet mogelijk om staten te verplichten de eindvon-
nissen van het Strafhof te erkennen, als waren ze af-
komstig van hun eigen nationale rechter, en daar-
mee een deel van de uitvoeringslasten met betrek-
king tot de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen
op zich te nemen.56 Het Statuut bepaalt nu dan ook
dat een gevangenisstraf zal worden ondergaan in een
staat aangewezen door het Strafhof uit een lijst van
staten die het Strafhof te kennen hebben gegeven be-
reid te zijn veroordeelden te aanvaarden (artikel 103,
eerste lid, onder a).
Dit ontbreken van een verplichting tot medewerking
aan de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen kan
zonder meer als een manco van het Statuut worden
beschouwd. Dit manco zou zelfs tot een serieuze on-
dermijning van het gezag van het Strafhof en zijn
vonnissen kunnen leiden, als in het Statuut niet een
noodvoorziening was opgenomen voor het geval
geen staat bereid is een bepaalde veroordeelde per-
soon op te nemen. Dat deze noodvoorziening bij het
gastland is ondergebracht mag geen verbazing wek-
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ken: artikel 103 lid 4 Statuut bepaalt dat, indien geen
staat wordt aangewezen ingevolge het eerste lid, de
gevangenisstraf wordt ondergaan in een gevangenis-
instelling die door het gastland ter beschikking is ge-
steld. Nederland heeft derhalve een restrol of vang-
netrol met betrekking tot de tenuitvoerlegging van
gevangenisstraffen: een verplichting tot het ver-
schaffen van detentieruimte, welke verplichting al-
leen nog in de met het Strafhof overeen te komen 
zetelovereenkomst aan voorwaarden kan worden
verbonden.57 Het rest- of vangnetkarakter blijkt ove-
rigens niet heel duidelijk uit de tekst van artikel 103
lid 4 Statuut. De Nederlandse regering heeft er echter
nooit twijfel over laten bestaan dat een beroep op het
gastland pas in laatste instantie mag worden gedaan.
Reeds tijdens de Rome-conferentie heeft zij dit in een
verklaring tot uitdrukking gebracht.58

Zowel bij de behandeling van de Goedkeuringswet
als bij de behandeling van de Uitvoeringswet hebben
verschillende fracties in Tweede en Eerste Kamer zich
bezorgd getoond over de mogelijke gevolgen van ar-
tikel 103 lid 4 voor Nederland. De regering heeft
steeds aangegeven deze zorg te begrijpen maar er ver-
trouwen in te hebben dat het beroep op het gastland
beperkt zal blijven. Zij baseert dit vertrouwen op de
grote betrokkenheid bij en inzet voor het ‘Strafhof-
project’ van een groot aantal landen. Verder wees zij
nog op een praktisch argument: artikel 103 lid 4 be-
paalt aan het slot dat de kosten van tenuitvoerleg-
ging op de voet van deze bepaling door het Strafhof
zelf moeten worden gedragen, dat wil zeggen ten
laste komen van de contributies van de staten die
partij zijn. Dit zet, naar de regering verwacht, een
rem op het gebruik van artikel 103 lid 4.59 Hieraan
kan nog worden toegevoegd dat ook het Statuut van
het Joegoslaviëtribunaal (in art. 27) de tenuitvoerleg-
ging van gevangenisstraffen afhankelijk maakt van
de vrijwillige medewerking van staten (in dezelfde
bewoordingen als artikel 103 lid 1 onder a Statuut),
zonder evenwel daaraan een noodvoorziening te kop-
pelen à la artikel 103 lid 4. In de praktijk van het
Joegoslaviëtribunaal, dat inmiddels toch al een flink
aantal forse gevangenisstraffen heeft uitgesproken, is
dit tot nu toe geen obstakel gebleken voor de tenuit-
voerlegging van zijn vonnissen.

e. De verhouding tot het EVRM
Nederland is partij bij diverse mensenrechtenverdra-
gen. De vraag is relevant of, en zo ja in hoeverre per-
sonen binnen de rechtsmacht van het Strafhof (ver-
dachten in het bijzonder) zich kunnen beroepen op
deze rechten, in eerste instantie voor de Nederlandse
rechter en mogelijk ook voor een internationale

rechter (anders dan het
Strafhof zelf), of andere
toezichthoudende in-
stanties. Vooral is hierbij
van belang het Europees
Verdrag tot bescherming
van de rechten van de
mens en de fundamen-
tele vrijheden (EVRM);
van dit verdrag is hier
vooral het recht op een
eerlijk proces van be-
lang. Nederland is ge-
houden verplichtingen
op grond van het EVRM na te leven, en personen
binnen de Nederlandse rechtsmacht kunnen zich be-
roepen op EVRM-rechten. De vraag kan worden ge-
steld hoe de Nederlandse verplichtingen op grond
van het EVRM zich verhouden tot de verplichtingen
voor Nederland als gastland voor het Strafhof. Tus-
sen deze twee categorieën verplichtingen kan span-
ning bestaan, maar wij menen ook hier dat dit niet
moet worden overdreven. Verwacht mag worden dat
– voor zover zich in de praktijk problemen zullen
voordoen – hiervoor in de praktijk goede oplos-
singen kunnen worden gevonden. Deze problema-
tiek kent allerlei dimensies waarvoor de laatste jaren
aandacht is gekomen. Hier moeten de volgende
korte opmerkingen volstaan.60

Internationale organisaties genieten doorgaans im-
muniteit van jurisdictie voor de nationale rechter
van de lidstaten. Voor het Strafhof is een basisbepa-
ling hierover opgenomen in het Statuut.61 Deze be-
paling zal verder worden uitgewerkt in het te sluiten
zetelverdrag. Als een in Nederland in verband met
een procedure bij het Strafhof gedetineerde ver-
dachte zich tot de Nederlandse rechter wendt, bij-
voorbeeld met een klacht over de procedure bij het
Strafhof, zal deze rechter een beroep op immuniteit
door de organisatie moeten honoreren. De Haagse
Rechtbank volgde deze lijn in het vonnis van 26 
februari jl. in het kort geding dat door Miloševiç was
aangespannen tegen het Joegoslaviëtribunaal en te-
gen de Nederlandse Staat.62 Hoe fundamenteel de
grondregel van immuniteit van jurisdictie voor inter-
nationale organisaties is, blijkt ook uit een uitspraak
van de Hoge Raad uit 1985.63 In deze uitspraak hono-
reerde de Hoge Raad een beroep op immuniteit van
een in Nederland gevestigde internationale organisa-
tie, het Iran-US Claims Tribunaal, ondanks het ont-
breken van een verdragsrechtelijke verplichting hier-
toe voor Nederland. De Hoge Raad concludeerde dat
een dergelijke immuniteit aan het Tribunaal toe-
kwam op basis van ‘huidig ongeschreven volken-
recht’, ter zake van alle geschillen die onmiddellijk
verband houden met de vervulling van de aan die or-
ganisatie opgedragen taken.

De volgende vraag is hoe het Straatsburgse Hof om
zal gaan met een klacht van een in verband met een
procedure bij het Strafhof gedetineerde verdachte.
Het Straatsburgse Hof heeft de afgelopen jaren in en-
kele uitspraken aangegeven hoe het tegen deze vra-
gen aankijkt. In de Waite and Kennedy-zaak heeft
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens er-
kend dat het verschaffen van immuniteit van juris-
dictie aan internationale organisaties essentieel is
voor hun onafhankelijk functioneren. Wel heeft het
daarbij aangetekend dat staten bij de oprichting van
internationale organisaties rekening moeten houden
met de implicaties die het verstrekken van een derge-
lijke immuniteit kan hebben voor de bescherming
van mensenrechten. Staten blijven aansprakelijk
voor eventuele schendingen van mensenrechten die
zich hierbij voor kunnen doen. Voor zover rechtsbe-
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is zij hier echter op teruggekomen.

scherming door de nationale rechter (voor indivi-
duen binnen de rechtsmacht van de organisatie) 
om immuniteitsredenen is uitgesloten, is voor het
Straatsburgse Hof essentieel dat er een redelijk alter-
natief is,64 zoals een beroepsprocedure bij de interna-
tionale organisatie zelf. Op basis van deze jurispru-
dentie heeft de Minister van Justitie in het kader van
de behandeling van de Uitvoeringswet geconclu-
deerd dat het EVRM overdracht van rechtsmacht aan
een internationale organisatie toestaat en dat alleen
aansprakelijkheid van de staat mag worden aangeno-
men in uitzonderlijke gevallen, waarin sprake is van
een flagrante en ernstige schending van het EVRM.65

Van speciaal belang is hier de Naletilic-zaak.66 De
Kroaat Naletilic verbleef in de penitentiaire inrich-
ting van het Joegoslaviëtribunaal. Hij klaagde onder
meer dat dit Tribunaal niet een ‘impartial and inde-
pendent tribunal established by law’ zou zijn. Het
Straatsburgse Hof verklaarde de klacht echter niet
ontvankelijk, waarbij het onder meer opmerkte dat
het Joegoslaviëtribunaal, ‘in view of the content of
its Statute and Rules of Procedure, offers all the 
necessary guarantees including those of impartiality
and independence’.67

Al met al lijkt het Straatsburgse Hof enerzijds de mo-
gelijkheid open te houden dat het waar werkelijk no-
dig corrigerende uitspraken kan doen. Anderzijds
lijkt de benadering in de Naletilic-zaak te zijn dat er
van wordt uitgegaan dat het Joegoslaviëtribunaal
niet op een wijze zal handelen waarbij allerlei ele-
mentaire mensenrechten met voeten worden getre-
den. Onderzoek van Sluiter heeft ook aangetoond
dat de praktijk en procedures van het Joegoslaviëtri-
bunaal en van het Rwandatribunaal, alsmede de pro-
cedures van het Strafhof voldoende waarborgen bie-
den voor naleving van mensenrechten.68 De benade-
ring in de Naletilic-zaak sluit aan bij de benadering
die in de huidige praktijk vaker wordt gevolgd. Di-
verse internationale rechtsprekende instanties zijn
de afgelopen jaren opgericht. Zij hebben ieder eigen
taken en kunnen bij de uitoefening daarvan op el-
kaars werkterrein komen. Gegeven het ontbreken
van een hiërarchische relatie tussen deze instanties,
komt het er in de praktijk op aan dat zij zo goed mo-
gelijk met elkaars positie rekening moeten houden.69

Vanzelfsprekend is het in de toekomst goed mogelijk
dat individuen die zich in de rechtsmacht van het
Strafhof bevinden, zich met een klacht wenden tot
de Nederlandse rechter of eventueel tot het Straats-
burgse Hof. Dit is niet te voorkomen. Verwacht mag

echter worden dat in de praktijk de verschillende
rechters rekening houden met elkaars positie en,
voortbouwend op de hierboven genoemde jurispru-
dentie, oplossingen zullen kunnen vinden voor za-
ken die worden voorgelegd.

f. Asiel
Concurrentie kan zich, op papier althans, ook voor-
doen tussen het Statuut van het Internationaal Straf-
hof en het VN-Vluchtelingenverdrag. Wat is de posi-
tie van Nederland wanneer een verdachte die door
een ander land aan het Strafhof wordt overgedragen,
eenmaal aangekomen op Schiphol ‘asiel’ roept? Tij-
dens het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer over
het voorstel van de Uitvoeringswet Internationaal
Strafhof werd uitvoerig over de asielkwestie ge-
praat.70 Naar aanleiding van dit overleg heeft de 
Minister van Justitie aan het parlement een notitie
‘Internationaal Strafhof en asiel’ gestuurd.71

Om deze kwestie op te lossen is wel eens gesugge-
reerd om juridisch als het ware een corridor te const-
rueren tussen de Nederlandse buitengrens en het
Strafhof in Den Haag, waardoor verdachten en an-
dere personen naar het Strafhof zouden worden ver-
voerd. Deze corridor zou deze personen buiten de
Nederlandse rechtsmacht plaatsen, zodat zij bij
Nederland geen asielverzoek zouden kunnen doen
(althans dat zou door Nederland niet in behandeling
behoeven te worden genomen).72 Dit lijkt echter een
moeilijk begaanbare weg, nu voor het refoulement-
verbod van artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag
rechtsmacht of zelfs aanwezigheid op het grondge-
bied niet van belang lijken: ‘Geen der Verdragslui-
tende Staten zal, op welke wijze dan ook, een vluch-
teling uitzetten of terugleiden naar de grenzen van
een grondgebied waar zijn leven of vrijheid bedreigd
zou worden op grond van zijn ras, enz.’ Bepalend is
of de betrokken staat het in zijn macht heeft om de
persoon al dan niet uit te zetten of terug te leiden.
Dit lijkt bij het gastland van het Strafhof het geval,
ook al is de taak van het gastland louter die van
transporteur, die uitvoering geeft aan verzoeken en
bevelen van het Strafhof. Anderzijds betekent deze
constatering níet dat Nederland verplicht is om
iedereen – ook de ‘gasten’ van het Strafhof – toe te la-
ten tot de asielprocedure zoals die nationaalrechte-
lijk is vormgegeven in de Vreemdelingenwet 2000.
Uit het refoulementverbod kan geen recht op toe-
gang tot de asielprocedure worden afgeleid.
In de eerdergenoemde notitie komt de Minister tot
de conclusie dat verdachten die op doorvoer zijn
naar het Strafhof, niet tot de asielprocedure behoe-
ven te worden toegelaten omdat geen risico van 
refoulement bestaat. De Minister baseert deze con-
clusie op het vertrouwen dat het gastland mag heb-
ben: a. dat verdachten bij het Strafhof niet worden
onderworpen aan behandelingen als verboden door
artikel 3 EVRM, en b. dat het Strafhof een verdachte
of veroordeelde die aangeeft in het eigen land vervol-
ging of onmenselijke behandeling te vrezen, niet
zonder meer, direct of indirect, zal laten vertrekken
naar dat land of enig ander land dat zich niet heeft
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verplicht de refoulementverboden in acht te
nemen.73 Hierbij moet worden bedacht dat het Sta-
tuut van het Internationaal Strafhof de verantwoor-
delijkheid voor het vertrek van de verdachte na zijn
veroordeling, daaronder begrepen de aanwijzing van
de staat van tenuitvoerlegging van het vonnis, bij
het Strafhof legt en niet bij het gastland (art. 103 lid
3 Statuut); dit geldt óók voor verdachten die om
enige reden zonder strafoplegging worden vrijgela-
ten en Nederland moeten verlaten.74

De conclusie is derhalve dat Nederland de doorvoer
van verdachten (c.q. veroordeelden of vrijgelatenen)
van en naar het Strafhof niet zal onderbreken voor
de indiening van een asielaanvraag in de zin van de
Vreemdelingenwet 2000. De Minister voegt er nog
wel aan toe dat hij natuurlijk niet kan voorkomen
dat verdachten vanuit hun cel bij het Strafhof een
brief sturen naar de Nederlandse autoriteiten met
een verzoek om na het vonnis in Nederland te mo-
gen blijven. Op zo’n verzoek – dat als een verzoek om
toelating tot en verblijf in Nederland zal worden aan-
gemerkt – zal vanwege de Minister een beslissing
worden genomen.75

Niet uitgesloten is dat, behalve verdachten, ook 
andere categorieën personen een asielverzoek bij
Nederland zouden willen doen, zoals getuigen, fami-
lieleden van gedetineerden, enz. Omdat zij zich niet
in detentie bij het Strafhof bevinden en hun aanwe-
zigheid in Nederland in beginsel op vrijwilligheid is
gebaseerd, is er geen reden hen anders te behandelen
dan andere vreemdelingen. Desgewenst kunnen zij

dan ook op de door de Vreemdelingenwet 2000 voor-
geschreven wijze en plaats een asielaanvraag indie-
nen.76

Aldus lijkt ook dit potentiële conflict van internatio-
nale verplichtingen goed oplosbaar.

3. Tot slot

Vier jaar geleden had niemand durven voorspellen
dat het Statuut voor het Strafhof al in 2002 in wer-
king zou treden. Momenteel is het hele feitelijk func-
tioneren van het Strafhof nog een onvoorspelbaar
avontuur, en moet hetzelfde worden gezegd van de
gevolgen die dat zal hebben voor Nederland als partij
bij het Statuut en als gastland van het Strafhof. De
voorbereidingen daarvoor zijn evenwel in volle gang,
en wat betreft de planning van de implementatie kan
worden geconcludeerd dat Nederland goed op
schema ligt, niet alleen als partij maar ook als gast-
land. Bij de voorbereidingen kan in ruime mate wor-
den geprofiteerd van de ervaringen opgedaan als gas-
tland van het Joegoslaviëtribunaal en het Schotse Hof
inzake Lockerbie, en vooralsnog lijken de bedreigin-
gen die in de media gesuggereerd worden voldoende
ondervangen door wet- en regelgeving. Het is goed
mogelijk dat de ervaring met het Strafhof zal leren dat
op bepaalde punten het internationale en het natio-
nale kader nog wel wat bijstelling kunnen gebruiken.
Verontrustend is dat niet; het zal vooral illustreren
dat het Strafhof leeft, en zijn omgeving meeleeft. �

73. Notitie ‘Internationaal Strafhof en asiel’, a.w., p. 5-6.

Behalve met het Vluchtelingenverdrag moet ook
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onmenselijke of onterende behandeling of

bestraffing. Hieruit wordt ook een refoulementver-
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75. Notitie ‘Internationaal Strafhof en asiel’, a.w., p. 6.
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betekenen dat, hangende de procedure bij het

Strafhof, het verzoek reeds op grond van art. 1F van
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Wetsvoorstel
internationale misdrijven

Enkele knelpunten en mogelijke verbeteringen

De voorgestelde WIM zal ten dele een belangrijke verbetering betekenen

voor de strafbaarheid van de meest ernstige schendingen van rechten van

de mens en internationaal humanitair (oorlogs)recht. De wet maakt een

einde aan de manier waarop die strafbaarheid nu verspreid is over

verschillende wetten. Voor het eerst wordt voorzien in strafbaarheid van

misdrijven tegen de mensheid als zodanig en bovendien wordt de

rechtsmacht over genocide uitgebreid. Op onderdelen worden hieronder

wijzigingen en verbeteringen voorgesteld.

Ernstige schendingen van rechten van de mens en
internationaal humanitair (oorlogs)recht, kun-

nen binnenkort door de Nederlandse rechter worden
berecht, waar ter wereld die zich ook hebben voorge-
daan. Dat is de strekking van het onlangs aan de
Tweede Kamer voorgelegde voorstel voor de Wet in-
ternationale misdrijven, kortweg de WIM.1 De wet
voorziet in zogenoemde universele rechtsmacht over
de misdrijven die in het Statuut van het Internatio-
naal Strafhof zijn opgenomen alsmede over foltering
zoals dat tot nu toe is omschreven in de Uitvoerings-
wet folteringverdrag. Daarnaast wordt de verjaring
van deze misdrijven afgeschaft en de volkenrechte-
lijke immuniteit van onder meer buitenlandse staats-
hoofden, regeringsleiders en ministers van buiten-
landse zaken uitdrukkelijk gehonoreerd zolang zij als
zodanig in functie zijn.
De WIM zou een welkome uitbreiding kunnen bete-
kenen van het bestaande instrumentarium om in
Nederland aanwezige buitenlanders te vervolgen we-
gens hun betrokkenheid bij schendingen van rech-
ten van de mens in het land van herkomst. Het komt
nogal eens voor dat ten aanzien van een vreemdeling

die een vluchtelingstatus aanvraagt aanwijzingen be-
staan dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan oor-
logsmisdrijven of misdrijven tegen de mensheid.2

Vervolging lijkt met name aangewezen in het niet
zeldzame geval dat het onmogelijk is de vreemdeling
terug te sturen naar het land van herkomst omdat
zijn leven daar in gevaar is of omdat hem daar geen
eerlijk proces of de doodstraf staat te wachten. In de
praktijk blijkt die vervolging nog weinig succesvol,
aldus een recente evaluatie van het Nationaal Opspo-
ringsteam Voor Oorlogsmisdrijven (NOVO).3

In deze bijdrage worden enkele knelpunten van de
voorgestelde WIM geïnventariseerd en mogelijke 
oplossingen daarvoor gegeven. Daarbij wordt ook be-
keken in hoeverre met de WIM bestaande mogelijk-
heden tot het vervolgen en berechten van oorlogs-
misdrijven en misdrijven tegen de mensheid worden
uitgebreid of beperkt, zonder dat daarbij een over-
zicht van alle komende veranderingen is beoogd.
Daarom blijven onder meer de terugwerkende kracht
(die is afgewezen4) en de bevoegde rechter (de zaken
worden geconcentreerd bij de gewone rechter te Arn-
hem5) verder onbesproken.

Mr R.  van E l s t ,  mr  dr  M.  Boot-Matth i j s sen*
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1. Aansluiting bij het (Statuut
voor het) Internationaal
Strafhof

1.1.Aanleiding
Aanleiding voor de Wet internationale misdrijven
vormt het Statuut van het Internationaal Strafhof
waarover op 17 juli 1998 in Rome overeenstemming
werd bereikt.6 Naast wetgeving die betrekking heeft
op de vestiging van het Strafhof in Den Haag en het
verlenen van rechtshulp aan dat Strafhof,7 acht de
regering het wenselijk de bestaande strafwetgeving
aan te passen zodat de in het Statuut opgenomen
misdrijven ook in Nederland kunnen worden ver-
volgd en berecht.8 Een dergelijke aanpassing was al
enige tijd aangewezen nadat was gebleken dat de toe-
passelijkheid van de Wet oorlogsstrafrecht (WOS) in
de praktijk vragen opriep; de rechtsmacht over geno-
cide en oorlogsmisdrijven uiteenliep, en misdrijven
tegen de mensheid met uitzondering van genocide
niet als zodanig strafbaar waren gesteld.9

1.2. Complementariteit
Met de WIM zou inhoud worden gegeven aan de
complementariteit waarop de bevoegdheid van het
Internationaal Strafhof is gebaseerd. Daarbij zou de
meerderheid van landen er namelijk van zijn uitge-
gaan dat het complementariteitsbeginsel – het Sta-
tuut noemt de bevoegdheid van het Strafhof ‘com-
plementary to national criminal jurisdictions’10 –
verplicht tot strafbaarstelling van de daarin opgeno-
men misdrijven en het daarover vestigen van univer-
sele rechtsmacht. In de memorie van toelichting is
dit belangrijke uitgangspunt als volgt uiteengezet:

Hoewel dit niet uitdrukkelijk in het Statuut is be-
paald, is door een meerderheid van staten – waaron-
der het Koninkrijk – steeds aangenomen dat uit het
complementariteitsbeginsel volgt dat de staten die
partij zijn bij het Statuut gehouden zijn om de mis-
drijven die aan de rechtsmacht van het Strafhof zijn
onderworpen, in hun nationale strafwetgeving straf-
baar te stellen en voorts om extra-territoriale, univer-
sele rechtsmacht te vestigen die hun nationale straf-
gerechten in staat stelt die misdrijven te berechten
óók als ze in het buitenland door niet-nationalen
zijn gepleegd.11

Erg overtuigend is dit niet. De tekst van het Statuut is
duidelijk in deze zin dat het Internationaal Strafhof
een aanvulling – want dat betekent complementair –
op de nationale rechtsmacht betreft.12 De rechts-
macht van die nationale gerechten wordt niet nader
aangeduid, hetgeen ook niet nodig is aangezien het
Statuut uitsluitend voorschriften bevat die betrek-
king hebben op de bevoegdheid van het Internatio-
naal Strafhof. Het aanvullende karakter stemt ook

overeen met de terughoudende wijze waarop het 
Internationaal Strafhof krachtens het Statuut rechts-
macht kan uitoefenen. Complementariteit wil eerst
en vooral benadrukken dat het Internationaal Straf-
hof, anders dan beide ad hoc tribunalen voor Joego-
slavië en Rwanda, niet het primaat heeft.13

Ook is het complimentariteitsbeginsel ontoereikend
voor feiten die niet in het Statuut maar wel in de
WIM zijn opgenomen zoals foltering sui generis.14

Onderbelicht blijft bovendien dat het strafbaar stel-
len van de feiten die in het Statuut zijn opgenomen,
de mogelijkheid biedt de vervolging van eigen on-
derdanen ter hand te nemen waarmee kan worden
vermeden dat zij aan het Internationaal Strafhof
moeten worden overgedragen.15

In plaats van in het complementariteitsbeginsel, ligt
de eigenlijke grond van het wetsvoorstel in het stre-
ven een eind te maken aan straffeloosheid dat bijna
een kenmerk van deze misdrijven lijkt. Dat is met
name van belang voor de wijze waarop universele
rechtsmacht in de WIM wordt uitgewerkt en de wijze
waarop oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de
mensheid worden gedefinieerd.

2. Genocide

Voor de strafbaarstelling van genocide sluit artikel 3
WIM aan bij de definitie die is opgenomen in het Ge-
nocideverdrag van 1948, net als overigens de Uitvoe-
ringswet genocideverdrag die wordt ingetrokken.16

Een verbetering ten opzichte van de uitvoeringswet
betreft de vertaling van de terminologie ‘forcibly
transferring children to another group’ in ‘kinderen
onder dwang [overbrengen] naar een andere groep’, in
plaats van de term ‘gewelddadig’.17 Ook zonder fy-
siek geweld kunnen kinderen, bijvoorbeeld door
dreiging met zulk geweld of dwang, naar een andere
groep worden overgebracht.
Kenmerkend voor genocide is het oogmerk van de
dader om een nationale, etnische, raciale of religi-
euze groep als zodanig geheel of gedeeltelijk te ver-
nietigen. Bij deze limitatief opgesomde groepen ont-
breken met name sociale en politieke groepen. Ten
tijde van de onderhandelingen over het Genocide-
verdrag heeft Nederland sterk de opname van poli-
tieke groepen bepleit omdat ‘een concessie op een zo
essentieel punt het verdrag voor een zeer belangrijk
deel zijn waarde zou ontnemen’.18 De Franse wetge-
ver heeft deze lacune gevuld door genocide ook straf-
baar te stellen indien het is gericht tegen een naar
enig ander criterium gedefinieerde groep. 19 De Ne-
derlandse wetgever zou dit voorbeeld kunnen volgen
of in het bijzonder uitleggen waarom sociale en poli-
tieke groepen ontbreken. Op basis van de huidige 
bepaling is het bijvoorbeeld de vraag of massaslach-
tingen van politieke tegenstanders, zoals die in Cam-

6. Statuut van Rome inzake het Internationale Strafhof,

Trb. 2000, 120.

7. Zie daarover de tevens in deze aflevering opgeno-

men bijdrage van J.A.C. Bevers, J.F.L. Roording en

N.M. Blokker, ‘Nederland en het Internationaal Straf-

hof: over Statuutverplichtingen en goed gastheer-

schap’.

8. Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr 3 (MvT), p. 2.

9. R. van Elst, ‘Afscheid van Joegoslavië. Over oorlogs-

misdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid

begaan in voormalig Joegoslavië’, NJB 69 (1994), 

p. 1401-1410; G.L. Coolen, ‘De Wet Oorlogsstraf-

recht: een wet met gebreken’, DD 26 (1996), p. 43-

55. De WOS blijft voorzien in de strafbaarstelling en

berechting van landverraderlijke feiten, zie Kamer-

stukken II 2001/02, 28 337, nr 3 (MvT), p. 2-3.

10. Art. 1 Statuut van Rome, supra noot 6.

11. Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr 3 (MvT), p. 2

en 18. Zo ook G.A.M. Strijards, ‘De weergalm van

een Romeins applaus. De totstandkoming van een

internationaal strafhof’, NJB 74 (1999), p. 765-771

op p. 767 en Strijards, Een internationaal strafhof in

Nederland, Nijmegen: Wolf 2001, p. 66-67.

12. Zo ook A.H.J. Swart, ‘Universaliteit’, in Iets bijzonders

(Liber amicorum Wladimiroff, Den Haag: SDU 2002,

p. 243-262 op p. 255.

13. M. Boot, Nullum Crimen Sine Lege and the Subject

Matter Jurisdiction of the International Criminal Court,

diss. Tilburg 2002, p. 60 nr 56.

14. Zie de transponeringstabel die is opgenomen in het

overzicht in Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr 3

(MvT), p. 14-15.

15. H. Satzger, ‘Das neue Völkerstrafgesetzbuch. Eine

kritische Würdigung’, NStZ 2002, p. 125-132 op p.

126.

16. Trb. 1960, 32; Wet van 2 juli 1964, Stb. 243.

17. Art. 3 lid 1 sub e WIM.

18. Kamerstukken II 1961-1962, 6612 (R262), nr 3

(MvT), p. 3.

19. Art. 211-1 NCP; ruimer lijkt eveneens art. 6(3) Cri-

mes Against Humanity and War Crimes Act; 48 &

49 Eliz. c. 24 (2000) (‘an identifiable group of per-

sons’). Anders par. 6 Völkerstrafgesetzbuch, infra

noot 76; art. 1 par. 1 van de Belgische wet

betreffende de bestraffing van ernstige schendingen

van het internationaal humanitair recht, infra noot

78.
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20. Waarover BVA. Röling in zijn noot sub 3 onder BRvC

6 december 1948, NJ 1949, 85 (Zühlke).

21. BVA. Röling, ‘Het volkenrechtelijk misdrijf van geno-

cide en het Nederlandse strafrecht’, NJB 1962, p.

377-384, op p. 377-378.

22. Art. 3 van de wet van 10 februari 1999, B.S. 1999,

p. 9286, nr 809.

23. Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr 3 (MvT), p. 40.

24. Wetsbesluit van 22 december 1943, Stb. D (1944)

61, zoals gewijzigd bij Wet van 10 juli 1947, Stb. H

(1947) 233, art. 27a (‘Hij die gedurende den tijd

van den huidigen oorlog in krijgs- staats-, of

publieke dienst bij of van den vijand zich schuldig

maakt aan eenig oorlogsmisdrijf of eenig misdrijf

tegen de menschelijkheid als bedoeld in art. 6

onder (b) of (c) van het handvest, behorende bij de

overeenkomst van Londen van 8 Augustus 1945’.

25. Stb. G (1946) 5.

26. Prosecutor v. Dus̆ko Tadiḉ, Decision on the Defence

Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction,

A.Ch., Case No. IT-94-1-AR72, 2 oktober 1995, par.

140-141.

27. Art. 4 lid 1 WIM.

28. Art. 4 lid 1 onder h WIM (cursivering toegevoegd).

29. Art. 1 par. 2 onder 8º Wet betreffende de bestraffing

van ernstige schendingen van het internationaal

humanitair recht, infra noot 78. Zie ook par. 7 lid 1

onder 10 Völkerstrafgesetzbuch, infra noot 76, ‘aus

politischer, rassischen, nationalen, ethnischen, kul-

turellen oder religiösen Gründe, aus Gründen des

Geschlechts’.

30. Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr 3 (MvT), p. 42.

31. Zie art. 7 lid 1 sub h in verband met art. 7 lid 3 Sta-

tuut waarin de woorden ‘within the context of

society’ zijn gevoegd om de sociologische dimen-

sies van de verschillen tussen de twee geslachten tot

uitdrukking te brengen en om te voorkomen dat

seksuele gerichtheid zou kunnen worden gezien als

een mogelijke grond van vervolging. Zie voor dit

debat en de uitkomst ervan C. Steains, ‘Gender

Issues’, in: R.S. Lee (ed.), The International Criminal

Court: The Making of the Rome Statute – Issues, Nego-

tiations, Results, Dordrecht/Boston/London: Kluwer

Law International 1999, p. . 357-390, 374. Zie de

‘seksistische redenen’ in art. 1 par. 2 onder 8º de

Belgische wet, infra noot 78. Vgl. BT Drucksache

14/8524, p. 22 r.k. (vervolging op grond van sek-

suele oriëntatie valt mogelijk in de toekomst onder

de ‘andere gronden’ ).

bodja ten tijde van de Rode Khmer, als genocide kun-
nen worden aangemerkt.

3. Misdrijven tegen de mensheid

3.1.Geen misdrijven tegen de menselijkheid
maar tegen de mensheid

Vrijwel woordelijk neemt artikel 4 WIM de misdrij-
ven over zoals die zijn omschreven in artikel 7 van
het Statuut. De vertaling van ‘crimes against human-
ity’ als misdrijven tegen de menselijkheid is ongeluk-
kig nu het niet zozeer overeenkomstig het spraakge-
bruik onmenselijke misdrijven betreffen – een
wijdverbreid misverstand20 – maar misdrijven die
zijn gericht tegen de mensheid. Het zijn, in de woor-
den van Röling, misdrijven die de mensheid aantas-
ten in een van de samenstellende delen.21 Ook de
Belgische wetgever benoemt deze categorie als mis-
drijven tegen de mensheid.22

3.2.Strafbaarheidsgat gedicht
Met de strafbaarstelling van misdrijven tegen de
mensheid wordt een belangrijk ‘strafbaarheidsgat’
gedicht.23 Tot nu toe was alleen genocide strafbaar
gesteld terwijl de strafbaarheid van misdrijven tegen
de mensheid als zodanig slechts was voorzien in arti-
kel 27a Besluit Buitengewoon Strafrecht dat echter
uitsluitend van toepassing is op misdrijven die in het
kader van de Tweede Wereldoorlog zijn begaan.24

Een andere verbetering – die gelet op het vernieu-
wende karakter van de strafbaarstelling in Nederland
niet onvermeld mag blijven – is dat misdrijven tegen
de mensheid niet langer alleen strafbaar zijn indien
zij zijn begaan in de context van een internationaal
gewapend conflict zoals het geval was in artikel 27a
BBS dat aansloot bij het Handvest van het Internatio-
naal Militair Tribunaal te Neurenberg.25 Onder in-
vloed van in het bijzonder de rechtspraak van het
Joegoslavië Tribunaal in de zaak Tadić, is dit vereiste
verband in het Statuut losgelaten.26 Dit betekent dat

grove schendingen van rechten van de mens zelf-
standig, derhalve ook los van een gewapend conflict,
in de WIM strafbaar worden gesteld, overigens mits
deze worden begaan ‘als onderdeel van een wijdver-
breide of stelselmatige aanval gericht tegen een bur-
gerbevolking’ welke voorwaarde deze misdrijven 
onderscheidt van commune misdrijven.27

3.3. ‘Vervolging’ als misdrijf tegen de
mensheid

Van de in artikel 4 lid 1 WIM opgesomde handelin-
gen die een misdrijf tegen de mensheid kunnen ople-
veren – waaronder opzettelijk doden, uitroeiing, sla-
vernij en deportatie – vraagt de wijze waarop
‘vervolging’ in de zin van ‘persecution’ is verwoord,
enige aandacht. Artikel 4 lid 1 aanhef en onder h
WIM luidt als volgt:

‘vervolging van een identificeerbare groep of collec-
tiviteit op politieke gronden, omdat deze tot een bepaald
ras of een bepaalde nationaliteit behoort, op etnische, cul-
turele of godsdienstige gronden, op grond van geslacht of
op andere gronden die universeel zijn erkend als on-
toelaatbaar krachtens internationaal recht, in ver-
band met een in dit lid bedoelde handeling of enig
ander misdrijf omschreven in deze wet.’28

Bij de vertaling zijn de gronden iets anders vormge-
geven dan in het Statuut waarin ze worden omschre-
ven als ‘on political, racial, national, ethnic, cultural,
religious, gender [...] grounds’. In het Nederlands
kunnen deze beter worden omschreven als ‘gronden
van politiek, ras, nationaliteit, etniciteit, godsdienst
of geslacht’ zoals deze ook in de Belgische wet wor-
den gedefinieerd als ‘politieke, raciale, nationale, 
etnische, godsdienstige of seksistische redenen’.29

Bij de ruim aangeduide ‘andere gronden die univer-
seel zijn erkend als ontoelaatbaar krachtens interna-
tionaal recht’ valt volgens de memorie van toelich-
ting te denken aan onderscheid op grond van taal,
nationale en sociale identiteit, en bezit.30 Daarbij
wordt verwezen naar artikel 2 lid 1 IVBPR dat nog als
andere gronden huidskleur, politieke of andere me-
ning, geboorte of andere status noemt. Hoewel sek-
suele gerichtheid duidelijk niet nu reeds kan worden
aangemerkt als een grond die universeel als ontoe-
laatbaar wordt gezien, zou de Nederlandse wetgeving
op dit punt vooruitstrevender kunnen en moeten
zijn door deze grond expliciet op te nemen.31 Dat
past goed bij artikel 137d Sr waarin het aanzetten tot
haat tegen of discriminatie van mensen wegens on-
der meer hun hetero- of homoseksuele gerichtheid,
strafbaar is gesteld.
Tot slot kan de omschrijving van ‘vervolging’ beter
aan het eind van artikel 4 lid 1 WIM worden ge-
plaatst aangezien in de omschrijving ervan wordt te-
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ruggegrepen op de andere in artikel 4 lid 1 genoemde
handelingen.32

4. Oorlogsmisdrijven

4.1.Gedetailleerde omschrijving in plaats
van artikel 8 WOS

Twee bepalingen bevatten gedetailleerde omschrij-
vingen van oorlogsmisdrijven die in geval van een
internationaal gewapend conflict (art. 5 WIM) res-
pectievelijk niet-internationaal gewapend conflict
(art. 6 WIM) worden begaan. Daarmee wordt de alge-
mene strafbaarstelling van artikel 8 WOS verlaten
waarin oorlogsmisdrijven, ongeacht het al of niet in-
ternationale karakter van het gewapende conflict,
strafbaar waren gesteld als ‘schending van de wetten
en gebruiken van de oorlog’ met enkele nader gespe-
cificeerde oorlogsmisdrijven als strafverzwarende
omstandigheid.33 Het op artikel 8 WOS geënte artikel
7 WIM bevat een ‘vangnetbepaling’ waarin geen on-
derscheid wordt gemaakt naar het karakter van het
gewapende conflict zodat daarmee kan worden ver-
zekerd dat de niet specifiek omschreven oorlogsmis-
drijven niet onbestraft blijven.34

Behalve de oorlogsmisdrijven zoals die in het Statuut
zijn opgenomen, wordt bij de omschrijving van deze
misdrijven in de voorgestelde WIM ook geput uit 
andere internationale overeenkomsten zoals het
Tweede Protocol bij het Haags Verdrag van 1954 in-
zake de bescherming van culturele goederen in geval
van een gewapend conflict.35 Afgezien van een der-
gelijke uitbreiding, volgt de Nederlandse wetgever
vrij nauwgezet de tekst van de misdrijven zoals die in
het Statuut zijn opgenomen.36

Artikel 5 WIM wordt de omvangrijkste strafbepaling
uit het Nederlandse recht en bevat een ogenschijn-
lijk oneindige opsomming van uiteenlopende gedra-
gingen met 20 verwijzingen naar 5 verschillende in-
ternationale overeenkomsten, waarin het met 7
leden, 11 cijfers en 53 letters niet lukt orde te schep-
pen. Het zou de overzichtelijkheid en toegankelijk-
heid van de wet ten goede komen indien deze oor-
logsmisdrijven worden gecategoriseerd, zoals in het
Duitse Völkerstrafgesetzbuch is gedaan, als oorlogsmis-
drijven tegen (a) personen; (b) goederen waaronder
culturele goederen; oorlogsmisdrijven betreffende (c)
humanitaire operaties en emblemen, en oorlogsmis-
drijven inzake het inzetten van bepaalde (d) metho-
den en (e) middelen van oorlogsvoering.

4.2.Onderscheid (niet)internationaal
gewapend conflict

Al bij een eerste blik valt op dat artikel 6 WIM, dat
betrekking heeft op misdrijven in geval van een niet-
internationaal gewapend conflict, een stuk korter is
dan artikel 5 WIM. Voor de gemaakte verdeling
wordt in de memorie van toelichting als reden gege-
ven dat de humanitair oorlogsrechtelijke bepalingen

voor deze twee categorieën conflicten niet eenslui-
dend zijn.37

Het onderscheid brengt mee dat de Nederlandse
rechter per geval het karakter van een specifiek con-
flict zal moeten bepalen. Dit zal niet altijd een ge-
makkelijke taak zijn, mede gezien het vaak onduide-
lijke en zich ontwikkelende karakter van conflicten
en de mogelijke overlap van typen conflicten. Het
Joegoslavië Tribunaal heeft dit probleem onderkend,
en heft het verschil in de toepassing van het humani-
tair oorlogsrecht daarom langzamerhand op. In de
zaak Tadić verwoordde de Kamer van Beroep de
kwestie als volgt:

‘What is inhumane, and consequently proscribed, in
international wars, cannot but be inhumane and in-
admissible in civil strife.’38

Bij deze ontwikkeling plaatst de memorie van toe-
lichting de kanttekening dat de gedachte over het
opheffen van het onderscheid nog geen gemeengoed
is, hetgeen zou blijken uit de structuur van het Sta-
tuut waarin het onderscheid is gehandhaafd.39 Daar-
aan wordt toegevoegd dat het Joegoslavië Tribunaal
is opgericht voor een specifieke situatie waarbij de
betrokken partijen gebonden waren aan dezelfde re-
gels van het humanitair oorlogsrecht, en dat bij een
algemene toepassing van rechtsregels een dergelijke
benadering niet is aangewezen. Voorts lijkt het na-
tionaal reeds invoeren van een internationaal nog
niet uitgekristalliseerde ontwikkeling in het interna-
tionale recht, aldus nog steeds de memorie van toe-
lichting, onverenigbaar met het beginsel van rechts-
zekerheid.40

Hierbij wordt miskend dat het Tribunaal, omwille
van het legaliteitsbeginsel zoals dat binnen de rechts-
macht van het Tribunaal wordt uitgelegd, regels toe-
past ‘which are beyond any doubt part of customary
international law’.41 Voorts betreft de ontwikkeling
die nog niet is uitgekristalliseerd niet zozeer het be-
staan van normen en de gedetailleerdheid daarvan,
maar de daarop toe te passen universele rechtsmacht.
Tevens blijft ten onrechte onvermeld dat het onder-
scheid naar het karakter van het gewapende conflict
in recente wetgeving in België en Duitsland (zo goed
als) is verlaten. De Duitse wetgever wijst daartoe op
de ‘Tendenz zur rechtlichen Gleichbehandlung’ die
vooral tot uitdrukking komt in de rechtspraak van
het Rwanda en Joegoslavië Tribunaal en zelfs in het

32. Ook in par. 7 lid 1 VStGB is de volgorde veranderd

en ‘Verfolgung’ aan het slot geplaatst, zie BT Druck-

sache 14/8524, p. 20 r.k.

33. Zie ‘plundering’ (art. 8 lid 2 onder 4∞ WOS; art. 5

lid 5 onder q WIM) en ‘misbruik van een door de

wetten en gebruiken van de oorlog beschermde

vlag of teken dan wel van de militaire onderschei-

dingstekenen of de uniform van de tegenpartij’ (art.

8 lid 3 onder 2∞ WOS; art. 5 lid 3 onder f WIM).

34. Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr 3 (MvT), 

p. 45-46.

35. Trb. 1999, 107; zie art. 5 lid 4 WIM.

36. W.N. Ferdinandusse & J.K. Kleffner & P.A. Nollkaem-

per, ‘Origineel of reproductie. Internationale straf-

baarstellingen in de Nederlandse rechtsorde’, 

NJB 77 (2002), p. 341-349.

37. Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr 3 (MvT), p. 10.

38. Prosecutor v. Tadić, Decision on the Defence Motion

for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, supra noot

26, par. 199 en 94, 134-135. Zie ook Prosecutor v.

Delalić, Delić, Mucić and Landzo (Celebići), Judge-

ment, A. Ch., Case No. IT-96-21-A, 21 februari

2001, par. 161 (‘[T]wo different regimes of criminal

responsibility would exist based on the different

legal characterisation of an armed conflict. As a con-

sequence, the same horrendous conduct commit-

ted in an internal conflict could not be punished.’)

en par. 172 (‘In light of the fact that the majority of

the conflicts in the comtemporary world are

internal, to maintain a distinction between the two

legal regimes and their criminal consequences in

respect of similarly egregious acts because of the

difference in nature of the conflict would ignore the

very purpose of the Geneva Conventions, which is

to protect the dignity of the human person.’).

39. Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr 3 (MvT), p. 11.

40. Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr 3 (MvT), p. 11.

41. Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph

2 of Security Council Resolution 808 (1993), VN-doc.

S/25 704, par. 34 en 35.
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42. BT Drucksache 14/8524, p. 24 l.k.

43. Wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van

de ernstige inbreuken op de Internationale Verdra-

gen van Genève van 12 augustus 1949 en op de

Aanvullende Protocollen I en II bij die Verdragen,

van 8 juni 1977, B.S. 5 augustus 1993, p. 17 751, 

nr 1856.

44. Gedr. St. Senaat 1992-1993, 481/4 (Amendement

van de heer Lallemand c.s.), p. 3-4. Zie ook Parl.

Hand. Senaat 12 januari 1993, p. 1266 r.k. (‘Voor

slachtoffers van deze misdaden maakt het uiteraard

niets uit of deze misdaden werden gepleegd tijdens

een binnenlands of een internationaal conflict. Voor

de vervolging en bestraffing van de verantwoorde-

lijken voor deze misdaden mag dit onderscheid

evenmin spelen.’)

45. Zie achtereenvolgens art. 5 lid 5 onder respectieve-

lijk g; h; i en l WIM.

46. Zie achtereenvolgens par. 12 lid 1, 2 en 3 alsmede

par. 11 lid 1 sub 5 VStGB en de toelichting in BT

Drucksache 14/8524, p. 34-36.

47. Art. 2 lid 1 (‘Het is verboden chemische wapens [...]

te gebruiken.’) Uitvoeringswet verdrag chemische

wapens, Stb. 1995, 338. Zie ook art. 2 lid 3 Uitvoe-

ringswet (‘Het eerste lid is niet van toepassing inge-

val de Wet Oorlogsstrafrecht van toepassing is.’)

waarover Kamerstukken II 1994-1995, 23 911, nr 5

(Nota naar aanleiding van het verslag), p. 5-6.

48. Art. 14 lid 2 in verband met art. 1 lid 2 Protocol

inzake het verbod of de beperking van het gebruik

van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen,

zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals

gewijzigd op 3 mei 1996), Trb. 1997, 24. Zie ook

art. 9 Convention on the Prohibition of the Use,

Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Person-

nel Mines and on Their Destruction (Ottawa Con-

vention), 18 September 1997, 36 ILM 1507 (1997).

49. Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmense-

lijke of onterende behandeling of bestraffing, New

York 10 december 1984, Trb. 1985, 69.

50. Twee kleine verschillen: ‘intimidating’ is vertaald als

‘vrees aanjagen’ terwijl dat in de Nederlandse verta-

ling van het gewoon ‘intimidatie’ heet, en ‘discrimi-

nation of any kind’ is in de WIM ‘discriminatie uit

welke grond dan ook’ en in de Nederlandse verta-

ling ‘discriminatie van welke aard ook’, zie 

Trb. 1985, 69, p. 33.

51. Zie over de Uitvoeringswet F.A. Egter van Wisse-

kerke, ‘De implementatie van het Folteringsver-

drag’, NJB 63 (1988), p. 113-117.

Statuut.42 De toepasselijkheid van
een Belgisch wetsvoorstel dat zich be-
perkte tot oorlogsmisdrijven die in
geval van een internationaal gewa-
pend conflict zijn begaan, werd bij
amendement ook van toepassing ver-
klaard op oorlogsmisdrijven begaan
in geval van een niet-internationaal
gewapend conflict,43 hetgeen als
volgt werd toegelicht:

Uit politiek en moreel oogpunt zou
het erg tegen de borst stuiten, nu het
humanitair internationaal recht op
een afschuwelijke wijze met voeten
wordt getreden in louter interne ge-
wapende conflicten (Bosnië-Herze-
govina, Somalië, Sri-Lanka, Azerbajd-
jan, Georgië, Afghanistan, enz.) dat een wet wordt
aangenomen die zich beperkt tot relatief uitzonder-
lijke situaties van het soort als de oorlog Irak-Iran en
Irak-Koeweit terwijl dagelijks weerkerende toestan-
den genegeerd worden. De publieke opinie zou eens
te meer het partiële en zelfs selectieve karakter van de
toepassing van het internationaal recht opmerken.44

Indien eenmaal wordt aangenomen dat bepaalde ge-
dragingen – zoals het opzettelijk doden, verkrach-
ting, foltering en deportatie – ook buiten het kader
van een gewapend conflict een misdrijf tegen de
mensheid kunnen opleveren, is het normeren en
strafbaar stellen van gedragingen die in geval van
een niet-internationaal gewapend conflict worden
begaan veel minder ingrijpend dan in de memorie
van toelichting wordt gesuggereerd.

4.3.Aanvullingen van de strafbaarstellingen
In de voorgestelde WIM zijn onder meer de volgende
handelingen niet specifiek strafbaar gesteld indien ze
worden begaan in geval van een niet-internationaal
gewapend conflict:

• gebruik van gif of giftige wapens;
• gebruik van verstikkende, giftige of andere gassen

en overige soortgelijke vloeistoffen, materialen of
apparaten;

• gebruik van kogels die in het menselijk lichaam
gemakkelijk in omvang toenemen of platter en
breder worden, zoals kogels met een harde mantel
die de kern gedeeltelijk onbedekt laat of voorzien
is van inkepingen;

• opzettelijk gebruikmaken van uithongering van
burgers als methode van oorlogvoering door hun
voorwerpen te onthouden die onontbeerlijk zijn
voor hun overleving.45

Nu de ernst en onaanvaardbaarheid
van dergelijke handelingen niet
wordt bepaald door het karakter van
het gewapende conflict waarin ze
plaatsvinden (par. 4.2.), kan de straf-
baarheid ervan worden doorgetrok-
ken naar niet-internationaal gewa-
pende conflicten, zoals ook de Duitse
wetgever heeft gedaan in het
VStGB.46 De wetgever zal dat uitdruk-
kelijk moeten doen nu de strafbaar-
heid van deze handelingen in de
voorgestelde WIM specifiek is voor-
zien voor zover deze in geval van een
internationaal gewapend conflict
hebben plaatsgevonden, zodat het
(bijvoorbeeld om a contrario redene-
ringen tegen te gaan) onwenselijk

zou zijn om voor de strafbaarheid in geval van een
niet-internationaal gewapend conflict terug te moe-
ten grijpen op de vangnetbepaling. Overigens kan de
strafbaarheid van het gebruik van chemische wapens
in niet-internationaal gewapend conflict worden ge-
baseerd op de Uitvoeringswet verdrag chemische wa-
pens, hetgeen een extra aansporing is om de verhou-
ding tussen deze uitvoeringswet en de voorgestelde
WIM nader te regelen.47

In de WIM zou ook de strafbaarstelling van het ge-
bruik van anti-personeelsmijnen moeten worden op-
genomen.48

5. Foltering sui generis

5.1.Verbeterde definitie van het vereiste
oogmerk

In de WIM wordt ook foltering als bedoeld in het VN
Folteringverdrag strafbaar gesteld.49 Daarbij wordt de
strafbaarstelling gewijzigd zoals die nu is voorzien in
de Uitvoeringswet folteringverdrag en tevens voorge-
steld deze wet in te trekken. Een verbetering is de
omschrijving van het vereiste oogmerk dat in de uit-
voeringswet niet geheel correct uit het verdrag was
overgenomen. 50 Het oogmerk is in de WIM niet lan-
ger beperkt tot het bestraffen, verkrijgen van inlich-
tingen of een bekentenis van het slachtoffer zelf
maar kan er ook op zijn gericht om die van een derde
te verkrijgen of een derde te bestraffen. In zoverre
wordt de strafbaarstelling van foltering verruimd.
Een meer technische wijziging is dat nu ‘enigerlei re-
den gebaseerd op discriminatie uit welke grond dan
ook’ als oogmerk wordt genoemd terwijl dat in de
Uitvoeringswet nog gekunsteld werd omschreven als
‘uit minachting voor diens aanspraken op mense-
lijke gelijkwaardigheid’.51
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5.2.Definitie van foltering voldoet niet aan
lex certa

De strafbaarstelling van foltering als bedoeld in het
VN Folteringverdrag wordt vrijwel onherkenbaar
door een creatieve maar onnodig gelaagde definitie
waarmee het wordt onderscheiden van ‘torture’ als
oorlogsmisdrijf of misdrijf tegen de mensheid
waarop het Statuut betrekking heeft en dat in de
WIM als ‘marteling’ is vertaald. De definitie is als
volgt geconstrueerd. Marteling wordt in de WIM ge-
definieerd als ‘het opzettelijk veroorzaken van ern-
stige pijn of ernstig lijden, hetzij lichamelijk, hetzij
geestelijk, bij een persoon die zich in gevangenschap
of in de macht bevindt van degene die beschuldigd
wordt, met dien verstande dat onder marteling niet
wordt verstaan pijn of lijden dat louter het gevolg is
van, inherent is aan of samenhangt met rechtmatige
sancties’.52 Dit begrip wordt vervolgens in twee stap-
pen omgewerkt tot foltering als bedoeld in het VN
Folteringverdrag. Eerst wordt het begrip foltering ge-
definieerd, te weten als marteling met als bijko-
mende voorwaarde dat wordt gemarteld met het
oogmerk zoals dat hierboven al is besproken. Dit is
een tamelijk zinloze exercitie nu op hetgeen aldus als
foltering is omschreven geen straf wordt bepaald.
Daarvoor is namelijk een tweede stap vereist, en wel
dat de foltering wordt begaan door een ‘ambtenaar
of anderszins ten dienste van de overheid werkzame
persoon in de uitoefening van zijn functie’.53

Deze nodeloos getrapte definitie is onvoldoende dui-
delijk en precies (lex certa) en suggereert bovendien
ten onrechte dat de uitleg van het begrip marteling
identiek zou moeten zijn als het gaat om foltering als
bedoeld in het VN Folteringverdrag en om ‘torture’
als oorlogsmisdrijf of misdrijf tegen de mensheid.
Foltering als bedoeld in het VN Folteringverdrag is
echter een strafbaar feit sui generis dat ook een inci-
denteel geval kan betreffen terwijl ‘torture’ als oor-
logsmisdrijf of misdrijf tegen de mensheid deel uit-
maakt van een groter geheel en daarom veelal
structuurcriminaliteit betreft.54 Gelet op dit verschil-
lende kader zou voor wat betreft foltering sui generis
bijvoorbeeld met recht een engere uitleg kunnen
worden bepleit voor het toebrengen van ‘ernstig’
pijn of letsel dat overigens in het VN Folteringver-
drag is geplaatst naast ‘andere vormen van wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of be-
straffing’.55

5.3.Strafmaximum niet langer
gedifferentieerd en ten onrechte
verhoogd

Ook in de strafmaxima wordt onvoldoende onder-
scheid gemaakt tussen enerzijds ‘torture’ als oorlogs-
misdrijf of misdrijf tegen de mensheid en anderzijds
foltering sui generis. Zonder de dood van het slacht-

offer als strafverzwarend gevolg komt foltering sui ge-
neris vrijwel overeen met het commune delict van
zware mishandeling met voorbedachten rade begaan
door een ambtenaar, waarop vijftien jaar gevangenis-
straf is gesteld, zoals ook nu het geval is in de Uitvoe-
ringswet foltering, terwijl levenslange gevangenis-
straf kan worden opgelegd indien het folteren de
dood ten gevolge heeft.56 In de WIM zou deze diffe-
rentiatie vervallen en levenslange gevangenisstraf

zonder meer de maximumstraf zijn. Deze verhoging
miskent dat foltering niet in al zijn schakeringen (zo-
als een ernstig uit de hand gelopen politieverhoor)
behoort tot de ernstigste feiten.57 Ook bij de straf-
baarstelling van andere misdrijven naar interna-
tionaal recht, zoals vliegtuigkaping, zijn de straf-
maxima gedifferentieerd.58 Bij het herstellen van de
strafdifferentiatie is het overigens wel raadzaam de,
in de praktijk ook bij incidentele gevallen van folte-
ring niet ongebruikelijke, vermissing van het slacht-
offer met de dood gelijk te stellen teneinde bewijs-
problemen zoveel mogelijk te voorkomen.59

5.4.Verjaring afgeschaft
Foltering krachtens het VN Folteringverdrag wordt,
net als overigens genocide en de meeste oorlogsmis-
drijven en misdrijven tegen de mensheid, van verja-
ring uitgesloten. Het Folteringverdrag noch interna-
tionaal (gewoonte)recht60 bieden daarvoor afdoende
grondslag aangezien foltering sui generis betrekking
heeft op foltering dat niet als oorlogsmisdrijf of mis-
drijf tegen de mensheid kan worden gekwalificeerd.
De ernst van het feit is als argument weinig overtui-
gend gelet op het bestaande systeem waarin ook de
meest ernstige strafbare feiten na 18 jaar verjaren.61

Evenmin overtuigend is het ius cogens karakter van
het verbod van foltering – dat in de memorie van
toelichting eveneens als reden wordt gegeven om
foltering van verjaring uit te sluiten – welk caout-
choucbegrip betrekking heeft op staatsaansprakelijk-
heid zonder dat daaruit volgt op welke wijze inhoud

52. Art. 1 lid 1 onder d.

53. Achtereenvolgens art. 1 lid 1 onder d; art. 1 lid 1

onder e; art. 8 lid 1 WIM.

54. C.F. Rüter, Enkele aspecten van de strafrechtelijke

reactie op oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de

menselijkheid, diss. Amsterdam, Amsterdam: Univer-

sity Press 1973, p. 23-24 en 48-49.

55. Prosecutor v. Kunarac, Kovac en Vukovic, Judgment,

T.Ch. II, Case No. IT-96-23-T en IT-96-23/1-T, 22

februari 2001, par. 469 (‘The definition of an

offence is largely a funtion of the environment in

which it develops.’) en par. 461 (The Trial Chamber

is therefor wary not to embrace too quickly and too

easily concepts and notions developed in a different

legal context. The Trial Chamber is of the view that

notions developed in the field of human rights can

be transposed in international humanitarian law

only if they take into consideration the specificities

of the latter body of law.’); M. Boot, supra noot 13,

p. 587-588 nr 568 (‘a human rights concept cannot

be automatically transposed to violations constitu-

ting crimes under the law of armed conflict’).

56. Art. 1 lid 1 en lid 3 Uitvoeringswet folteringverdrag,

zie Kamerstukken II 1986-1987, 20 042 nr 3 (MvT) ,

p. 7.

57. Anders het advies van de Raad van State, Kamerstuk-

ken II 2001/02, 28 337, B, p. 8.

58. Zie art. 117, 168, 385a, 385b Sr en art. 80 Kern-

energiewet.

59. Om dezelfde reden is destijds art. 26 lid 4 Besluit

Buitengewoon Strafrecht aangepast, zie Stb. H

(1947) 206. Zie ook art. 5 lid 2 WOS.

60. Op grond van twee verdragen kan worden betoogd

dat ernstige oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen

de mensheid niet verjaren, zie UN Convention on

the Non-Applicability of Statutory Limitations to

War Crimes and Crimes Against Humanity, 26

november 1968, 754 U.N.T.S. 73 (1970) (in werking

getreden op 11 november 1970; Nederland is geen

partij) als European Convention on the Non-Appli-

cability of the Statutory Limitation to Crimes

Against Humanity and War Crimes, 25 februari

1974; E.T.S. 82 (niet in werking getreden; Neder-

land heeft dit verdrag wel geratificeerd).

61. Vgl. Kamerstukken II 2001/02, 28 495, nr 3 (MvT),

p. 2 waarin wordt voorgesteld de verjaring af te

schaffen voor een aantal misdrijven die de dood ten

gevolge hebben.
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Furundz̆ ija, Judgment, T.Ch.II, Case No. IT-95-17/1-

T, 10 december 1998, par. 157 (‘It would seem that

other consequences (dan dat het verbod van folte-
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include the fact that torture may not be covered by
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from extradition under the political offence exemp-
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63. Art. 21 lid 2 WIM.

64. Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr 3 (MvT), p. 53.

Zie HR 17 december 1996, NJ 1997, 261 rov. 5.2.

Anders Kamerstukken II 2001/02, 28 495, nr 2 (ver-

jaring herleeft indien tijdens het lopen van de verja-

ring geen verdachte bekend was).
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gen moeten leiden: art. 1e vervalt waardoor onder

f en g moet worden gewijzigd in e en f; in de vol-

gende bepalingen wordt marteling vervangen door

foltering: art. 1d; 4 lid 1 onder f; 5 lid 1 onder b; 6

lid 1 onder a WIM; art. 21 lid 2 (verjaring foltering)

WIM vervalt; art. 20 (intrekken Uitvoeringswet folte-

ringverdrag) WIM vervalt.

66. Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr 3 (MvT), p. 38.

67. HR 18 september 2001, nr 749/01, LJN-nummer AB

1471 (www.rechtspraak.nl); NbSr 2001, 236; MRT

XCV (2002), p. 46-56 m.nt. H. van der Wilt; AA 51

(2002), p. 99-106 m.nt. Y. Buruma.

68. Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr 3 (MvT), p. 38.

69. Art. 126m lid 4 in verband met art. 126l lid 4 Sv;

art. 97 lid 2 Sv; art. 226a lid 1 Sv.

moet worden gegeven aan individuele strafrechte-
lijke aansprakelijkheid.62 Bovendien behoort folte-
ring sui generis niet in al zijn schakeringen tot de
meest ernstige misdrijven, met name niet indien het
niet de dood (of vermissing) ten gevolge heeft of een
incidenteel geval betreft.
Problematisch is in dit verband de overgangsregeling
waarin de verjaring van foltering met terugwerkende
kracht wordt afgeschaft.63 Die bepaling is in strijd
met de regel dat reeds ingetreden verjaring niet kan
herleven. De regering onderkent die regel wel, maar
gaat er ten onrechte van uit dat sinds 20 januari 1989
strafbaar gestelde foltering nog niet kan zijn ver-
jaard.64 Doordat de verjaringstermijnen voor jeug-
dige personen in artikel 77d lid 1 Sr wordt gehal-
veerd, is de verjaring in die gevallen evenwel reeds
na 7,5 respectievelijk 9 jaar ingetreden.

5.5.Alternatief
Een alternatief is de volgende nu voorgestelde bepa-
ling:

1. Hij die, als ambtenaar of als anderszins ten dien-
ste van de overheid werkzaam persoon, in de uit-
oefening van zijn functie, aan iemand die van
zijn vrijheid is beroofd, opzettelijk ernstige pijn of
ernstig lijden, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk,
veroorzaakt met het oogmerk om van hem of van
een derde inlichtingen of een bekentenis te ver-
krijgen, hem te bestraffen voor een handeling die
hij of een derde heeft begaan of waarvan hij of
een derde wordt verdacht, of hem of een derde
vrees aan te jagen of te dwingen iets te doen of te
dulden, dan wel om enigerlei reden gebaseerd op
discriminatie uit welke grond dan ook, wordt, als
schuldig aan foltering, gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

2. Indien het feit de dood of vermissing, waaruit re-
delijkerwijze de dood is af te leiden, ten gevolge
heeft, wordt de schuldige gestraft met levenslange
gevangenisstraf of met tijdelijke van ten hoogste
twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

3. Onder foltering wordt niet verstaan pijn of lijden
dat louter het gevolg is van, inherent is aan of 
samenhangt met rechtmatige sancties.65

Deze bepaling kan artikel 1 Uitvoeringswet foltering-
verdrag vervangen, waarmee het sui generis karakter
van foltering wordt benadrukt zodat dit strafbare feit
zich zelfstandiger, losser van de interpretatie van fol-
tering als oorlogsmisdrijf of misdrijf tegen de mens-
heid, en meer overeenkomstig het in het VN Folte-
ringverdrag voorziene regime kan ontwikkelen.

Zowel de Belgische, Duitse, Engelse en Franse wetge-
ver, heeft foltering sui generis niet opgenomen in de
bijzondere wetgeving die in het kader van het Sta-
tuut tot stand is gekomen.

6. Universele rechtsmacht

6.1.Extra-territoriale rechtsmacht in de
WIM

Hoeksteen van de voorgestelde WIM is de universele
rechtsmacht die de Nederlandse rechter wordt toege-
kend. Deze bepaalt in belangrijke mate de bijdrage
die de Nederlandse justitie kan leveren aan het te-
gengaan van straffeloosheid. Daarbij mag overigens
niet uit het oog worden verloren dat de wet ook be-
trekking heeft op strafbare feiten die in Nederland
zijn begaan, of in het buitenland door of tegen Ne-
derlanders. De rechtsmacht wordt in artikel 2 lid 1
WIM als volgt voorgesteld:

Onverminderd het te dien aanzien in het Wetboek
van Strafrecht en het Wetboek van Militair Strafrecht
bepaalde is de Nederlandse strafwet toepasselijk:
a. op ieder die zich buiten Nederland schuldig

maakt aan een van de in deze wet omschreven
misdrijven, wanneer de verdachte zich in Neder-
land bevindt;

b. op ieder die zich buiten Nederland schuldig
maakt aan een van de in deze wet omschreven
misdrijven, wanneer het feit is begaan tegen een
Nederlander;

c. op de Nederlander die zich buiten Nederland
schuldig maakt aan een van de in deze wet om-
schreven misdrijven.

6.2.Beperkte universele rechtsmacht
De bij universele rechtsmacht gestelde voorwaarde
dat de ‘verdachte zich in Nederland bevindt’ heeft
verstrekkende gevolgen voor de opsporing en vervol-
ging. Voor de beoordeling of de verdachte zich in
Nederland bevindt is volgens de memorie van toe-
lichting het moment van aanhouding beslissend.66

Dit ‘ijkpunt’ voor de rechtsmacht – dat de Hoge Raad
ook recentelijk aangaf in de zaak van de December-
moorden67 – geeft beter dan het moment waarop de
vervolging wordt ingesteld aan dat het bij deze vorm
van rechtsmacht gaat om de plaats waar de ver-
dachte wordt aangetroffen, aldus de memorie van
toelichting.68

Dit criterium brengt met zich dat geen vervolgings-
handelingen mogen worden verricht zolang de ver-
dachte niet is aangehouden aangezien pas daarmee
rechtsmacht ontstaat. Daardoor zijn, uitgaande van
het in artikel 36a lid 1 Sv neergelegde vervolgings-
begrip, bevoegdheden uitgesloten waarvoor de me-
dewerking van een rechterlijke autoriteit is vereist,
zoals onderzoek van telecommunicatie, een doorzoe-
king en het verhoor van anonieme getuigen.69 In de
daaraan voorafgaande fase kunnen opsporingshande-
lingen worden verricht ‘indien en zodra ernstige re-
den bestaat om te vermoeden dat de verdachte zich
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op Nederlands grondgebied bevindt’, aldus de me-
morie van toelichting.70 Op basis van welke informa-
tie dat vermoeden zou kunnen ontstaan, de achilles-
hiel van de voorgestelde universele rechtsmacht,
blijft ongewis. De onmogelijkheid werkelijk actief op
te sporen is in strijd met verdragsverplichtingen om
de betreffende feiten te vervolgen, zoals die bijvoor-
beeld zijn opgenomen in de verdragen van Genève
op grond waarvan juist actief moet worden opge-
spoord (‘to search for’).71

Samengevat belemmert de beperkte universele
rechtsmacht de mogelijkheden om feiten en omstan-
digheden te verzamelen aan de hand waarvan de ver-
volgingsbeslissing zal moeten worden genomen
waardoor de kans dat daadwerkelijk tot vervolging
zal worden overgegaan aanzienlijk wordt verkleind.
In de memorie van toelichting worden de problemen
als volgt uiteengezet:

Doorgaans zal het OM weinig tijd hebben om tot een
vervolgingsbeslissing te komen; de persoon om wie
het gaat zal immers vaak slechts kort in Nederland
blijven, en de inschatting omtrent een succesvolle
vervolging zal moeten worden gemaakt voordat tot
zijn aanhouding kan worden overgegaan. De beslis-
sing zal derhalve moeten worden gebaseerd op infor-
matie waarover het OM beschikt op het moment
waarop de persoon wordt aangetroffen of eventueel
een aangifte tegen hem wordt gedaan.72

Daarmee wordt in de memorie van toelichting in
feite uiteengezet waarom de voorgestelde universele
rechtsmacht te beperkt is. Hierbij moet overigens wel
worden bedacht dat met name spraakmakende ver-
dachten slechts korte tijd in Nederland blijven (waar-
bij te denken valt aan een bezoek van enkele dagen
van A. Pinochet in 199473) en een veel groter aantal
verdachten reeds geruime tijd in Nederland verblijft
en enkelen zelfs de Nederlandse nationaliteit hebben
verkregen.74

Tot slot betekent het moment van aanhouding als
ijkpunt dat een verzoek om uitlevering waarbij de be-
voegdheid berust op universele rechtsmacht niet
mogelijk is indien de verdachte zich nog nooit in
handen van de Nederlandse justitie heeft bevon-
den.75 Toch zijn gevallen denkbaar waarin een uit-
leveringsverzoek mogelijk moet zijn. In de eerste
plaats indien de uitlevering van de betreffende ver-
dachte voor samenhangende feiten kan worden ge-
baseerd op andere grondslagen voor rechtsmacht –
waarbij immers de aanwezigheid van de verdachte
niet als voorwaarde wordt gesteld – zoals het geval
kan zijn indien het strafbare feit ook tegen een Ne-
derlander is begaan. Ten tweede kan het aangewezen
zijn de uitlevering te verzoeken van een verdachte
die betrokken zou zijn geweest bij een feitencomplex
waarvan andere betrokkenen zich reeds in Nederland
bevinden. Ten derde zou het niet uitgesloten moeten

zijn de vervolging en berechting ter hand te nemen
van een verdachte indien zich in Nederland een
grote groep slachtoffers bevindt.

6.3.Duitsland en België
Geheel anders is de benadering die de Duitse wetge-
ver met het Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) heeft geko-
zen. Daarin is het in de rechtspraak ontwikkelde ver-
band tussen de verdachte en het Duitse grondgebied
(het zogenoemde Inlandsbezug) uitdrukkelijk verla-
ten, en wordt de Duitse strafrechter bevoegd ver-
klaard ‘auch dann, wenn die Tat im Ausland began-
gen wurde und keinen Bezug zum Inland aufweist’.76

Uit de toelichting op de wet blijkt dat het mogelijk 
is onderzoekshandelingen te verrichten, vooruitlo-
pend op een latere aanhouding van de verdachte in
Duitsland of – ook zonder een daaraan voorafgaand
rechtshulpverzoek – ten dienste van een mogelijke
vervolging en berechting in een ander land of voor
een internationaal gerecht.77 Krachtens het VStGB is
het dus mogelijk onderzoek te doen indien de ver-
dachte zich niet in Duitsland bevindt en ongeacht de
vraag of enig vooruitzicht bestaat dat hij ooit in
Duitsland zal wordt gevonden. Ook de Belgische wet-
gever beoogde met de wet van 10 februari 1999 be-
treffende de bestraffing van ernstige schendingen
van het internationaal humanitair recht, een onbe-
perkte universele rechtsmacht te vestigen.78 Naar het
zich laat aanzien zal de wetgever op korte termijn
een verzuim herstellen zodat de aanwezigheid van de
verdachte niet langer is vereist zoals recent in de
rechtspraak werd aangenomen op grond van een be-
paling uit het Strafwetboek waaruit volgt dat de Bel-
gische gerechten in geval van een dergelijke extra-
territoriale rechtsmacht alleen bevoegd zijn indien
de verdachte in België wordt aangetroffen.79 In plaats
van een vergelijking te maken met deze Duitse en
Belgische wetgeving, wordt in de memorie van toe-
lichting gewezen op wetgeving in Canada, Engeland
en Frankrijk waarmee de voorgestelde beperkte uni-
versele rechtsmacht wél overeenstemt.80

6.4.Alternatief
Met de volgende bepaling zou een onbeperkte uni-
versele rechtsmacht worden gevestigd:

De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder
die zich in of buiten Nederland schuldig maakt aan
een van de in deze wet omschreven misdrijven.

In aanvulling op het opportuniteitsbeginsel zou nog
kunnen worden benadrukt dat het openbaar minis-
terie in het bijzonder van vervolging mag afzien in-
dien de verdachte zich niet in Nederland bevindt of
heeft bevonden, zoals ook de Duitse wetgever heeft
gedaan.81 Teneinde een niet denkbeeldige stortvloed
van forumshoppende klagers te voorkomen lijkt het
tevens raadzaam de mogelijkheid tot het doen van
beklag tegen het niet-vervolgen (art. 12 Sv) te beper-
ken, bijvoorbeeld tot belanghebbenden die reeds een
bepaalde periode in Nederland verblijven.

7. Immuniteit

Vanwege de veelal inherente betrokkenheid van een
overheid (of een daarmee te vergelijken ‘authority-
wielding entity’82) bij de misdrijven waarop de WIM
betrekking heeft, speelt daarbij in het bijzonder de
vraag naar de mate waarin immuniteiten aan vervol-
ging in de weg staan. Hierover zet artikel 16 WIM de
volgende lijn uit:

Strafvervolging voor een der in deze wet omschreven
misdrijven is uitgesloten ten aanzien van:
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a. buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders en
ministers van buitenlandse zaken, zolang zij als
zodanig in functie zijn, alsmede andere personen
voor zover hun immuniteit door het volkenrech-
telijk gewoonterecht wordt erkend;

b. personen die op grond van enig verdrag waarbij
Nederland partij is over immuniteit beschikken.

Met de erkenning van de immuniteit voor buiten-
landse staatshoofden, regeringsleiders en ministers
van buitenlandse zaken – de overige in deze bepaling
bedoelde immuniteiten blijven hier onbesproken –
geeft de wetgever gevolg aan de recente uitspraak
van het Internationaal Gerechtshof (IGH) in de zaak
die de Democratische Republiek Congo tegen België
had aangespannen. Daarin sprak het IGH zich uit
over het door een Belgische onderzoeksrechter op ba-
sis van universele rechtsmacht uitgevaardigd arresta-
tiebevel jegens Abdulaye Yerodia Ndombasi, die op
enig moment Minister van buitenlandse zaken was,
wegens diens betrokkenheid bij genocide en schen-
dingen van internationaal humanitair recht. Het
IGH oordeelde het arrestatiebevel in strijd met de
aan Yerodia toekomende immuniteit, en in het bij-
zonder met diens ‘immunity from criminal jurisdic-
tion and the inviolability then enjoyed by him un-
der international law’.83 Hoewel deze uitspraak
alleen betrekking heeft op ministers van buiten-
landse zaken, trekt de wetgever de lijn terecht door
naar buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders
hetgeen in overeenstemming is met de ratio van deze
immuniteit, te weten het niet belemmeren van inter-
nationale betrekkingen.84 Tevens strekt het ertoe te
voorkomen dat deze functionarissen mogelijk op on-
zuivere politieke gronden in het buitenland straf-
rechtelijk worden vervolgd.85

Uit het voorgestelde artikel 16 WIM wordt evenwel
niet duidelijk hoe ver de immuniteit na afloop van
die functie nog doorwerkt. Op grond van de letter-
lijke tekst kan worden betoogd dat de immuniteit
slechts bestaat zolang de immuniteitsgerechtigden
als zodanig in functie zijn en daarna geen effect meer
heeft. De memorie van toelichting verzet zich even-
wel tegen die uitleg doordat daarin wordt aange-
knoopt bij de overweging van het IGH dat de immu-
niteit van Yerodia geen straffeloosheid betekent
omdat hij na afloop van de uitoefening van die func-
tie kan worden berecht voor feiten die tijdens die
functie zijn begaan ‘in a private capacity’.86 In de
memorie van toelichting wordt hierover opgemerkt
dat aan de daden die ‘in a private capacity’ zijn be-
gaan een ruime interpretatie moet worden gegeven,
en dat het hier aan de orde zijnde internationale im-
muniteitsrecht in beweging is.87

In de tekst van artikel 16 WIM zou tot uitdrukking
moeten komen dat strafvervolging van buitenlandse
staatshoofden, regeringsleiders en ministers van bui-
tenlandse zaken na afloop van het uitoefenen van
die functie niet langer is uitgesloten ter zake van de
misdrijven waarop de WIM betrekking heeft. Dit
sluit aan bij het standpunt dat was neergelegd in de
memorie van toelichting zoals die aan de Raad van
State was voorgelegd. Daarin stond dat thans moet
worden aangenomen dat ‘deze immuniteit in ieder
geval niet meer geacht kan worden te bestaan voor
de in het Statuut van het Internationaal Strafhof ge-
noemde internationale misdrijven’.88 De door ons
voorgestane benadering sluit tevens aan bij het
standpunt dat de ernstigste misdrijven naar interna-
tionaal recht nooit tot de officiële hoedanigheid
kunnen worden gerekend, zoals Higgins, Kooijmans
en Buergenthal in hun separate opinion bij de uit-
spraak in de zaak Congo versus België overwogen.89

Door enerzijds de immuniteit absoluut te erkennen
voor zolang de immuniteitsgerechtigde in functie is,

en anderzijds aan te geven dat strafvervolging na af-
loop van die functie weer mogelijk is, bevordert
Nederland de ontwikkeling van de internationale
rechtsorde binnen de door het IGH getrokken gren-
zen in plaats van de rechtsontwikkeling aan anderen
over te laten.

8. Conclusies en aanbevelingen

De voorgestelde WIM zal ten dele een belangrijke
verbetering betekenen voor de strafbaarheid van de
meest ernstige schendingen van rechten van de
mens en internationaal humanitair (oorlogs)recht.
Het maakt een eind aan de wijze waarop die straf-
baarheid tot nu toe over verschillende wetten is ver-
spreid en voorziet voor het eerst in de strafbaarheid
van misdrijven tegen de mensheid als zodanig. Bo-
vendien wordt de rechtsmacht over genocide uitge-
breid.
Bij het omschrijven van genocide en misdrijven te-
gen de mensheid, bootst de wetgever vrij slaafs het
Statuut na. Het verdient nadere overweging om aan
de definitie van genocide het oogmerk tot vernieti-
ging van een sociale of politieke groep toe te voegen.
De redactie van misdrijven tegen de mensheid – en
niet misdrijven tegen de menselijkheid – is niet helder
en moet net als de vertaling van ‘vervolging’ worden
verbeterd. De specifieke omschrijving van oorlogs-
misdrijven is een belangrijke verbetering ten op-
zichte van de huidige algemene strafbaarstelling in
artikel 8 WOS van ‘schending van wetten en gebrui-
ken van de oorlog’ welke omschrijving in de voorge-
stelde WIM nog als vangnetbepaling wordt gehan-
teerd. De wijze waarop in het voorgestelde artikel 5
WIM oorlogsmisdrijven worden omschreven die in
geval van een internationaal gewapend conflict zijn
begaan, is evenwel ontoegankelijk en onduidelijk.
Bij de categorisering van de verschillende oorlogs-
misdrijven moet het onderscheid naar het karakter
van het gewapende conflict vervallen. Het gebruik
van anti-personeelsmijnen moet uitdrukkelijk als
oorlogsmisdrijf worden omschreven.
Er bestaan onvoldoende redenen om ook foltering
als bedoeld in het VN Folteringverdrag in de WIM op
te nemen, de gedifferentieerde strafmaxima daarvoor
te verlaten en de verjaring uit te sluiten. In plaats
daarvan dient de Uitvoeringswet folteringverdrag te
worden gehandhaafd met daarin een verbeterde de-
finitie van foltering. Dit kan een zelfstandige inter-
pretatie, los van foltering als oorlogsmisdrijf of mis-
drijf tegen de mensheid, bevorderen.
De voorgestelde, beperkte universele rechtsmacht be-
lemmert het uitoefenen van opsporings- en vervol-
gingsbevoegdheden zozeer dat veelal onvoldoende
informatie zal kunnen worden verzameld om daad-
werkelijk tot vervolging te kunnen overgaan in die
gevallen waarin een mogelijke verdachte slechts
korte tijd in Nederland verblijft. In plaats daarvan
moet de WIM van toepassing worden verklaard op
een ieder die zich in of buiten Nederland schuldig
maakt aan de daarin omschreven misdrijven.
Bij het uitsluiten van strafvervolging voor buiten-
landse staatshoofden, regeringsleiders en ministers
van buitenlandse zaken laat de wetgever het ant-
woord in het midden op de vraag of deze immuni-
teitsgerechtigden na het einde van die functie alsnog
kunnen worden vervolgd voor de misdrijven die in
de WIM zijn omschreven. De wetgever zou richting
moeten geven aan de rechtsontwikkeling door die
vraag bevestigend te beantwoorden hetgeen tamelijk
eenvoudig kan door artikel 16 WIM aan te scherpen
en de strafvervolging van de genoemde immuniteits-
gerechtigden uit te sluiten ‘voor de duur dat zij als 
zodanig in functie zijn’. �
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Tijdelijke turbulentie

Afgelopen zomer heb ik aan de Universiteit van Min-
nesota een zomercursus(je) gegeven over het Perma-
nente Strafhof, waarbij uiteraard ook de Ameri-
kaanse opstelling tegenover het Hof aan de orde is
geweest. Een van de studenten wijdde zijn paper aan
dat vraagstuk. Zijn conclusie: ‘International affairs
are probably at the bottom of most Americans list of
important issues. The roots of this American disinte-
rest in the world around us likely stem from the fact
that it is usually the U.S. that is exerting influence on
the rest of the world, not the other way round’. Het
citaat geeft goed weer wat veel Amerikanen, Con-
gres-leden inbegrepen, vinden van het Strafhof. En
dat alles is alleen nog maar erger geworden na ‘Sep-
tember Eleventh’. ‘Mijn’ student mag dan, ter ver-
zachting, het onderscheid maken tussen ‘informed
American citizens’ en mensen die eenvoudigweg
nooit nadenken over dit soort zaken, zijn conclusie
blijft identiek: veel Amerikanen voelen de hete adem
van het Strafhof in de nek en denken dat het een
speelbal wordt van anti-Amerikaanse krachten. En
dat is voor de VS niet alleen een reden om niet mee
te werken (ratificatie), maar zelfs om het Hof actief
tegen te werken.
Voordat de lezer denkt dat ik de stelling niet goed
heb gelezen: geen zorgen. De gedachtegang kent na-
melijk een spiegelzijde: als de Amerikanen ergens in
geloven, gebeurt het vaak ook. Om maar te blijven
bij voorbeelden in de sfeer van de stelling: waaraan
was het Dayton-akkoord ook al weer te danken, wan-
neer werd Milos̆eviç ook al weer uitgeleverd, wie
roerde de internationale trom het hardst (Kosovo,
voorjaar 1999) toen het Akkoord van Rambouillet
niet levensvatbaar bleek? Belangrijke delen van de
internationale rechtsorde ontberen nog altijd sanc-
tiemechanismen en harde pressiemiddelen, zeker
wanneer de VN-Veiligheidsraad het laat afweten, zo-
dat het van belang is in de gaten te houden waar de
machtige spelers zitten. En dan is het credo vaak: als
de Amerikanen er zin in hebben, dan blijkt er in een
keer van alles te kunnen. Toegespitst op de stelling:
als de Amerikanen in plaats van actief tegenwerken
zouden kiezen voor de strategie van volledige steun,
zou dat ‘mede in het licht van het feit dat de VS nog
altijd tal van staten in een diplomatieke houdgreep
houden, welke staten dan ook vrij zouden zijn tot
medewerking aan het Hof’ het leven van het Hof
aanzienlijk vergemakkelijken.
De stelling spreekt over een ‘doodgeboren kind’,
zelfs als de Amerikanen volop zouden meedoen. Die
woordkeuze miskent mijn inziens het evolutionaire
karakter van het internationale recht. Wie weet
welke ontwikkelingen het internationale (straf)recht
sinds de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaakt,
doet er goed aan zich niet te laten leiden door enige
tijdelijke turbulentie en dient het oog gericht hou-
den op de onderliggende koers. Een doodgeboren
kind is het Strafhof dan ook zeker niet, een couveu-

sekindje echter wel. Maar daar willen nog wel eens
hele mooie en grote mensen uit groeien. �

Willem van Genugten
(hoogleraar Internationaal recht Universiteit van 
Tilburg, bijzonder hoogleraar Rechten van de Mens,
KU Nijmegen)

Het Strafhof wordt vast een succes

Scepsis bij de geboorte van nieuwe internationale in-
stellingen op het terrein van de rechten van de mens
is een bekend fenomeen. Het zwaar gehandicapt ter
wereld gekomen Europese Hof voor de Rechten van
de Mens (geen automatische rechtsmacht, niet direct
toegankelijk voor klagers) werd indertijd met veel
schouderophalen ontvangen. De Nederlandse rege-
ring verwachtte niet dat Nederland ooit door het Hof
op een schending zou worden betrapt. Bij de oprich-
ting van het Joegoslavië Tribunaal werd algemeen
verwacht dat het er wel niet in zou slagen de zoge-
naamde ‘grote vissen’ te berechten, o.a. omdat geen
direct onderzoek zou kunnen worden verricht op het
grondgebied van Klein Joegoslavië. Vroeg of laat
blijkt dan echter dat een nieuw international hof of
tribunaal stapsgewijs tot een redelijk doeltreffende
instelling kan worden omgevormd, zo lang hij maar
bekwaam bemand en bevrouwd wordt.
Ook het Internationaal Strafhof is onder een onvol-
maakt gesternte ter wereld gekomen. Het triggering
mechanism is gecompliceerd en de procedures zullen
ongetwijfeld tergend traag verlopen. Het Strafhof zal,
anders dan het Joegoslavië Tribunaal, niet kunnen
rekenen op NAVO troepen om verdachten te arreste-
ren en bewijs te vergaren. Maar het Strafhof zal al
snel over een groot prestige blijken te beschikken en
de drang om het te assisteren zal aanzienlijk zijn. Het
Strafhof heeft daarbij als groot voordeel dat het zal
kunnen leren van de kinderziektes van de Tribunalen
voor Joegoslavië en Rwanda.
Het Amerikaanse verzet tegen het Strafhof zal niet
meer dan een storm in een glas water blijken te zijn
geweest. Het niet berechten van Amerikanen door
het Strafhof is niet in strijd met de filosofie van het
Statuut, zo lang dergelijke verdachten maar in de
Verenigde Staten worden berecht. Tekenend is overi-
gens dat de Verenigde Staten, die anders niet te be-
roerd zijn om een nieuwe internationale instelling
als geldverspilling te kwalificeren, zich niet tegen het
Strafhof afzetten omdat het niet efficiënt zou zijn,
maar juist omdat men bang is dat het te hard van sta-
pel zal gaan lopen. �

M.T. Kamminga
(Hoogleraar internationaal recht, Universiteit 
Maastricht)
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Het Hof is niet levensvatbaar

Natuurlijk zien de Amerikanen spoken als het gaat
om de kracht van het Internationaal Strafhof. Als
enig overgebleven wereldmacht zullen de Verenigde
Staten immers hoe dan ook kunnen voorkomen dat
Amerikanen voor het Hof terecht zullen staan. De
Amerikanen zijn echter open en eerlijk in hun be-
doelingen; zij laten er geen misverstand over bestaan
dat zij het Hof niet willen.

Het ongelukkig geredigeerde Statuut voor het Inter-
nationaal Strafhof zal er zelf voor zorgen dat het Hof
niet levensvatbaar is. Het Statuut onderwerpt de be-
voegdheid van het Hof aan het zogenaamde comple-
mentariteitsbeginsel. De taak voor de vervolging ligt
immers primair bij staten. Dit betekent dat het Hof
pas kan optreden als staten niets doen. Er gaat enige
tijd over heen voordat kan worden vastgesteld dat
staten geen initiatief tot vervolging nemen. Het is
een paradox dat àls het Hof dan eindelijk bevoegd is
en actief wordt, het vervolgens voor de bewijsleve-
ring en aanhouding afhankelijk is van staten die eer-
der stilzaten. Tal van weigeringsgronden kunnen
door hen worden ingeroepen om niet met Hof mee
te werken, om te vertragen, te blokkeren of anders-
zins in de weg te staan aan een goed functioneren
van het Internationaal Strafhof.

Het falen van het Strafhof zal naar mijn inschatting
dan ook worden veroorzaakt door de landen die het
Statuut hebben goedgekeurd, maar dit niet door da-
den laten volgen. Weinig landen hebben rechts-
macht geschapen om oorlogsmisdrijven begaan bui-
ten hun eigen grondgebied te vervolgen. Een nog
geringer aantal heeft een gespecialiseerde opspo-
rings- en vervolgingsdienst opgericht. Ook Neder-
land sluit in het ontwerp Wet Internationale Mis-
drijven vrijwel uit dat het kan vervolgen, door
Nederlandse rechtsmacht afhankelijk te maken van
de aanwezigheid van de verdachte. De toekomstige
WIM biedt beperktere vervolgingsmogelijkheden
dan de oude Wet Oorlogsstrafrecht, die ondanks vrij-
wel onbeperkte rechtsmacht het sinds de invoering
in 1952 tot geen enkele vervolging leidde. Zeker,
Nederland is ijverig in zijn rol als gastheer van het In-
ternationaal Strafhof, maar dat is een positie waarin
wel de lusten (‘het Hof staat toch maar mooi in Den
Haag!’) maar niet de lasten (‘vervolging van buiten-
landse staatshoofden en hoge militairen schaadt de
buitenlandse betrekkingen’) worden gedragen. �

A.H. Klip
(hoogleraar straf(proces)recht en internationaal
strafrecht Universiteit Maastricht)

Het Internationaal Strafhof:
(on)macht van het internationaal
strafrecht?
De Preambule behorende bij het Statuut van het 
Internationaal Strafhof (ICC), legitimeert het ICC
doordat ‘de meest ernstige misdaden die de interna-
tionale gemeenschap als zodanig aangaan, niet onge-
straft mogen blijven en dat een effectieve vervolging
daarvan dient te worden verzekerd door middel van
niet alleen maatregelen op nationaal niveau maar
ook door uitbreiding van internationale samen-
werking’. De vraag is of het ICC deze pretentie kan
waarmaken c.q. daartoe een genoegzaam juridisch
instrumentarium bevat. De effectiviteit van deze in-
ternationale samenwerking kan op grond van een
drietal argumenten betwijfeld worden.

Op de eerste plaats zijn voor de ICC-aanklager in het
Statuut, in art. 13, geen criteria gedefinieerd op
grond waarvan deze een vervolging kan initiëren.
Anders dan op nationaal niveau, geldt door een in-
ternationaal tribunaal dat de discretie tot vervolging
aanzienlijk ruimer is, aldus ook de voormalige
hoofdaanklaagster van het Joegoslavië Tribunaal,
Louise Arbour in 1997.1 Het ICC-Statuut brengt
hierin geen duidelijkheid; wanneer en op grond
waarvan mag/kan de ICC-aanklager besluiten een
vermeende internationale misdaad wel of niet ter
hand te nemen?

Op de tweede plaats bestaat er voor de deelnemende
staten geen van de VN-Veiligheidsraad afgeleide
dwingende verplichting tot medewerking aan het
ICC bij het onderzoeken van de betreffende interna-
tionale misdrijven. Ofschoon artikel 86 van het Sta-
tuut deze staten terzake een algemene verplichting
tot samenwerking met het ICC oplegt, staat het ICC
relatief machteloos indien door een bepaalde staat
geen medewerking wordt verleend aan een ICC-ver-
zoek tot rechtshulp c.q. juridische assistentie. Art. 87
lid 7 spreekt, in dat geval, alleen over een verwijzing
van een dergelijke situatie door het ICC naar de 
‘Assembly of States Parties’, en slechts in bepaalde ge-
vallen naar de VN-Veiligheidsraad. Wat daarna met
een weigerachtige staat dient te geschieden, laat het
Statuut in het ongewisse.

Op de derde plaats wordt in het Statuut een kunst-
matig onderscheid gemaakt tussen ‘overlevering’ en
‘uitlevering’ en van de betreffende staten wordt ver-
wacht dat zij buiten hun nationale uitleveringsre-
gime potentiële verdachten zullen ‘overleveren’ aan
het ICC. De vraag rijst hoe dit in de praktijk zal gaan
uitvallen nu deze vorm van medewerking aan het
ICC op gespannen voet staat met internationale (uit-
leverings)verdragen.2 �

Geert Jan Alexander Knoops
(advocaat bij het Joegoslavië- en Rwanda Tribunaal)

Nu de staat

De opwinding over het Statuut van het Strafhof
ademt de tijdsgeest van overspannen individualisme.
De kiem hiervoor werd gelegd door het Neurenberg
Tribunaal, dat zei dat ‘only by punishing individuals
who commit [international] crimes can international
law be enforced.’ Laten we ons niet misleiden door
dit simplificerende reductionisme. Hannah Ahrendt
toonde meer diepgang toen ze schreef dat Eich-
mann’s misdrijven ‘were, and could only be, com-
mitted under a criminal law and by a criminal state’.
Haar invloed op de rechtsontwikkeling reikte helaas
minder ver. De kloof tussen het aansprakelijkheidsre-
gime voor individuen en dat voor staten is verontrus-
tend.

Staten die met veel opwinding vervolging van indivi-
duen nastreven, negeren het recht als het gaat om
verantwoordelijkheid van staten, terwijl het toch dat
niveau is dat verklaart waarom individuen doen wat
ze doen. Illustratief is dat in 1999 geen staat, ook
Nederland niet, interesse had, zelfs niet door een vor-
dering in reconventie, om Joegoslavië aansprakelijk
te stellen voor de genocide waarvoor Milos̆eviç zich
individueel wel moet verantwoorden. Illustratief is
ook dat Nederland ten tijde van de bombardementen
op Kosovo (en nu ten aanzien van Irak blijkbaar op-
nieuw) meende dat door staten veroorzaakte interna-
tionale misdrijven rechtvaardigen dat het internatio-
naal recht terzijde kan worden gesteld.
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Vergelijk dit gebrek aan beginselvastheid met de
euforie over het Strafhof en met het excessieve detail
van zijn Statuut. Vergelijk het ook met onze morele
verontwaardiging over een enkele staat die het Straf-
hof niet wil. En vergelijk de naar schatting 100 mil-
joen dollar die straks naar het Strafhof gaat met de 10
miljoen dollar waarmee het Internationaal Gerechts-
hof het moet doen, ook al zijn daar Joegoslavië en
Rwanda aansprakelijk gesteld voor hetzelfde type
misdrijven waarover straks het Strafhof recht zal
spreken.

Cynici kunnen het Strafhof als dekmantel beschou-
wen voor de door ons in stand gehouden rechteloos-
heid die effectuering van verantwoordelijkheid van
staten kenmerkt. Een constructiever conclusie is dat
het Strafhof inspiratie biedt voor de volgende en uit-
eindelijk meer fundamentele stap in de strijd tegen
internationale misdrijven: de verdere ontwikkeling
en effectuering van het internationale recht ten aan-
zien van staatsaansprakelijkheid. �

André Nollkaemper
(Hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Uni-
versiteit van Amsterdam)

Kind met een opsporingshandicap

Een van de aspecten die opvalt bij de oprichting van
internationale gerechten is de lichte verontachtza-
ming van algemene strafvorderlijke ervaring. Het
creëren van internationale gerechten wordt in sterke
mate bepaald door de politieke wens daartoe. Is die
gegeven, dan werken veelal meer volkenrechtelijk
georiënteerde onderhandelaars en bestuurders ver-
dere plannen uit. Ik beweer niet dat strafvorderlijke
specialisten in die ontwikkelingen niet betrokken
worden. Maar hun rol is aanzienlijk minder bepa-
lend. Al te gemakkelijk wordt uit het oog verloren
dat internationale rechtspleging niet zó apart is dat
bij de onderhandelingen over de nadere uitwerking
straffeloos elementaire ervaringen uit de nationale
strafrechtspraktijk genegeerd kunnen worden. Iedere
strafrechtspracticus had bijvoorbeeld kunnen voor-
spellen dat de behandeling ter zitting van zaken bij
het Joegoslavië Tribunaal echt meer dan de aanvan-
kelijk voorziene 6 weken in beslag zou nemen en dat
de procesvorm ingrijpende gevolgen heeft voor de
afwikkeling van zaken.
Met betrekking tot de kans van slagen van het Inter-
nationale Strafhof sta ik iets uitgebreider stil bij één
aspect dat zonder historisch precedent lijkt te zijn.
De rechtsmacht van het Hof is niet beperkt tot een
bepaald geografisch gebied of tot een bepaald gewa-
pend conflict. Dat betekent dat de praktische werke-
lijkheid van de bewijsgaring een zeer ongewisse is. In
Tokyo en Neurenberg waren de verdachten onder
handbereik van de overwinnaars en was toegang tot
de bronnen van bewijs redelijk verzekerd. In het
voormalige Joegoslavië ligt de situatie al gecompli-
ceerder. De aanwezigheid van de Verenigde Naties
(militair en bestuurlijk) op het grondgebied van en-
kele van de vroegere deelrepublieken faciliteert de
bewijsgaring, de overbrenging van verdachten en de
logistiek van de berechtingen (bijv. de aanvoer van
getuigen). In andere republieken stagneerde de me-
dewerking aan het Tribunaal lange tijd. Wisselingen
van de macht en uitzicht op economische hulp, die
kennelijk ervaren werd als de uit het bedrijfsleven
bekende ‘incentive’, hebben daarin zeker verande-
ring gebracht maar niet kan worden gezegd dat nu
alle problemen zijn opgelost. De strafvorderlijke les
is dezelfde als in de nationale strafrechtspleging:

zonder toereikende opsporing(sfaciliteiten) loopt de
berechting gevaar.
Veel zal voor het Internationale Strafhof afhangen
van de zaken die ter berechting zullen worden voor-
gelegd en de context waarin zij spelen. Temeer nu
verplichtingen om met de Hof samen te werken niet
universeel door de Veiligheidsraad zijn opgelegd
maar voortvloeien uit de aangegane verdragsver-
plichting (algemeen of ad-hoc), valt af te wachten
hoe de mogelijkheden tot bewijsgaring in ieder van
die zaken zal uitpakken. Datzelfde geldt voor de over-
levering van verdachten. Politieke, militaire en eco-
nomische (machts)verhoudingen kunnen er zowel
toe bijdragen dat het in een individuele zaak niets
wordt, dan wel juist een succes. Het voelt strafvorder-
lijk ongemakkelijk aan in meer of mindere mate 
afhankelijk te zijn van deze externe factoren. Die 
afhankelijkheid hóeft niet aan een bevredigende
rechtspleging in de weg te staan maar kàn deze wel
frustreren.
Dit kind wordt niet dood geboren maar met een
voorlopig onvermijdelijke, maar onmiskenbare op-
sporings-handicap. Waar die handicap zou leiden tot
functiestoornissen kunnen prothesen en therapieën
het kind, dat zeker bijzondere zorg verdient, soms
toch nog wonderwel op de been helpen of houden.
Laten we daarbij ook niet vergeten dat ruim 10 jaar
geleden iedere kans op zelfs maar een zwangerschap
verkeken leek. �

A.M.M. Orie
(rechter in het Joegoslavië Tribunaal)

Een sprong in het duister

Dat het Internationale Strafhof, ook met Ameri-
kaanse steun, een doodgeboren kind is, lijkt me een
onhoudbare stelling. Even onhoudbaar als de stel-
ling dat het slagen van dit hof, ook zonder Ameri-
kaanse steun, op voorhand vast staat. Het hof is een
sprong in het duister. Alleen de toekomst kan leren
wat die voor uitkomsten zal opleveren.
Wanneer is het Strafhof geslaagd, en geen dode mus?
Ik zou eenvoudig zeggen: wanneer het in staat is de
internationale misdrijven te berechten waarover zijn
bevoegdheid zich uitstrekt. En wanneer het feit van
zijn bestaan er toe bijdraagt dat staten zelf tot be-
rechting van die misdrijven overgaan, zodat er aan
het optreden van het hof geen behoefte meer is. 
Het Strafhof is deels bedoeld als een faciliteit waar-
van de Veiligheidsraad in bepaalde situaties gebruik
kan maken. Of de Veiligheidsraad dat werkelijk zal
willen, is gezien de Amerikaanse houding voor de na-
bije toekomst onzeker. Maar de ervaringen met het
Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal heb-
ben, tegen de verwachting van velen in, toch geleerd
dat zulke tribunalen levensvatbaar kunnen zijn mits
ze maar voldoende politieke, financiële, juridische,
en zonodig militaire steun van de internationale 
gemeenschap ontvangen.
Het Strafhof zal bovendien, zonder verzoek van de
Veiligheidsraad, internationale misdrijven kunnen
berechten die zijn begaan op het grondgebied van
een verdragspartij of door diens staatsburgers. Dat zal
waarschijnlijk in de regel geen onoverkomelijke pro-
blemen opleveren in die gevallen waarin de betrok-
ken staat over onvoldoende mogelijkheden beschikt,
zelf verdachten van internationale misdrijven te be-
rechten en dit aan het hof wil overlaten. Veel proble-
matischer wordt het wanneer het hof zaken moet be-
rechten vanwege de onwil van een verdragspartij om
dit zelf (naar behoren) te doen. Onwil om zelf te be-
rechten zal vaak ook onwil meebrengen om met het
hof samen te werken. De beslissende vraag is dan of
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het Strafhof voldoende wordt gesteund door de an-
dere verdragspartijen en door derde staten om de in
gebreke blijvende staat tot medewerking te dwingen.
Dat driekwart van de leden van de Verenigde Naties
het statuut van het Strafhof inmiddels heeft onder-
tekend en achtenzeventig daarbij nu al partij zijn ge-
worden, wijst er toch op dat het hof ook in dit op-
zicht niet op voorhand als een doodgeboren kind
kan worden afgedaan.
Tenslotte verkleint het bestaan van het Strafhof zo-
wel voor de verdragspartijen als voor derde staten de
juridische en/of politieke speelruimte om internatio-
nale misdrijven onvervolgd te laten. Misschien ligt
daarin wel zijn belangrijkste betekenis. �   

Bert Swart
(raadsheer in het Hof Amsterdam en hoogleraar
UvA)

Victors’ justice

Het gaat de Amerikanen er niet om de luitenant Cal-
leys – levenslang wegens massamoord in Vietnam –
van de toekomst tegen internationaal juridische ver-
volging te beschermen. Het gaat om de leiders als
Bush, Powell, Clinton, Kissinger. Met het de Ameri-
kanen eigen volstrekt eerlijke cynisme, beschouwen
zij het ICC als een ‘rogue court’, dat er op uit is de lei-
ders van de westerse wereld aan de schandpaal te na-
gelen. Dat zij zich daarmee op één lijn stellen met
schurken als Milos̆eviç, Saddam Hoessein en Gha-
daffi, die in dezelfde termen over het internationaal
humanitair recht denken, interesseert ze niet. Na alle
mooie woorden over een nieuwe wereldorde en over
de triomf van het internationaal humanitair recht is
de tijd voor realisme aangebroken. Een strafrecht
buiten de greep van de politiek – de economie – is
ondenkbaar. Dagelijks tracht Milos̆eviç ons te leren
dat er geen waarheid – strafrechtelijk of menselijk –
bestaat. Alles is leugen, politieke leugen. Vervolgd
wordt alleen de politieke tegenstander, justice is altijd
victors justice. De Amerikanen hoorden in juli 1998
toen zij tegen het ICC verdrag stemden hoe de Ro-
meinse vergaderzaal zich vulde met een euforisch ap-
plaus: de wereld zou zonder de Amerikanen het straf-
hof doorzetten. En onder dat triomfalisme hoorden
ze de haat en de rancune tegen de VS. Zij wisten dat
ook zij het doelwit van victors justice zouden kun-
nen worden. En ze kenden zichzelf, ze wisten dat ook
zij zelf het strafrecht inzetten als politiek wapen. Er
slechts een ‘11 september’ voor nodig is om het eigen
strafrecht tot onverhuld politiek instrument om te
bouwen. Niet anders dan Milos̆eviç in zijn tijd deed,
of Pinochet of Sharon. Is het ICC dus bij voorbaat
mislukt, machteloos zonder de steun van de VS, een
zeepbel? Misschien. Maar het zal bestaan en alleen al
door zijn bestaan de politiek confronteren met de
waarden van het recht. Het zal een forum zijn waar
we oprecht kunnen veinzen dat er zoiets als recht-
vaardigheid en een eerlijk proces bestaat. �

Heikelien Verrijn Stuart
(verslaggever en commentator Joegoslavië Tribnaal)

Nederland spreekt met gespleten tong

De Nederlandse passiviteit ter zake van vervolging
van internationale misdrijven door de Nederlandse
rechter zal het functioneren van het Internationaal
Strafhof niet ten goede komen. Het Internationaal
Strafhof is slechts bedoeld ter aanvulling op natio-
nale strafvervolging. De nationale rechter dient dus
een belangrijke rol te spelen in de handhaving van
het internationaal strafrecht.
Het Nederlandse enthousiasme voor internationale
berechting van internationale misdrijven contras-
teert echter met de desinteresse als het gaat om 
nationale berechting. Zo is er tot op heden in Neder-
land nimmer iemand vervolgd voor oorlogsmisdrij-
ven of misdrijven tegen de mensheid op grond van
universele jurisdictie. Het openbaar ministerie heeft
verschillende aangiftes van internationale misdrij-
ven ter zijde geschoven. Enkele duizenden vluchte-
lingen is dit jaar in Nederland asiel geweigerd omdat
de Immigratie- en Naturalisatiedienst stelde dat zij
oorlogsmisdrijven hadden gepleegd. Het Novo-team
(Nationaal Opsporingsteam voor Oorlogsmisdrij-
ven), met daaraan verbonden een officier van justitie
specifiek belast met de vervolging van oorlogsmis-
drijven, heeft echter tot op heden niet één zaak voor
de rechter gebracht.
Niet alleen het OM geeft blijk van beperkte interesse
in vervolging van internationale misdrijven. De be-
slissing van de Hoge Raad inzake de December-moor-
den plaatst ons decennia terug in de ontwikkeling
van het internationaal strafrecht. De Hoge Raad
bleek geen oog te hebben voor een snel internatio-
naliserend strafrecht en bepaalde dat Bouterse in
Nederland niet kan worden vervolgd voor foltering.
Hoewel foltering onder internationaal gewoonte-
recht een misdrijf is, vond de Hoge Raad dat een 
nationale strafbaarstelling was vereist.
Nederland spreekt hier met gespleten tong. Ten aan-
zien van de Joegoslavië en Rwanda Tribunalen en het
Internationaal Strafhof is Nederland niet zo strak in
de leer. Gewoonterechtelijke strafbaarstellingen zijn
voor deze internationale tribunalen geen uitzonde-
ring meer. De vraag of in Joegoslavië oorlogsmisdrij-
ven waren vastgelegd in de nationale wet doet voor
het Joegoslavië Tribunaal niet ter zake. Toch heeft
Nederland er geen enkel probleem mee dat deze in-
ternationale tribunalen op basis van gewoonterecht
mensen veroordelen voor internationale misdrijven.
Het gaat niet aan toepassing van het geldend recht in
de nationale rechtssfeer te verhinderen, terwijl dat-
zelfde recht wel door internationale rechters kan
worden toegepast.
Wil het Internationaal Strafhof geen ‘doodgeboren
kind’ zijn, dan zullen niet alleen de VS hun houding
moeten aanpassen, maar dient ook Nederland zich
verantwoordelijk op te stellen en bij zijn strafvervol-
ging over de grens te kijken. �

Liesbeth Zegveld
(advocaat te Amsterdam)
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EUROPEES HOF VOOR DE
RECHTEN VAN DE MENS

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. M. Kuijer
(E.M. Meijers Instituut, Universiteit Leiden) en
prof. dr R.A. Lawson (Europa Instituut, Universi-
teit Leiden). Zie voor de verkrijgbaarheid van de
uitspraken NJB 2002, p. 28.

Nr. 41
23 juli 2002, Appl. No. 36 985/97

Art. 6 lid 1 EVRM. Toegang tot de
rechter. Niet effectief vanwege gebrek
aan voortvarendheid van de zijde van
de autoriteiten. Schending.
Art. 6 lid 1 EVRM. Redelijke termijn.
Groot (financieel) belang van klager bij
spoedige afhandeling van zaak. Schen-
ding.
Art. 6 lid 2 EVRM. Vermoeden van
onschuld. Weerlegbaar vermoeden van
schuld. Afdwingen van betalen van
fiscale boete voordat aansprakelijkheid
definitief en rechtens is vastgesteld.
Geen schending.

(EVRM art. 6)

Västberga Taxi Aktiebolag e.a.,
tegen
Zweden.

A. Feiten
Janosevic is de eigenaar van een Zweeds taxi-
bedrijf, Västberga Taxi Aktiebolag. In 1994 en
1995 constateerde de belastingdienst dat de
aangifte van Västberga incorrect was geweest.
Als een gevolg daarvan werd een hogere aan-
slag en een substantiële fiscale boete opgelegd
aan zowel het taxibedrijf als de eigenaar daar-
van. Zij gingen in beroep bij de administra-
tieve rechter en verzochten om uitstel van be-
taling van deze substantiële sommen geld
totdat de administratieve rechter een beslis-
sing zou hebben genomen. Dit werd gewei-
gerd, als gevolg waarvan Janosevic en Väst-
berga de bedragen aan de belastingdienst
verschuldigd waren. De belastingdienst begon
met de inning van de naheffing. De inning
van de fiscale boete heeft nooit plaatsgevon-
den gezien de geringe activa van Västberga.
Aangezien geen zekerheid van enige bank kon
worden verkregen, werden Västberga en eige-

naar Janosevic failliet verklaard. In juli 2000
verwierp de administratieve rechter het be-
roep van Västberga omdat het bedrijf na de
faillietverklaring ontbonden was en geen
rechtspersoonlijkheid meer genoot. Västberga
ging in beroep bij de hoogste administratieve
rechter die in april 2002 leave to appeal ver-
leende, maar vooralsnog geen uitspraak in de
zaak op de merites heeft gegeven.

B. Procedure in Straatsburg
Reeds in mei 1997 diende Västberga Taxi Ak-
tiebolag een klacht in bij de Europese Com-
missie voor de Rechten van de Mens (appl. no.
36 985/97), net als de voormalig eigenaar van
het taxibedrijf Janosevic (appl.no. 34 619/97).
Bij de inwerkingtreding van het Elfde Protocol
werden beide zaken overgenomen door het
‘nieuwe’ Hof. Op 3 april 2001 werd de klacht
van Västberga Taxi Aktiebolag gedeeltelijk
ontvankelijk verklaard. Op 23 juli 2002 deed
het Hof in beide zaken uitspraak. Hieronder
zal de uitspraak van het Hof in Västberga wor-
den besproken. Västberga klaagt over het feit
dat de beslissing van de belastingdienst om-
trent de aanslag en fiscale boete werd afge-
dwongen voordat een bindende rechterlijke
beslissing hun aansprakelijkheid had gecon-
stateerd. Daarmee zou zowel het recht op toe-
gang tot de rechter als het vermoeden van 
onschuld zijn geschonden. Daarnaast wordt
geklaagd over een overschrijding van de rede-
lijke termijn.

C. Uitspraak van het EHRM
(Kamer (eerste sectie): Thomassen, Palm, 
Jörundsson, Türmen, Bîrsan, Casadevall, 
Maruste)

(i) Toepasselijkheid art. 6 EVRM
Volgens vaste rechtspraak van het Hof vallen
belastinggeschillen buiten de reikwijdte van
‘burgerlijke rechten en verplichtingen’ ver-
meld in art. 6 EVRM (zie EHRM, 12 juli 2001,
Ferrazzini – Italië (appl. no. 44 759/98; NJB
2001, 35; NJCM-Bull. 2002, p. 400-413, m.nt.
T. Bender & S. Douma), § 29). Het Hof dient
echter ook te onderzoeken of de opgelegde fis-
cale boete kan worden gezien als een ‘strafver-
volging’. Het Hof is van oordeel dat dit laatste
het geval is gezien (a) het algemene karakter
van de relevante wetgeving en het doel van de
opgelegde straf afschrikwekkend als ook puni-
tatief was, en (b) de ernst van de potentiële en
daadwerkelijk opgelegde straf.

(ii) Toegang tot de rechter
Het Hof stelt vast dat de beslissingen van 
de belastingdienst onmiddellijk ten uitvoer
moesten worden gelegd en dat schorsende
werking werd geweigerd. Het Hof stelt verder
vast dat de gevolgen van de beslissingen van
de belastingdienst ernstig waren en dat de
consequenties daarvan in de toekomst steeds
moeilijker terug te draaien zouden zijn, indien
dit nodig mocht blijken te zijn. Onder deze
omstandigheden was het noodzakelijk dat de

autoriteiten de zaak met de nodige spoed zou-
den afhandelen. In casu moet het Hof echter
vaststellen dat zowel de belastingdienst als
ook de administratieve rechter hebben nagela-
ten om met de vereiste urgentie te handelen,
waardoor een rechterlijke beslissing omtrent
de merites van de zaak onnodig werd ver-
traagd. De toegang tot de rechter kan derhalve
niet langer als ‘effectief’ worden bestempeld.

(iii) Redelijke termijn
De termijn begon te lopen op 20 februari 1995
toen Västberga geïnformeerd werd door de be-
lastingdienst van het voornemen op een ho-
gere aanslag en een fiscale boete op te leggen.
De termijn is nog niet afgelopen, aangezien de
zaak nog steeds aanhangig is voor de hoogste
administratieve rechter. De termijn duurt der-
halve minimaal 7 jaar en 5 maanden. Er is geen
indicatie dat de duur van het proces het ge-
volg is van substantiële vertragingen vanwege
het gedrag van de klager. Evenmin kan de rela-
tieve complexiteit van het fiscale geschil een
dergelijk lange duur rechtvaardigen. In tegen-
deel, gezien de grote sommen geld die zonder
schorsende werking verschuldigd waren, had-
den de (gerechtelijke) autoriteiten de zaak met
de nodige voortvarendheid moeten afhande-
len.

(iv) Vermoeden van onschuld
De klager had in de eerste plaats gesteld dat
het vermoeden van onschuld was geschonden
gezien de bijna onmogelijke bewijslast bij het
bestrijden van een opgelegde fiscale boete. Het
wettelijke systeem is namelijk gebaseerd op
een weerlegbaar vermoeden dat er sprake is
van een ongerechtvaardigde handeling van de
belastingbetaler indien de belastingdienst een
incorrecte aangifte aantreft. In dat geval wordt
een fiscale boete opgelegd tenzij dat kennelijk
onredelijk is. Het Hof oordeelt dat een derge-
lijk vermoeden van schuld inderdaad moeilijk
te weerleggen is, maar dat het de klager niet
geheel onmogelijk was gemaakt zich te verde-
digen. Daarbij houdt het Hof ook rekening
met de financiële belangen van de staat. Geen
enkel belastingstelsel kan behoorlijk functio-
neren zonder enige vorm van sanctie in geval
van incorrecte belastingaangifte. Het grote
aantal belastingaangiften jaarlijks en het be-
lang van een voorzienbare en uniforme toe-
passing van sancties vereisen gestandaardi-
seerde regels. Het Zweedse stelsel inzake fiscale
boetes blijft binnen redelijke grenzen (vgl.
EHRM 7 oktober 1988, Salabiaku – Frankrijk
(Serie A-141-A; NJ 1991, 351 m.nt. EAA; NJCM-
Bull. 1989, 495 m.nt. TS), § 28), al benadrukt
het Hof wel dat de nationale gerechten elke in-
dividuele zaak genuanceerd en niet te restric-
tief moeten beoordelen.
De klager had tevens gesteld dat het vermoe-
den van onschuld was geschonden gezien het
feit dat de naleving van de beslissingen van de
belastingdienst werden afgedwongen voordat
de rechter de aansprakelijkheid van de klager
definitief en rechtens had vastgesteld. Het Hof
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tekent aan dat men niet uit art. 6 EVRM (of
enige andere EVRM-bepaling) kan afleiden dat
het in de regel verboden zou zijn een fiscale
boete te innen voordat de rechter zich heeft
kunnen uitspreken. Echter, een vroege inning
van een fiscale boete kan ernstige gevolgen
hebben voor de betrokken persoon. Daarom
moet een staat een fair balance treffen tussen
de belangen van de verschillende actoren. Het
enkele financiële belang van de staat kan de
onmiddellijke inning van een fiscale boete
niet rechtvaardigen, aangezien fiscale boetes
niet bedoeld zijn als een noodzakelijke bron
van inkomsten voor de staat (zoals dat wel het
geval is bij reguliere belastingaanslagen). Het
Hof constateert echter dat de Zweedse wet
voorzag in de mogelijkheid om betaalde fis-
cale boetes terug te vorderen en rechterlijke
beslissingen aangaande faillissement te ver-
nietigen. Daarnaast stelt het Hof vast dat in
casu de fiscale boete nog niet was geïnd. En
ten slotte constateert het Hof dat Västberga
gezien de beperkte middelen sowieso failliet
was verklaard gezien de uitstaande belasting-
schuld.

D. Slotsom
Schending van art. 6 EVRM (unaniem) voor
wat betreft het recht op toegang tot de rechter
en overschrijding van de redelijke termijn.
Geen schending van art. 6 lid 2 EVRM voor
wat betreft het vermoeden van onschuld (zes
stemmen tegen één; dissenting opinion van
Casadevall en een concurring opinion van Tho-
massen). Het Hof kent een bedrag van EUR
20 000 toe ter vergoeding van immateriële
schade, alsmede een bedrag ter vergoeding
van de kosten gemoeid met rechtsbijstand. �

HOF VAN JUSTITIE EG

Deze rubriek wordt verzorgd door de Vakgroep
Europees en Internationaal Publiekrecht van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Uni-
versiteit Brabant.

Nr. 31
Gerecht van Eerste Aanleg
4 juli 2002, zaak T-340/99

Definitieve antidumpingrechten en
definitieve compenserende rechten.
Gekweekte Atlantische zalm. Beroep tot
nietigverklaring. Verbintenis. Ontwij-
king. Verplichting tot samenwerking.
Niet-nakoming. Evenredigheids-
beginsel. Beroep tot schadevergoeding.

(Verordening EG nr. 1895/1999; Verordening
(EG) nr. 772/1999; Antidumpingbasisverorde-
ning nr. 384/96 art. 8; Verordening (EG) nr.
3284/94 art. 10)

Arne Mathisen AS,
tegen
Raad van de Europese Unie ondersteund door
Commissie van de Europese Gemeenschap-
pen.

Onderhavig arrest betreft in de eerste plaats
een beroep tot nietigverklaring van verorde-
ning (EG) nr. 1895/1999 van de Raad van 27
augustus 1999 tot wijziging van verordening
(EG) nr. 772/1999 tot instelling van een voor-

lopig antidumpingrecht en een voorlopig
compenserend recht op de invoer van ge-
kweekte Atlantische zalm van oorsprong uit
Noorwegen, en in de tweede plaats een beroep
tot vergoeding van de schade als gevolg van de
vaststelling van de verordening.
Arne Mathisen AS (hierna: verzoekster) is een
vennootschap naar Noors recht, gespeciali-
seerd in de verhandeling van gekweekte Atlan-
tische zalm. Een van haar leveranciers is de
vennootschap naar Noors recht Ex-com AS
(hierna: Ex-com), een dochtermaatschappij
van de vennootschap naar Deens recht Tomex
Danmark AS (hierna: Tomex), onafhankelijk
importeur van zalm op de gemeenschappe-
lijke markt en verzoeksters enige afnemer in
de Gemeenschap.
Ten tijde van de feiten verliepen de handelsbe-
trekking tussen de drie genoemde vennoot-
schappen in het kader van een driehoeks-
handelsovereenkomst op basis van een com-
pensatieregeling. Verzoekster kocht de meeste
gekweekte Atlantische zalm bij Ex-com en ver-
kocht die door aan Tomex. Verzoekster be-
taalde Ex-com evenwel niet rechtstreeks voor
deze aankopen. Ex-com werd namelijk door
Tomex betaald. Verzoekster ontving dan ook
niet het totale bedrag van de door haar aan
Tomex gezonden exportfacturen, maar slechts
het verschil tussen dat bedrag en het bedrag
van de door Ex-com op naam van verzoekster
gestelde aankoopfacturen.
Naar aanleiding van verschillende klachten
heeft de Commissie verschillende antidum-
pingmaatregelen en antisubsidiemaatregelen
genomen teneinde de schadelijke gevolgen
van de gewraakte dumpingpraktijken en sub-
sidies betreffende de invoer van gekweekte 
Atlantische zalm teniet te doen. Tevens heeft
de Commissie met de Noorse regering een
overeenkomst gesloten betreffende de uitvoer
van Noorse zalm naar de Gemeenschap die be-
oogde de schadelijke gevolgen van de bij uit-
voer verleende subsidie teniet te doen. In het
kader van de uitvoering van punt 3 van deze
overeenkomst en overeenkomstig art. 8 van de
antidumpingbasisverordening nr. 384/96 en
art. 10 van verordening (EG) nr. 3284/94 heb-
ben verzoekster en andere Noorse zalmexpor-
teurs de Commissie een verbintenis aangebo-
den.
Deze exporteurs hebben zich onder meer ertoe
verbonden dat de gemiddelde kwartaalprijs
van de verkopen van gekweekte Atlantische
zalm aan hun eerste onafhankelijke afnemers
in de Gemeenschap niet minder bedraagt dan
de vastgestelde minimumprijzen en dat de
prijs van elke individuele transactie niet min-
der bedraagt dan 85% van de bedoelde mini-
mumprijs, behoudens buitengewone omstan-
digheden. Bovendien hebben die exporteurs
zich ertoe verbonden om de Commissie elk
kwartaal in kennis te stellen van al hun verko-
pen van gekweekte Atlantische zalm aan hun
eerste onafhankelijke afnemers in de Gemeen-
schap en om met de Commissie samen te wer-
ken door haar alle inlichtingen te verstrekken
die zij noodzakelijk acht om de naleving van
de verbintenis te verzekeren. Voorst heeft elke
betrokken Noorse exporteur de verplichting
aanvaard om de bepalingen van de verbinte-
nis niet te ontwijken. Wanneer deze expor-
teurs aan alle voorwaarden voldoen dan wor-
den zij conform de verordening nr. 772/1999
uitgezonderd van de antidumpingrechten en

compenserende rechten.
De verbintenis is door de Commissie per 1 
december 1998 verduidelijkt nadat zij van me-
ning was dat sommige Noorse exporteurs hun
verbintenissen niet nakwamen en dat de han-
delspraktijken van sommige Noorse expor-
teurs in het kader van een zogenoemde drie-
hoekshandelsovereenkomst tot een sterke da-
ling van de zalmprijs op de gemeenschappe-
lijke markt hadden geleid. Voorst heeft de
Commissie op grond van verordening 929/
1999 voorlopige compenserende en antidum-
pingrechten ingesteld op de invoer van zalm
uit Noorwegen door o.a. verzoekster, omdat zij
de verbintenis heeft geschonden.
De Raad heeft op voorstel van de Commissie
verordening nr. 1895/1999 (de bestreden ver-
ordening) tot wijziging van verordening nr.
772/1999 ingesteld krachtens welke o.a. ver-
zoekster geschrapt is van de lijst van onderne-
mingen die van het definitieve antidumping-
recht en het definitieve compenserende recht
zijn vrijgesteld, en ingeschreven op de lijst
van ondernemingen waarop die rechten van
toepassing zijn.
Tegen deze verordening richt zich het verzoek
tot nietigverklaring van verzoekster in het ge-
ding en tevens verzoekt zij de Raad tot vergoe-
ding van de geleden schade te veroordelen.
Het beroep tot nietigverklaring behelst twee
middelen namelijk: een kennelijke beoorde-
lingsfout van de Raad en schending van het
evenredigheidsbeginsel.
Het eerste middel bestaat uit drie onderdelen:
1. Verzoeksters handelspraktijk viel niet on-

der de verbintenis in de oorspronkelijke
vorm.

De versie van de verbintenis van 1 december
1998 beoogt de oorspronkelijke versie van de
verbintenis te verduidelijken en te preciseren
en het doeltreffende toezicht op het stelsel
van verbintenissen te verzekeren. Het gerecht
beslist dat het beslissende criterium niet is of
deze of gene handelspraktijk in de tekst van de
verbintenis uitdrukkelijk als een speciale vorm
van ontwijking wordt aangemerkt, maar of
een praktijk, ook wanneer zij niet wordt ver-
meld, de betrokken verbintenis schendt of
ontwijkt. Uit het feit dat de wijziging van de
verbintenis van toepassing is op de vanaf 1 
december 1998 gefactureerde uitvoer van
zalm, kan geen enkel argument a contrario
worden geput. Het gerecht wijst het eerste on-
derdeel van het eerste middel af.
2. Een schending of ontwijking van de ver-

bintenis door verzoekster ontbreekt.
Het Gerecht stelt dat de gemeenschapsrechter
bij zijn toezicht op de beoordelingen van de
instellingen enkel dient na te gaan of de pro-
cedureregels in acht zijn genomen, of de fei-
ten op grond waarvan de betwiste keuze is ge-
maakt, juist zijn vastgesteld, en of er geen
sprake is van kennelijk onjuiste beoordeling
van deze feiten dan wel van misbruik van be-
voegdheden.
In de verbintenis staat dat een ontwijking er-
van gelijk gesteld moet worden met en schen-
ding van die verbintenis. In haar voorlopige
en definitieve bevindingen overwoog de Com-
missie dat het type handelspraktijk als gebe-
zigd door verzoekster onverenigbaar is met de
verplichtingen die uit verzoeksters verbintenis
voortvloeien, omdat verzoekster niet in staat
is om na te gaan of het bedrag op de exportfac-
tuur werkelijk door haar afnemer in de 

02 35 08 rechtspr  30-09-2002 16:56  Pagina 1756



NJb a f l .  3 5   4  o k t o b e r  2 0 0 2 1757

Gemeenschap is voldaan, en dus of de reëel
betaalde verkoopprijs niet beneden de mini-
mumprijs bij uitvoer lag. Om die redenen
heeft de Commissie gemeend dat verzoekster
niet kan worden beschouwd als een exporteur
in de zin van de verbintenis. De Commissie is
van mening dat aangezien verzoekster heeft
erkend dat zij wist dat ertussen de Noorse leve-
rancier (Ex-com) en zijn enige afnemer in de
Gemeenschap (Tomex) een band bestond en
aangezien zij geen enkel toezicht uitoefende
op de bestanddelen van de werkelijke eind-
prijs, zij ook diende te weten dat de prijzen en
de geldstromen tussen die twee ondernemin-
gen zuiver fictief waren en dat het in werke-
lijkheid slechts om verrekenprijzen tussen 
gelieerde bedrijven ging.
Zoals de Raad in zijn schrifturen opmerkt,
stelde de omstreden driehoeks-handelsprak-
tijk in de eerste plaats verzoekster in staat
winst te behalen, die haar rechtstreeks door
Tomex werd uitbetaald, in de tweede plaats
Tomex in staat om via de genoemde compen-
satieregeling zalm bij haar dochtermaatschap-
pij Ex-com te kopen zonder de antidumping-
rechten te betalen die zij zou hebben moeten
voldoen wanneer zij rechtstreeks bij Ex-com
had gekocht, en dus om de transacties af te
wikkelen tegen de marktprijs in Noorwegen,
een lagere prijs dan die tussen verzoekster en
Ex-com, en in de derde plaats Ex-com in staat
om zalm tegen de Noorse marktprijs te verko-
pen zonder verlies te lijden. Voorts merkt het
Gerecht op dat elke schending van een verbin-
tenis voor de Commissie voldoende grond kan
zijn om haar aanvaarding van de verbintenis
in te trekken en deze te vervangen door een
antidumpingrecht. Beslissend voor de schen-
ding van de verbintenis door verzoekster is het
feit dat zij zich niet heeft gehouden aan de
verplichting om ervoor te zorgen dat de mini-
mumprijs bij uitvoer daadwerkelijk in acht
werd genomen, terwijl zij zich daartoe verbon-
den had. De conclusie van het Gerecht ten
aanzien van het tweede onderdeel van het eer-
ste middel is dan ook dat het dient te worden
afgewezen.
3. Verzoekster heeft haar verplichting tot 

samenwerking bij het toezicht op de ver-
bintenis niet geschonden.

Uit de rechtspraak blijkt dat de enkele omstan-
digheid dat een partij van wie de verbintenis is
aanvaard, niet regelmatig inlichtingen ver-
strekt om de desbetreffende gegevens te kun-
nen verifiëren, als een inbreuk op de verbinte-
nis wordt uitgelegd. In casus stelt het Gerecht
dat verzoekster zich niet heeft gehouden aan
haar verplichting tot samenwerking met de
Commissie bij het toezicht op de verbintenis,
omdat de kwartaalverslagen over verzoeksters
verkopen in de Gemeenschap en de aan de
Commissie gedurende meer dan vijf achter-
eenvolgende kwartalen toegezonden inlich-
tingen niet betrouwbaar waren, in de eerste
plaats wat de aard en de werkelijke prijs van
deze verkopen betreft, en in de tweede plaats
war de ware identiteit van de exporteur en ver-
zoeksters reële vermogen om de verbintenis
na te leven betreft. Conclusie is dan dat ook
het derde onderdeel moet worden afgewezen
zodat het eerste middel in zijn geheel onge-
grond is.
Het tweede middel betreft de schending van
het evenredigheidsbeginsel. Dienaangaande
stelt het Gerecht dat de ruime beoordelings-

vrijheid die de gemeenschapswetgever op dit
gebied bezit, overeen komt met de ruime be-
oordelingsvrijheid die de gemeenschapsinstel-
lingen volgens vaste rechtspraak bezitten
wanneer zij krachtens de basisverordeningen
concrete antidumpingmaatregelen treffen.
Daarnaast is elke schending van een verbinte-
nis van een marktdeelnemer, daaronder be-
grepen schending van zijn verplichting tot 
samenwerking met de Commissie bij het toe-
zicht op de verbintenis, voor de Commissie
een voldoende grond om haar aanvaarding in
te trekken en een antidumpingrecht op te leg-
gen.
Het Gerecht oordeelt daarom dat ook het
tweede middel moet worden afgewezen zodat
het beroep tot nietigverklaring van de bestre-
den verordening ongegrond is en moet wor-
den verworpen.
Ten aanzien van de vordering tot schadever-
goeding stelt het Gerecht dat er in casu een
nauw verband bestaat tussen het beroep tot
schadevergoeding en het beroep tot nietigver-
klaring en dat bijgevolg de vordering tot scha-
devergoeding moet worden afgewezen, omdat
uit het onderzoek van de tot staving van de
vordering tot nietigverklaring aangevoerde
middelen niet is gebleken dat de Raad on-
rechtmatig heeft gehandeld, en dus ook niet is
gebleken van een onrechtmatige daad waar-
voor hij aansprakelijk is. Dus ook de vordering
tot schadevergoeding wordt afgewezen.
Dientengevolge wordt verzoekster veroor-
deeld tot het dragen van haar eigen kosten en
die van de Raad.

RAAD VAN STATE

Deze rubriek wordt verzorgd door de medewer-
kers van de Afdeling Kennis en Onderzoek van de
Raad van State

Nr. 48
31 juli 2002, 20 0200084/1
(Mr. Van der Does)

Doorzendplicht niet tijdige aanvraag.

(Awb art. 2:3, 6:11, 6:15)

Y, wonend te Z, appellant,
tegen
de uitspraak van de rechtbank te Utrecht van
27 november 2001 in het geding tussen appel-
lant en het dagelijks bestuur van het Woon-
wagenschap regio Zeist.

2. Overwegingen
(...)
2.6. De Afdeling stelt voorop dat, anders dan
appellant en het woonwagenschap menen,
een aan art. 6:11 van de Awb gelijke of verge-
lijkbare bepaling voor een niet tijdige aan-
vraag, in de Awb niet valt aan te wijzen. Voor
een analoge toepassing van art. 6:15 van de
Awb – dat ziet op bezwaar- en beroepschriften
– in de voorliggende situatie is evenmin
grondslag in de Awb te vinden.
2.7. Voor de beoordeling dit geschil staat cen-
traal de beantwoording van de vraag of het al
dan niet op juiste wijze nakomen van de door-
zendplicht als vervat in art. 2:3 van de Awb op
andere wijze dan ter invulling van een wette-
lijke bepaling van betekenis moet worden ge-

acht voor het tijdstip van binnenkomst van de
aanvraag dat in dit geval ligt nà 1 maart 1999
ten gevolge waarvan de Woonwagenwet niet
meer van toepassing is op die aanvraag.
2.7.1. De rechtbank heeft met juistheid over-
wogen dat indien als gevolg van handelen of
nalaten door het bevoegde orgaan, of een der-
gelijk handelen of nalaten dat dit bevoegde or-
gaan is toe te rekenen, zoals bijvoorbeeld het
verstrekken van onjuiste of gebrekkige infor-
matie, een aanvraag niet tijdig is ingediend dit
ertoe zal moeten leiden dat deze te late indie-
ning de aanvrager niet zonder meer kan wor-
den tegengeworpen.
2.7.2. Evenals de rechtbank ziet de Afdeling
niet in dat het niet tijdig nakomen van de
doorzendplicht door burgemeester en wet-
houders, in het bijzonder het zodanig nako-
men van de doorzendplicht dat de aanvraag
niet vóór 1 maart 1999 bij het woonwagen-
schap is binnengekomen, aan het woonwa-
genschap kan worden toegerekend. Van be-
lang hierbij is dat de raadsman van appellant
in het rechtsgebied van het woonwagenschap
bij soortgelijke aanvragen betrokken is ge-
weest en overigens in de afgelopen vier jaren
beroepsmatig met dit woonwagenschap te
maken heeft gehad. Uit dien hoofde moet
hem de bevoegdheidsverdeling tussen het
woonwagenschap en andere instanties bekend
zijn geweest dan wel behoorde het hem be-
kend te zijn geweest. Zoals het woonwagen-
schap heeft opgemerkt mag het bestaan van
het woonwagenschap en de bevoegdheden er-
van ook bij appellant, die tot de kring van
woonwagenbewoners behoort, als bekend
worden verondersteld.
Van kwade trouw van de zijde van burgemees-
ter en wethouders in die zin dat zij het erop
hebben laten aankomen dat de aanvraag pas
na 1 maart 1999 bij het beslissingsbevoegde
woonwagenschap zou binnenkomen, is niet
gebleken.
De rechtbank heeft met juistheid overwogen
dat niet is gebleken van enig handelen of nala-
ten door het woonwagenschap welke zou
moeten leiden tot de conclusie dat de indie-
ning van de aanvraag zoals die is geschied niet
in de weg kan staan aan de behandeling van
de aanvraag onder het regime van de Woon-
wagenwet. De eerste confrontatie van het
woonwagenschap met de aanvraag was im-
mers de ontvangst ervan op 2 maart 1999.
Er kan dan ook geen grond worden gevonden
voor het oordeel dat het woonwagenschap
niet had kunnen besluiten de aanvraag niet in
behandeling te nemen. De rechtbank komt tot
dezelfde slotsom.
(...)

Volgt ongegrondverklaring van het hoger be-
roep en bevestiging van de uitspraak van de
arrondissementsrechtbank te Utrecht van 27
november 2001. �
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HOGE RAAD 
(CIVIELE KAMER)

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. C.L. de
Vries Lentsch-Kostense, A-G bij de Hoge Raad en
redacteur RvdW en NJ alsmede door mrs. M.J.
Alt-Van Endt, J.A. van Dorp, mw. A.E.B. ter Heide,
D.M. Thierry, mw. P.M. Wamsteker, J.H. van Wou-
denberg, leden van het Wetenschappelijk Bureau
van de Hoge Raad (civiele zaken) en medewer-
kers van de RvdW en de NJ. De hieronder opge-
nomen uitspraken zijn onder het zelfde nummer
gepubliceerd in afl. 28 Rechtspraak van de Week
2002. De uitspraken zijn integraal in te zien op
www.juriforum.nl (Hoge Raad, civiel) onder het
bij de betrokken uitspraak vermelde nummer.

Nr. 135
13 september 2002, rek.nr. R02/005HR
(Mrs. P. Neleman, A.E.M. van der Putt-Lauwers,
D.H. Beukenhorst, A. Hammerstein, P.C. Kop; 
A-G Wesseling-van Gent)
JOL 2002, 448

Voorlopig deskundigenonderzoek; aan
verzoek daartoe te stellen eisen; motive-
ringsplicht bij afwijzing; verzoek tot
maximering van door deskundige te
maken kosten.
Het is niet noodzakelijk dat in het
verzoek tot het bevelen van een voor-
lopig deskundigenbericht nauwkeurig
wordt omschreven in verband met
welke – nog in te stellen – vordering(en)
dit onderzoek verband zal houden.
Voldoende is dat feiten vermeld worden
op grond waarvan kan worden beoor-
deeld waarover een deskundigenbericht
moet worden uitgebracht en waarom
dit onderzoek met het oog op (de strek-
king van) de eventueel in te stellen
vordering(en) van belang kan zijn.
Indien een verzoek voldoende concreet
en ter zake dienend is en feiten bevat
die zich lenen voor een onderzoek door
een deskundige, zal het moeten worden
toegewezen, tenzij de rechter in zijn
beslissing te vermelden feiten en
omstandigheden aanwezig oordeelt op
grond waarvan moet worden aange-
nomen dat toewijzing van het verzoek
strijdig is met een goede procesorde of
moet afstuiten op een ander, door de
rechter zwaarwichtig geoordeeld,
bezwaar. De wet staat niet eraan in de
weg dat de verzoeker in verband met
het door hem vooraf te schatten finan-
cieel belang van de nog in te stellen
vordering aangeeft dat aan een deskun-
digenbericht voor hem het belang komt
te ontvallen, indien de kosten daarvan
uitgaan boven het financieel belang van
het geschil of boven zijn draagkracht.
Indien door verzoeker met een
voldoende concrete toelichting wordt
gevraagd om te bepalen dat de kosten
van het onderzoek door de deskundige
niet méér mogen bedragen dan een
bepaald bedrag, zal de rechter dit
verzoek slechts mogen afwijzen op
grond van een toereikende motivering.
De rechter kan op de voet van art. 223
lid 2 (oud) Rv (thans: art. 195 Rv)
deskundigen vragen hun kosten te
begroten. Blijkt dat het onderzoek niet

kan worden uitgevoerd binnen de door
verzoeker aangegeven financiële grens,
dan zal in beginsel, tenzij de verzoeker
zijn verzoek tot maximering van de
kosten alsnog intrekt, het verzoek tot
het houden van een onderzoek op deze
grond moeten worden afgewezen.

(Rv (oud) art. 223, 228; Rv art. 195)

Pieter Uiterlinden, te Athene, Griekenland,
verzoeker tot cassatie, adv. mr. J.A.M.A. Sluys-
mans,
tegen
1. Maria van Zijp, en
2. Johannnes Wilhelmus Uiterlinden, bei-

den te Amersfoort, verweerders in cassatie,
adv. mr. M.M.M. Bowmer.

Inleiding
Het eerste onderdeel van het middel keert zich
tegen de verwerping door het hof van grief I
die was gericht tegen de afwijzing door de
rechtbank van het verzoek tot het bevelen van
een deskundigenonderzoek voor zover dit ver-
zoek gericht was tegen Van Zijp. Daarover
heeft het hof samengevat weergegeven, het
volgende overwogen. Uiterlinden heeft geen
grieven gericht tegen de overwegingen van de
rechtbank dat hij onvoldoende heeft onder-
bouwd op grond waarvan hij meent dat Van
Zijp enig financieel beheer in het kader van de
door hem gestelde beheersovereenkomst heeft
verricht, en dat hij zijn stelling dat Van Zijp in
het kader van deze overeenkomst kosten zou
hebben gemaakt en betalingen zou hebben ge-
daan die aan het beheer van de gemeenschap-
pelijke eigendom vreemd zijn, evenmin met
feiten heeft onderbouwd. Hij erkent, integen-
deel, dat Van Zijp niet ingevolge art. 3:173 BW
tot het doen van rekening en verantwoording
verplicht is. Hij heeft opgemerkt dat de grond-
slag van de uiteindelijk op basis van het des-
kundigenbericht al dan niet in te stellen vorde-
ring nog niet eenduidig vaststaat. Deze opmer-
king is dermate vaag dat niet kan worden ge-
zegd dat het verzoekschrift ten aanzien van
Van Zijp de aard van de vordering inhoudt
(art. 228 lid 2, aanhef en sub a, (oud) Rv).

Hoge Raad
De klacht dat het hof aldus is uitgegaan van
een onjuiste maatstaf, treft doel. Het hof heeft
miskend dat een voorlopig deskundigenon-
derzoek mede ertoe kan dienen een partij de
mogelijkheid te verschaffen aan de hand van
het uit te brengen deskundigenbericht zeker-
heid te verkrijgen omtrent voor de beslissing
van het geschil relevante feiten en omstandig-
heden en aldus beter te kunnen beoordelen of
het raadzaam is een procedure te beginnen en,
als daartoe wordt overgegaan, beter te kunnen
aangeven op grond waarvan een vordering
wordt ingesteld (vgl. HR 6 februari 1998, NJ
1999, 478). Hieruit vloeit voort dat het niet
noodzakelijk is dat in het verzoek tot het be-
velen van een voorlopig deskundigenbericht
nauwkeurig wordt omschreven in verband
met welke – nog in te stellen – vordering(en)
dit onderzoek verband zal houden. Voldoende
is dat feiten vermeld worden op grond waar-
van kan worden beoordeeld waarover een des-
kundigenbericht moet worden uitgebracht en
waarom dit onderzoek met het oog op (de
strekking van) de eventueel in te stellen vorde-

ring(en) van belang kan zijn. De in art. 228 lid
2, aanhef en sub a, (oud) Rv vereiste vermel-
ding van de aard en het beloop van de vorde-
ring dient ertoe de rechter in staat te stellen te
beoordelen of hij bevoegd is kennis te nemen
van het verzoek. Indien een verzoek vol-
doende concreet en ter zake dienend is en fei-
ten bevat die zich lenen voor een onderzoek
door een deskundige, zal het moeten worden
toegewezen, tenzij de rechter in zijn beslissing
te vermelden feiten en omstandigheden aan-
wezig oordeelt op grond waarvan moet wor-
den aangenomen dat toewijzing van het ver-
zoek strijdig is met een goede procesorde of
moet afstuiten op een ander, door de rechter
zwaarwichtig geoordeeld, bezwaar.
Het tweede onderdeel is gericht tegen de ver-
werping door het hof van grief II die was ge-
richt tegen de afwijzing door de rechtbank van
het verzoek tot maximering van de door de
deskundige te maken kosten. Daarover heeft
het hof overwogen dat
(i) het op voorhand maximeren van de kos-

ten van het voorlopig deskundigenbericht
zou kunnen leiden tot de ongewenste situ-
atie dat geen bereidwillige deskundige kan
worden gevonden; en

(ii) in dit geval ‘(een deel van) de bezwaren
van Uiterlinden ondervangen hadden
kunnen worden door gebruik te maken
van de door de rechtbank geboden gele-
genheid bezwaar te maken tegen de begro-
ting van de aangezochte deskundige’.

Bij de beoordeling van het onderdeel stelt de
Hoge Raad het volgende voorop.
(a) In de eerste plaats gaat het in dit geval om

een verzoek tot een voorlopig deskundi-
genonderzoek. De aard van dit verzoek
brengt mee dat het met name aan de ver-
zoeker is om te bepalen of en in welke
mate hij bij een dergelijk onderzoek be-
lang behoudt. Daarmee is in overeenstem-
ming dat de verzoeker in verband met het
door hem vooraf te schatten financieel be-
lang van de nog in te stellen vordering,
moet kunnen aangeven dat aan een des-
kundigenonderzoek voor hem het belang
komt te ontvallen, indien de kosten daar-
van uitgaan boven het financieel belang
van het geschil of boven zijn draagkracht.

(b) Voorts verdient opmerking dat de wet niet
in de weg staat aan een dergelijke beper-
king. Het ontbreken van een wettelijke re-
geling daaromtrent brengt niet mee dat
een verzoek tot het bepalen van de boven-
grens van de kosten ontoelaatbaar is.

(c) De rechter kan bovendien op de voet van
art. 223 lid 2 (oud) Rv (thans: art. 195 Rv)
deskundigen vragen hun kosten te begro-
ten. Van deze begroting kan derhalve door
de rechter gebruik worden gemaakt om te
beoordelen of aan het verzoek tot maxi-
mering van de kosten kan worden vol-
daan.

(d) Verder verdient aantekening dat de rech-
ter, indien door verzoeker met een vol-
doende concrete toelichting wordt ge-
vraagd om te bepalen dat de kosten van
het onderzoek door de deskundige niet
méér mogen bedragen dan een bepaald
bedrag, dit verzoek slechts zal mogen af-
wijzen op grond van een toereikende mo-
tivering.

(e) Indien blijkt dat de door de rechter aange-
wezen deskundige niet bereid of in staat is
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het gevraagde onderzoek uit te voeren,
omdat de daaraan verbonden kosten in
elk geval méér zullen bedragen dan het
aangegeven maximumbedrag, zal in be-
ginsel, tenzij de verzoeker zijn verzoek tot
maximering van de kosten alsnog intrekt,
het verzoek tot het houden van een on-
derzoek op deze grond moeten worden af-
gewezen.

(f) Ook indien de deskundige niet in staat is
vooraf met de nodige duidelijkheid te be-
palen welke kosten aan zijn onderzoek
verbonden zijn, zal de rechter kunnen be-
palen dat de kosten van het onderzoek
niet méér mogen bedragen dan het bedrag
van het voorschot dat door hem wordt
vastgesteld. Hij zal de deskundige dan
moeten instrueren tijdig aan te geven dat
de gestelde grens van de kosten wordt be-
reikt.

(g) De rechter kan ten slotte op grond van an-
dere feiten en omstandigheden van het ge-
val oordelen dat toewijzing van het ver-
zoek tot het bepalen van het bedrag dat het
te bevelen onderzoek ten hoogste mag kos-
ten, niet mogelijk of, in verband met de
daaraan verbonden complicaties of nade-
lige gevolgen, niet wenselijk is. In een der-
gelijk geval zal de verzoeker die gevraagd
heeft om maximering van de kosten, in de
gelegenheid gesteld moeten worden zijn
verzoek tot maximering van de kosten of
zijn verzoek tot het bevelen van een des-
kundigenonderzoek in te trekken.

De hiervoor weergegeven oordelen van het
hof geven derhalve blijk van een onjuiste
rechtsopvatting, als het hof zou hebben geoor-
deeld dat maximering van de hier bedoelde
kosten niet toelaatbaar is. Mocht het hof niet
van deze opvatting zijn uitgegaan, dan heeft
het zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd
voor zover het de mogelijkheid bezwaar te 
maken tegen de begroting van kosten als vol-
doende remedie heeft beschouwd.
Ten overvloede tekent de Hoge Raad aan dat
van de rechter, wegens het ontbreken van
hem daartoe ter beschikking staande midde-
len, niet kan worden verlangd dat deze (uit-
puttend) de mogelijkheden onderzoekt of het
door verzoeker verlangde onderzoek kan wor-
den uitgevoerd binnen de door verzoeker aan-
gegeven financiële grens.

Volgt vernietiging cfm. de conclusie van de
Advocaat-Generaal. �

Nr. 136
13 september 2002, nr. C98/162HR
(Mrs. P. Neleman, A.E.M. van der Putt-Lauwers,
J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink, A. Hammerstein; 
A-G Bakels)
JOL 2002, 450

Ontslag; vordering tot doorbetaling van
loon; matiging; maatstaf. Ambtshalve
toepassing; verrassingsbeslissing?; over-
schrijding grenzen rechtsstrijd?
De rechter is bevoegd een vordering tot
doorbetaling van loon te matigen,
indien toewijzing in de gegeven
omstandigheden tot onaanvaardbare
gevolgen zou leiden. Bij zijn oordeel in
hoeverre aan dit vereiste is voldaan,
dient de rechter een mate van terug-
houdendheid te betrachten die met

deze maatstaf strookt, en daarvan in
zijn motivering te doen blijken. Noch de
duur van het geding, noch de mate
waarin deze is toe te rekenen aan de
werknemer zijn in beginsel omstandig-
heden die matiging als hier bedoeld
kunnen rechtvaardigen. Onder uitzon-
derlijke omstandigheden kan zulks
anders zijn, met name indien de feiten
geen andere conclusie toelaten dan dat
de werknemer de procedure welbewust
heeft trachten te rekken en daarmee
succes heeft gehad. Een werknemer die
na een door hem aangevochten ontslag
een loonvordering instelt zal van het
begin af rekening hebben te houden
met de mogelijkheid dat de rechter
ambtshalve gebruik zal maken van zijn
bevoegdheid tot matiging; van een
verrassingsbeslissing of overschrijding
van de grenzen van de rechtsstrijd is
derhalve geen sprake wanneer de
rechter tot matiging overgaat, ook al is
in het debat van partijen de mogelijk-
heid van beperking van de aanspraak op
loon niet aan de orde geweest.

(BW art. 7:627, 628, 668, 680a; BW (oud) art.
7A:1639f lid 3; EVRM art. 6)

J. V. da Silva, te ’s-Gravenhage, eiser tot cassa-
tie, adv. mr. R.Th.R.F. Carli,
tegen
Heineken Nederlands Beheer BV, te Amster-
dam, verweerster in cassatie, adv. mr. R.A.A.
Duk.

Inleiding
Eiser tot cassatie, Da Silva, heeft van 30 maart
1992 tot 30 september 1992 via uitzendbureau
Luba bij verweerster in cassatie, Heineken, ge-
werkt als productiemedewerker (bedienings-
man) in ploegendienst in de bottelarij. In aan-
sluiting daarop zijn partijen een arbeidsover-
eenkomst aangegaan voor de tijd van zes
maanden, eindigend op 31 maart 1993. De
functie bleef gelijk. Heineken heeft Da Silva
onder meer bij brief van 8 februari 1993 beves-
tigd dat het dienstverband niet zou worden
verlengd. In februari 1993 heeft Da Silva ge-
solliciteerd naar de functie van industrieel
schoonmaker in dagdienst in de bottelarij. Na
een medische keuring is hij met ingang van 1
april 1993 in deze functie aangesteld voor de
tijd van twee jaren. Het basissalaris dat Da Silva
als schoonmaker verdiende, was gelijk aan dat
van bedieningsman. Als schoonmaker heeft
Da Silva een korte opleiding gekregen. Heine-
ken heeft de dienstbetrekking met ingang van
1 april 1995 opgezegd.
In deze procedure vordert Da Silva onder meer
dat voor recht zal worden verklaard dat zijn
dienstverband met Heineken voortduurt, dat
hij tot het werk zal worden toegelaten en dat
zijn salaris zal worden doorbetaald. Hij legt
aan deze vorderingen ten grondslag dat de
functie van industrieel schoonmaker niet es-
sentieel verschilt van die van bedieningsman
en dat derhalve sprake is van een voortgezette
dienstbetrekking in de zin van art. 7A:1639f
lid 3 (oud) BW. De kantonrechter heeft de vor-
deringen afgewezen. Op het door Da Silva in-
gesteld hoger beroep heeft de rechtbank bij
vonnis van 7 januari 1998 het eindvonnis van
de kantonrechter vernietigd, voor recht ver-

klaard dat het dienstverband niet op 31 maart
1995 is beëindigd maar nadien is blijven
voortduren en Heineken veroordeeld tot het
toelaten van Da Silva tot diens werkzaamhe-
den als industrieel schoonmaker met ingang
van 7 februari 1998, en tot betaling aan Da
Silva van het hem toekomende brutoloon. De
daartoe door de rechtbank gebezigde gronden
luiden, voorzover deze in cassatie van belang
zijn, als volgt:
‘Nu geen opzegging heeft plaatsgevonden van
de tussen Heineken en Da Silva gesloten ar-
beidsovereenkomst betreffende de functie van
industrieel schoonmaker is die arbeidsover-
eenkomst na 1 april 1995 blijven bestaan. Der-
halve zal de vordering tot doorbetaling van
loon en vakantiegeld worden toegewezen, zij
het dat de rechtbank in de navolgende om-
standigheden aanleiding ziet de aanspraak
van Da Silva op loon en vakantiegeld te mati-
gen tot een periode van 18 maanden, te weten
van 1 april 1995 tot 1 januari 1997.
In dit kader heeft de rechtbank rekening ge-
houden met het feit dat, hoewel in april 1995
de loonbetalingen door Heineken aan Da Silva
reeds zijn gestaakt, Da Silva Heineken eerst bij
exploit van 27 oktober 1995 heeft gedagvaard
en geen voorlopige voorziening heeft ge-
vraagd. Tevens heeft de rechtbank in de lange
tijdsduur tussen die inleidende dagvaarding
d.d. 27 oktober 1995 en deze uitspraak reden
voor matiging gezien.’

Hoge Raad
In cassatie betoogt Da Silva dat, nu in het de-
bat van partijen de mogelijkheid van beper-
king van de aanspraak op loon niet aan de
orde was geweest, de rechtbank de partijen
niet had mogen overvallen met deze beslissing
en buiten de grenzen van de rechtsstrijd is ge-
treden, en dat zij voorts heeft gehandeld in
strijd met art. 7:628 leden 1 en 5 BW en met
een goede procesorde, door niet eerst een tus-
senvonnis te wijzen waarin zij aankondigde
tot matiging te zullen overgaan en aan de par-
tijen de gelegenheid te geven om de in dit ver-
band van belang zijnde omstandigheden te
vermelden. Deze klacht wordt tevergeefs voor-
gesteld nu een werknemer die na een door
hem aangevochten ontslag een loonvordering
instelt van het begin af rekening zal hebben te
houden met de mogelijkheid dat de rechter
ambtshalve gebruik zal maken van zijn, in-
middels sedert 1 januari 1999 in art. 7:680a
BW vastgelegde, bevoegdheid tot matiging, al-
dus de Hoge Raad.
Voorts richt Da Silva een rechtsklacht tegen de
door de rechtbank toegepaste matiging van 
de loonvordering; ook acht hij het desbe-
treffende oordeel van de rechtbank onbegrij-
pelijk. De middelen worden terecht voorge-
dragen. Vooropgesteld moet volgens de Hoge
Raad worden dat, naar vaste rechtspraak van
de Hoge Raad, de rechter bevoegd is een vor-
dering tot doorbetaling van loon te matigen,
indien toewijzing in de gegeven omstandighe-
den tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden.
Bij zijn oordeel in hoeverre aan dit vereiste is
voldaan, dient de rechter een mate van terug-
houdendheid te betrachten die met deze
maatstaf strookt, en daarvan in zijn motive-
ring te doen blijken. Gegeven enerzijds de
voor de werknemer op het spel staande belan-
gen en anderzijds de mate waarin de weder-
zijdse raadslieden en de rechter invloed kun-

02 35 08 rechtspr  30-09-2002 16:56  Pagina 1759



1760 4  o k t o b e r  2 0 0 2   a f l .  3 5  NJb

nen uitoefenen op de duur van het geding,
zijn noch die duur, noch de mate waarin deze
is toe te rekenen aan de werknemer, in begin-
sel omstandigheden die matiging als hier be-
doeld kunnen rechtvaardigen. Onder uitzon-
derlijke omstandig-heden kan zulks anders
zijn, met name indien de feiten geen andere
conclusie toelaten dan dat de werknemer de
procedure welbewust heeft trachten te rekken
en daarmee succes heeft gehad (HR 30 oktober
1998, NJ 1999, 268). Met haar hiervoor weer-
gegeven oordeel heeft de rechtbank derhalve
blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvat-
ting, voorzover zij heeft geoordeeld dat in de
lange tijdsduur tussen de inleidende dagvaar-
ding en haar vonnis gronden voor matiging
zijn gelegen, aldus de Hoge Raad. Zonder na-
dere motivering, welke ontbreekt, is volgens
de Hoge Raad voorts het oordeel van de recht-
bank dat de omstandigheid dat Da Silva Hei-
neken na ongeveer een half jaar heeft gedag-
vaard en geen voorlopige voorziening heeft
gevraagd, tot matiging zou dienen te leiden,
onbegrijpelijk. Dit geldt ook indien de recht-
bank voor ogen zou hebben gestaan, dat voor
dit oordeel mede haar overweging over de
lange tijdsduur tussen de inleidende dagvaar-
ding en haar vonnis dragend is.

Volgt vernietiging en verwijzing cfm. de con-
clusie van de A-G. �

Nr. 137
13 september 2002, nr. C00/337HR
(Mrs. G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp,
A.E.M. van der Putt-Lauwers, H.A.M. Aaftink, A.
Hammerstein, P.C. Kop; P-G Hartkamp)
JOL 2002, 456

Wet bodembescherming: kan ook de
economische eigenaar ongerechtvaar-
digd verrijkt zijn in de zin van art. 75
Wbb?
De Staat kan krachtens art. 75 lid 3 Wet
bodembescherming (Wbb) ten laste van
het Rijk, een provincie of een gemeente
komende kosten van onderzoek en
sanering, overeenkomstig de regels
betreffende ongerechtvaardigde verrij-
king, verhalen op degene die door dat
onderzoek of die sanering ongerecht-
vaardigd is verrijkt. Deze bepaling ziet
ook op anderen dan hen die de onroe-
rende zaak in (juridische) eigendom
hebben verkregen of daarvan gebruiker
of beperkt gerechtigde zijn. Bij de
beoordeling van de vraag of een econo-
mische eigenaar is verrijkt in de zin van
art. 75 Wbb, moet worden bezien hoe
de belangen tussen de juridische en de
economische eigenaar zijn verdeeld. De
inhoud van het uit de rechtspraktijk
voortkomende begrip economische
eigendom staat immers niet vast, al zal
in het algemeen ervan kunnen worden
uitgegaan dat de rechtsverhouding
tussen de eigenaar en de belangheb-
bende op grond waarvan de economi-
sche eigendom is overgedragen,
meebrengt dat het belang van de zaak
de belanghebbende (de economische
eigenaar) volledig aangaat.

(BW art. 6:212; Wet bodembescherming art.
75)

De Staat der Nederlanden, te ’s-Gravenhage,
eiser tot cassatie, adv. mr. D. Stoutjesdijk,
tegen
Lodewijk Geveke Bouw BV, te Haren, verweer-
ster in cassatie, adv. mr. J.G. de Vries Robbé.

Inleiding
In cassatie kan van het volgende worden uit-
gegaan:
(i) Op 23 april 1985 verwierf de besloten ven-

nootschap (thans geheten) Lodewijk 
Geveke Beheer en Exploitatie BV (hierna:
Geveke Bouw (oud)) de eigendom van een
terrein gelegen aan de Oranjestraat 21-23
(oude huisnummering) te Groningen
(hierna: het terrein) voor een koopsom
van f 245 000. Art. 9 van de desbe-
treffende notariële akte luidt: ‘De koper is
er mee bekend dat de grond van het ver-
kochte is verontreinigd’.

(ii) Geveke, opgericht bij akte van 9 januari
1986, heeft op enig tijdstip in 1986, 1987
of begin 1988 de economische eigendom
van het terrein verkregen.

(iii) Vanaf 1905 tot eind 1973 is het terrein in
gebruik geweest bij een chemische wasse-
rij en ververij. In genoemde periode is bo-
dem- en grondwaterverontreiniging ont-
staan.

(iv) Milieukundig Ingenieursbureau Argus
heeft in juni 1984 en januari 1985 onder-
zoek ingesteld naar de bodem- en grond-
waterverontreiniging en daarover gerap-
porteerd op 21 en 29 juni 1984 aan FGD
Bedrijfsmakelaardij BV te Drachten en in
april 1985 aan de provincie Groningen. In
het rapport van 21 juni 1984 staat onder
meer:

‘Wij concluderen op basis van de verrichte
waarnemingen en de analyse-resultaten dat de
bodem (...) plaatselijk in ernstige mate is ver-
ontreinigd met aromaten en vluchtige oplos-
middelen, en in beperkte mate verontreinigd
door minerale olie. (...) Wij menen verder dat
nader onderzoek op het terrein noodzakelijk
is, gezien de toekomstige bestemming van het
terrein en de ernst van de verontreiniging’.
In het rapport van 29 juni 1984 staat onder
meer:
‘Wij concluderen dat in het grondwater op het
terrein plaatselijk sprake is van ernstige ver-
ontreiniging door minerale olie’.
(v) In de periode april 1988 tot eind juni 1988

is het terrein door de provincie Groningen
gesaneerd. Daartoe zijn onder meer dam-
wanden geplaatst en is verontreinigde
grond afgegraven en vervangen door
schone grond.

(vi) Na de sanering is op het terrein woning-
bouw gerealiseerd en is het terrein per-
ceelsgewijs aan de kopers van de wonin-
gen verkocht en geleverd.

In deze zaak heeft de Staat van Geveke beta-
ling gevorderd van f 325 600,87. Hij heeft
daaraan ten grondslag gelegd dat Geveke ten
koste van hem ongerechtvaardigd is verrijkt,
omdat sanering heeft plaatsgevonden nadat
Geveke de economische eigendom van het
terrein had verkregen, en er door de sanering
een waardestijging van de onroerende zaak is
opgetreden. Het hof heeft de vordering van de
Staat afgewezen. In cassatie is aan de orde of
de vordering ingevolge art. 75 Wet bodembe-
scherming (hierna Wbb) ook kan worden in-
gesteld tegen een economische eigenaar. De

Staat betoogt in dit verband dat het hof heeft
miskend dat de in het maatschappelijk verkeer
gehanteerde figuur van de economische
eigendom (in beginsel) ziet op een rechtsver-
houding tussen de juridische eigenaar en een
ander, als gevolg waarvan het belang van de
betrokken zaak die ander volledig aangaat, in
die zin dat de economische eigenaar (in begin-
sel) het gehele voor- of nadeel draagt van die
zaak. Zo gezien komt de waardestijging ten ge-
volge van bodemsanering (in beginsel) ten
goede aan de economische eigenaar.

Hoge Raad
De Hoge Raad stelt voorop dat de Staat krach-
tens art. 75 lid 3 Wbb ten laste van het Rijk,
een provincie of een gemeente komende kos-
ten van onderzoek en sanering, overeenkom-
stig de regels betreffende ongerechtvaardigde
verrijking, kan verhalen op degene die door
dat onderzoek of die sanering ongerechtvaar-
digd is verrijkt. Uit de tekst van het artikel en
uit de parlementaire geschiedenis (zie voor dit
laatste de conclusie van de Procureur-Gene-
raal), volgt zonder meer dat het artikel ook ziet
op anderen dan hen die de onroerende zaak in
(juridische) eigendom hebben verkregen of
daarvan gebruiker of beperkt gerechtigde zijn.
Dan vervolgt de Hoge Raad: Bij de beoordeling
van de vraag of een economische eigenaar is
verrijkt in de zin van art. 75 Wbb, moet wor-
den bezien hoe de belangen tussen de juridi-
sche en de economische eigenaar zijn ver-
deeld. De inhoud van het uit de rechtspraktijk
voortkomende begrip economische eigendom
staat immers niet vast, al zal in het algemeen
ervan kunnen worden uitgegaan de rechtsver-
houding tussen de eigenaar en de belangheb-
bende op grond waarvan de economische
eigendom is overgedragen, meebrengt dat het
belang van de zaak de belanghebbende (de
economische eigenaar) volledig aangaat.
Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat uit de
stukken van het geding geen andere conclusie
kan worden getrokken dan dat de Staat zijn
vordering heeft gebaseerd op de stelling dat
Geveke als economische eigenaar heeft te gel-
den. Ook Geveke zelf heeft in de procedure
nooit anders laten blijken dan dat zij op enig
moment in 1986, 1987 of 1988 de economi-
sche eigendom van het terrein heeft verkre-
gen. Weliswaar heeft de Staat bij pleidooi in
hoger beroep aangevoerd dat de ‘wederpartij’
in 1985 een zekere prijs voor het verontrei-
nigde terrein heeft betaald, doch de Staat heeft
daarbij kennelijk voortgebouwd op de in het
vonnis van de rechtbank gebruikte bewoor-
dingen. In dat vonnis werd immers Geveke
nog vereenzelvigd met de partij die in 1985
(juridische) eigenares was geworden van het
terrein. Onbegrijpelijk is dan ook dat het hof
uit die bij pleidooi gekozen bewoordingen
heeft afgeleid dat de Staat aan zijn vordering
de verrijking van de (juridische) eigenaar ten
grondslag heeft gelegd en zijn stelling dat Ge-
veke als economische eigenares was verrijkt,
zou hebben prijsgegeven.
Ten slotte overweegt de Hoge Raad nog dat het
hof in zijn eindarrest terecht heeft overwogen
dat voor de toepassing van de regeling van art.
75 lid 3 Wbb niet als een vereiste heeft te gel-
den dat de verrijkte in een goederenrechtelijke
verhouding staat tot de zaak waarop de verrij-
king betrekking heeft. Tot de gevallen die de
bepaling op het oog heeft, zal in ieder geval
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moeten worden gerekend de situatie dat de
verrijking ten goede komt van de economi-
sche eigenaar van een verontreinigde onroe-
rende zaak. Geveke heeft in de procedure haar
verrijking bestreden, onder meer door erop te
wijzen dat het terrein bij verkoop weinig heeft
opgebracht. Zij heeft echter niet ontkend dat
het belang, verbonden aan het verontreinigde
terrein, haar aanging. Gelet hierop acht de
Hoge Raad het onbegrijpelijk dat het hof in
het tussenarrest heeft overwogen dat voorals-
nog onvoldoende feiten en omstandigheden
waren gesteld die konden leiden tot het oor-
deel dat de veronderstelde waardestijging van
het terrein aan Geveke als economische eige-
nares ten goede zou zijn gekomen.

Volgt vernietiging en verwijzing cfm. de con-
clusie van de P-G. �

HOGE RAAD (STRAFKAMER)

Deze rubriek wordt verzorgd door prof. mr.
J.C.M. Leijten, oud-advocaat-generaal bij de
Hoge Raad en oud-redacteur van dit blad. Onder
het bij het betrokken arrest vermelde Jolnummer
is de uitspraak integraal in te zien op www.jurifo-
rum.nl (Hoge Raad, straf).

Nr. 125
9 juli 2002, nr. 00965/01
(Mrs. Davids, Van Dorst en De Savornin Lohman)
(gewezen na conclusie van A-G Wortel tot
verwerping van het beroep; adv. mr. A.A.
Franken, Amsterdam)

Het hof beval het afspelen van geluids-
banden achter gesloten deuren. Vraag
of het hof dit zonder schending van het
recht kon doen, door de Hoge Raad
bevestigend beantwoord.
Vraag of de overeenkomst met een
kroongetuige in strijd is met het pro-
portionaliteitsvereiste door de Hoge
Raad ontkennend beantwoord.

(EVRM art. 6; Grondwet art. 121; Sv art. 269
en 511c)

HR, onder meer:
3.1. Het middel bevat de klacht dat het hof in
strijd met art. 6 EVRM, art. 121 Grondwet en
art. 269 Sv, althans onvoldoende gemotiveerd,
heeft bevolen om het afspelen van geluidsban-
den achter gesloten deuren te doen plaatsvin-
den.
3.2. Het middel heeft betrekking op geluids-
banden waarop gesprekken zijn opgenomen
die de zogenoemde kroongetuige B. R. heeft
gevoerd met vertegenwoordigers van het
Openbaar Ministerie in het kader van een
overeenkomst waarbij hem – kort gezegd –
toezeggingen zijn gedaan in ruil voor het af-
leggen van verklaringen die in de onderhavige
zaak tot bewijs zijn gebezigd. Deze geluidsban-
den zijn op verzoek van de verdediging op de
terechtzittingen in hoger beroep van 13 april
2000, 17 april 2000, 27 april 2000 en 22 mei
2000 afgespeeld. Op grond van een daartoe op
eerstgenoemde terechtzitting door het hof ge-
geven bevel heeft dit telkens plaatsgevonden
met gesloten deuren.
3.3. Het proces-verbaal van de terechtzitting
in hoger beroep van 13 april 2000 houdt,

voorzover voor de beoordeling van het middel
van belang, het volgende in:
‘De getuige B. R. (...) verklaart (...) – zakelijk
weergegeven – het volgende: (...) De voorzitter
deelt mij mede dat over enkele ogenblikken de
geluidsopnamen van de verhoren in Haarlem
zullen worden afgespeeld. Ik ben daarmee eer-
der accoord gegaan. Ik heb mijn toestemming
voor het afspelen van die geluidsopnamen
slechts gegeven onder de voorwaarde dat dit
zou geschieden tijdens een zitting met geslo-
ten deuren. Daar blijf ik bij. Mr. Meijering
deelt – kort en zakelijk weergegeven – mede
dat hij de openbaarheid van de terechtzitting
in het algemeen een groot goed vindt. Hij ver-
zoekt het hof de deuren van de zaal niet te
doen sluiten gedurende het afspelen van de
geluidsopnamen. (...)
De advocaat-generaal verzet zich tegen toewij-
zing van de verzoeken van mr. Meijering. (...)
De voorzitter deelt mede dat de op de vorige
terechtzitting (de Hoge Raad begrijpt: de te-
rechtzitting van 14 februari 2000) door het
hof genomen beslissing tot het doen afspelen
van de geluidsopnamen tijdens een zitting
met gesloten deuren, mede was ingegeven
door de visie van S, inhoudende dat – conform
de door hem met R. gemaakte afspraak – de in-
houd van de op geluidsband vastgelegde ver-
horen bij het niet sluiten van de deal niet in
de openbaarheid zou komen, alsook door het
standpunt van R.
De getuige deelt zakelijk weergegeven mede:
Ik trek mijn toestemming tot het doen afspe-
len van de geluidsopnamen in, indien dit af-
spelen zal gebeuren tijdens een openbare 
terechtzitting. Mr. Meijering deelt mede dat
hij, bij deze stand van zaken, zijn verzoeken
intrekt in het belang van de verdediging.
De voorzitter beveelt namens het hof dat tij-
dens het afspelen van de geluidsopnamen het
onderzoek zal plaatsvinden achter gesloten
deuren en doet de deuren van de zittingszaal
sluiten. (...)
[De voorzitter] merkt (...) nadrukkelijk op dat
het hof heeft besloten de geluidsopnames te
doen afspelen, met het doel de betrouwbaar-
heid van de getuige R. te toetsen. Het gaat –
met andere woorden – bij het afluisteren van
die opnames niet in de eerste plaats om het
trachten te vinden van materiaal dat in de on-
derhavige strafzaak al dan niet als aanvul-
lend/ontlastend bewijsmateriaal kan worden
gebruikt.’
3.4. In het hiervoor weergegevene ligt als oor-
deel van het hof besloten dat het belang van
een goede rechtspleging ernstig zou worden
geschaad door het in het openbaar afspelen
van de geluidsbanden. Aldus verstaan mist de
klacht dat is verzuimd in het proces-verbaal
van de terechtzitting de redenen te vermelden
voor het bevel tot de sluiting der deuren, feite-
lijke grondslag.
3.5. ’s Hofs beslissing getuigt niet van een on-
juiste rechtsopvatting, met name niet wat be-
treft de hiervoor onder 3.1 vermelde bepalin-
gen. Zij is ook niet onbegrijpelijk, gelet op de
opstelling van de getuige R. en de omstandig-
heid dat de raadsman van de verdachte zijn
verzoek om de geluidsbanden niet achter ge-
sloten deuren te doen afspelen in het belang
van de verdediging heeft ingetrokken.
3.6. Het middel faalt derhalve.
4.1. Het vierde middel komt met rechts- en
motiveringsklachten op tegen het oordeel van

het hof dat de door het Openbaar Ministerie
met B. R. gesloten overeenkomst niet in strijd
is met het proportionaliteitsvereiste.
4.2.1. Bedoelde overeenkomst houdt blijkens
het verkorte arrest in dat het Openbaar Minis-
terie in ruil voor het afleggen van verklaringen
door R.:
(a) een positief advies zal uitbrengen ten aan-

zien van een door R. in te dienen gratie-
verzoek, in die zin dat zal worden geadvi-
seerd een derde van de door de rechtbank
te Haarlem opgelegde gevangenisstraf van
acht jaren kwijt te schelden, onvermin-
derd de over het aldus ontstane strafres-
tant in mindering te brengen vervroegde
invrijheidstelling;

(b) een schikkingsvoorstel zal doen, inhou-
dende dat R. een geldbedrag van f 200 000
voldoet ter ontneming van het geschatte
voordeel dat hij wederrechtelijk heeft ver-
kregen;

(c) inbeslaggenomen niet geldelijke goederen,
ter waarde van ongeveer f 19 000, aan R. zal 
teruggeven.
4.2.2. Ter onderbouwing van het verweer dat
het Openbaar Ministerie in zijn vervolging
van de verdachte niet-ontvankelijk dient te
worden verklaard dan wel dat de door R. afge-
legde verklaringen niet tot het bewijs mogen
worden gebezigd, is bij de behandeling van de
zaak in hoger beroep een reeks van verweren
gevoerd ten aanzien van deze overeenkomst.
4.2.3. Een van die verweren betreft de propor-
tionaliteit. Het verkorte arrest houdt dienaan-
gaande voorzover hier van belang in:
– als samenvatting van het verweer:
‘2.2. De overeenkomst met R. is als onrecht-
matig te kwalificeren. De volgende argumen-
ten geven daartoe elk afzonderlijk reeds aan-
leiding en doen dat zeker in samenhang met
elkaar bezien:
– De officier van justitie, mr. Noordhoek,

heeft actief bijgedragen aan het bewerk-
stelligen van totale immuniteit van [be-
trokkene 1] voor maar liefst vier grote 
cocaïnetransporten;

– R. is ‘weggekomen’ met effectief slechts
3,5 jaar gevangenisstraf met een soepel re-
gime. Het intrekken van het hoger beroep
heeft materieel deel uitgemaakt van de
overeenkomst met hem.

2.3. De overeenkomst met R. is als onrecht-
matig te kwalificeren, reeds omdat R. in aan-
merking kwam voor ontneming van vele hon-
derdduizenden guldens, zo niet meer dan een
miljoen, en zulks niet is geschied. Het Open-
baar Ministerie heeft een normale afwikkeling
van de ontnemingsprocedure tegen R. actief
gefrustreerd. Er is sprake geweest van een bui-
tenproportioneel grote tegenprestatie, nog bo-
venop de hiervoor besproken vermindering
van de gevangenisstraf.’
– als oordeel van het hof voorzover van be-

lang:
‘ad 2.2. Niet aannemelijk is geworden dat R.
met enige reële mate van waarschijnlijkheid
had kunnen worden vervolgd, berecht en ver-
oordeeld voor de hier door de verdediging be-
doelde (eerdere) vier grote cocaïnetrans-
porten, indien de door hemzelf hierover
afgelegde verklaringen niet voor bewijs be-
schikbaar waren. Het afblazen van de overeen-
komst met hem, in het kader waarvan laatst-
bedoelde verklaringen zijn afgelegd, zou
redelijkerwijs niet hebben kunnen leiden tot
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het alsnog vervolgen van R. voor die trans-
porten.
R. is door de Rechtbank te Haarlem veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van 8 jaren, een
– in aanmerking genomen dat te zijnen laste is
bewezenverklaard een transport van 400 kilo
cocaïne en dat hij is vrijgesproken van een
transport van 700 kilo cocaïne – naar het oor-
deel van het hof niet onbegrijpelijke straf.
Een ieder die tot een dergelijke gevangenis-
straf is veroordeeld, kan aanspraak maken op
de hier te lande geldende regeling met betrek-
king tot vervroegde invrijheidstelling na om-
mekomst van 2/3 van die straf. Het positieve
advies, dat het Openbaar Ministerie heeft toe-
gezegd te zullen uitbrengen ten aanzien van
een door R. in te dienen gratieverzoek, te we-
ten dat zal worden geadviseerd een derde van
de door de Rechtbank te Haarlem opgelegde
gevangenisstraf van 8 jaren door middel van
gratie kwijt te schelden, onverminderd de
over het aldus ontstane strafrestant in minde-
ring te brengen vervroegde invrijheidstelling,
is – wat er overigens ook van zij – niet onre-
delijk.
ad 2.3. De verdediging kan weliswaar worden
toegegeven dat het Openbaar Ministerie een
(zeer) omvangrijke ontnemingsvordering te-
gen R. had kunnen indienen, doch de vraag
blijft wat daarvan uiteindelijk door de rechter
zou zijn toegewezen. De ervaring heeft im-
mers geleerd dat de rechter, in gevallen
waarin hij terzake van ontnemingsvorderin-
gen een groot bedrag als schatting van het we-
derrechtelijk verkregen voordeel vaststelt, niet
zelden de verplichting tot betaling aan de
Staat oplegt van slechts een fractie van dat be-
drag. In dit licht moet ook het bij de tot-
standkoming van de overeenkomst stopzetten
van het SFO tegen R. worden gezien en is het
niet onbegrijpelijk dat het Openbaar Ministe-
rie dat onderzoek niet heeft doen voortzet-
ten.’
4.3.1. In de toelichting op het middel wordt
onder meer gesteld dat op grond van de be-
handeling van wetsvoorstel 26 294 (toezeggin-
gen aan getuigen in strafzaken) inmiddels
sprake is van ‘een voldoende uitgekristalli-
seerde, algemeen aanvaarde rechtsopvatting’
met betrekking tot het verschijnsel van de zo-
genoemde kroongetuige, die in HR 30 juni
1998, NJ 1998, 799 nog niet aanwezig werd ge-
acht. Volgens het middel moet de overeen-
komst worden getoetst aan die inmiddels ge-
bleken rechtsopvatting.
4.3.2. Deze stelling is onjuist. De onderhavige
overeenkomst is gesloten op 6 november
1998, dus nog voor de indiening van genoemd
wetsvoorstel op 17 november 1998 bij de
Tweede Kamer. Het hof heeft zich bij zijn toet-
sing derhalve terecht georiënteerd op het be-
paalde in art. 6 EVRM en de mede daaruit afge-
leide beginselen van een goede procesorde
alsmede op de op 1 april 1997 in werking ge-
treden Richtlijn afspraken met criminelen,
vastgesteld door het College van Procureurs-
Generaal (Stcrt. 1997, 61).
4.3.3. In het midden kan blijven of het in art.
167 Sv neergelegde opportuniteitsbeginsel het
Openbaar Ministerie de vrijheid geeft om aan
een zogenoemde kroongetuige toe te zeggen
dat zal worden afgezien van zijn vervolging –
de verdere vervolging daaronder begrepen –
aangezien het Openbaar Ministerie blijkens de
hiervoor onder 4.2.1 weergegeven overeen-

komst geen dergelijke toezeggingen aan de ge-
tuige heeft gedaan.
4.3.4. Voorzover evenwel uit de door het hof
onder 2.2 weergegeven overwegingen volgt
dat in samenhang met die overeenkomst door
het Openbaar Ministerie in een aantal geval-
len toch is afgezien van vervolging van de
kroongetuige als verdachte, moet het oordeel
van het hof dat het Openbaar Ministerie daar-
toe de vrijheid had aldus worden verstaan dat
het Openbaar Ministerie daarmee nog bleef
binnen de in voornoemde Richtlijn voorge-
schreven voorwaarden. Tot die voorwaarden
behoort de regel (2. Definitie, onder b) dat on-
der tegenprestatie niet kan worden verstaan
‘de toezegging door het Openbaar Ministerie
van strafrechtelijke immuniteit ter zake van
ernstige strafbare feiten’. In het oordeel van
het hof dat vervolging van de kroongetuige als
verdachte van de strafbare feiten, hoe ernstig
die ook zijn, hoogstwaarschijnlijk niet zou
hebben geleid tot een veroordeling, ligt beslo-
ten dat zich hier niet de situatie voordoet die
in de Richtlijn is genoemd als beletsel voor het
verlenen van een tegenprestatie aan de ge-
tuige. Aldus verstaan geeft het oordeel van
Hof geen blijk van een onjuiste rechtsopvat-
ting en is het ook niet onbegrijpelijk.
4.4.1. In de toelichting op het middel wordt
voorts geklaagd over het oordeel van het hof
ten aanzien van de hiervoor onder 4.2.1 sub b
bedoelde toezegging. Betoogd wordt dat op
grond van genoemde Richtlijn geen toezeg-
gingen mogen worden gedaan met betrekking
tot de ontneming van wederrechtelijk verkre-
gen voordeel.
4.4.2. Dit betoog faalt, reeds omdat de Richt-
lijn daaromtrent niets inhoudt.
4.5. Voor het overige kunnen de middelen
niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art.
81 RO, geen nadere motivering nu de midde-
len in zoverre niet nopen tot beantwoording
van rechtsvragen in het belang van de rechts-
eenheid of de rechtsontwikkeling.

Volgt verwerping van het beroep met dien ver-
stande dat de straf van negen jaren met zes
maanden wordt verminderd wegens over-
schrijding van de redelijke termijn. �

Nr. 126
9 juli 2002, nr. 00378/01 B
(Mrs. Bleichrodt, Koster en Van Buchem-
Spapens)
(gewezen na conclusie van A-G Machielse tot
vernietiging en verwijzing: beroep in cassatie
ingesteld door de officier van justitie)
JOL 2002, 400

Nu buiten redelijke twijfel was, dat de in
beslag genomen auto eigendom was
van een derde niet-beslagene diende de
rechtbank deze aan die derde terug te
geven, zoals zij heeft gedaan, ook als
aan alle voorwaarden voor beslagleg-
ging op de voet van art. 94a Sv was
voldaan.

(Sv art. 94a en 116)

Hoge Raad, onder meer:
4.1. Het middel klaagt dat de rechtbank het
beklag van K. gegrond heeft verklaard op
gronden die die beslissing niet kunnen dra-
gen.

4.2. In cassatie kan van het volgende worden
uitgegaan:
- op 18 mei 1999 is een zekere D. B. als ver-
dachte aangehouden en is de auto waarin [be-
trokkene 1] reed, een Porsche Carrera met het
kenteken ..., inbeslaggenomen;
– op 12 juli 1999 heeft K. een klaagschrift

tegen de inbeslagneming ingediend, strek-
kende tot opheffing van het beslag met
last tot teruggave aan hem, K., van ge-
noemde auto. K. heeft in het klaagschrift
gesteld dat hij eigenaar van de auto is;

– op 26 juli 1999 heeft de officier van justi-
tie een vordering gedaan strekkende tot
handhaving van het beslag als een conser-
vatoir beslag tot bewaring van het recht
tot verhaal voor een aan D. B. op te leggen
geldboete of een verplichting tot betaling
van een geldbedrag aan de Staat ter ontne-
ming van wederrechtelijk verkregen voor-
deel. De machtiging is door de rechter-
commissaris verleend.

4.3. De rechtbank heeft het beklag van K. ge-
grond verklaard en de teruggave gelast van de
auto aan K. (...)
4.4. In de toelichting op het middel wordt
aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte uit-
sluitend beslissende betekenis heeft toegekend
aan de juridische eigendom van de auto en de
door de officier van justitie aangevoerde feiten
en omstandigheden irrelevant heeft geoor-
deeld.
4.5. In het onderhavige geval is op de voet
van art. 94a Sv beslag gelegd onder de ver-
dachte. De derde niet-beslagene die zich daar-
tegen keert is in zijn beklag ontvankelijk in-
dien hij stelt eigenaar te zijn van het
inbeslaggenomen voorwerp. De rechter die
over dit beklag heeft te oordelen, dient dan na
te gaan of zich het geval voordoet dat buiten
redelijke twijfel staat dat die derde/niet-besla-
gene als eigenaar van het voorwerp moet wor-
den aangemerkt. Indien buiten twijfel is dat
de derde als eigenaar van het inbeslaggeno-
mene moet worden aangemerkt, zal de rechter
teruggave aan deze moeten gelasten, ook in-
dien overigens aan alle voorwaarden voor be-
slaglegging op de voet van art. 94a Sv is vol-
daan (vgl. HR 31 maart 1998, NJ 1998, 575).
4.6. Het oordeel van de rechtbank komt
daarop neer dat buiten twijfel staat dat niet de
beslagene, de verdachte D. B., eigenaar van de
auto is doch een derde, te weten IDM. Dat oor-
deel, dat anders dan door de officier van justi-
tie is aangevoerd, uitsluit dat er sprake zou zijn
van medeëigendom van D. B., en dat een
eventueel aan de verdachte D. B. op te leggen
geldboete of een betalingsverplichting als be-
doeld in art. 36e Sr op de auto kon worden
verhaald geeft gelet op de aan de rechtbank
overgelegde stukken geen blijk van een on-
juiste rechtsopvatting terwijl het evenmin on-
begrijpelijk is. Bedoeld oordeel van de recht-
bank behoefde in het licht van hetgeen de
officier van justitie had aangevoerd geen na-
dere motivering.
4.7. Uit het voorgaande vloeit voort dat het
middel niet tot cassatie kan leiden.
4.8. In het licht van het onder 4.5 overwo-
gene verdient het volgende nog opmerking.
Uitgaande van haar oordeel dat IDM eigenaar
van de inbeslaggenomen auto was en niet de
klager, had de rechtbank het beklag van klager
ongegrond moeten verklaren omdat niet de
klager maar IDM een aanspraak op de terug-
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gave van de auto geldend kon maken. Nu het
middel daarover niet klaagt leidt zulks even-
wel niet tot cassatie.

Volgt verwerping van het beroep. �

HOGE RAAD
(BELASTINGKAMER)

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. I. Obbink-
Reijngoud, mr. R.T. Wiegerink en mr. drs.
Chr.Th.P.M. Zandhuis, verbonden aan het Weten-
schappelijk Bureau van de Hoge Raad.

Nr. 40
29 maart 2002, nr. 36 655
(Mrs. Van Amersfoort, Van den Berge, Van
Maanen)

Toepasselijke wetsbepaling. De vanaf
1994 geldende tekst van art. 29, lid 2,
AWR is ook van toepassing op daaraan
voorafgaande belastingjaren.

(AWR art. 29 lid 2)

Aan belanghebbende, X, die voor 1992 geen
aangifte heeft gedaan, is een navorderings-
aanslag ibl opgelegd. In geschil is of daarbij 
terecht art. 29, tweede lid, AWR (tekst vanaf 1
januari 1994) is toegepast.
Op het beroep in cassatie van X overweegt de
Hoge Raad:
De sinds 1 januari 1994 geldende tekst van art.
29, tweede lid, AWR is ook van toepassing op
navorderingsaanslagen over jaren welke zijn
gelegen (en dus met betrekking tot feiten
welke zich hebben voorgedaan) vóór 1994. De
Aanpassingswetten Awb I en Iii (Stb. 1992, 422
en 1993, 690), waarbij de desbetreffende wijzi-
ging van art. 29, tweede lid, AWR haar beslag
kreeg, voorzien namelijk niet in overgangs-
recht met betrekking tot navorderingsaansla-
gen over belastingjaren gelegen vóór de invoe-
ring van die wijziging. Dit betekent dat die
wijziging onmiddellijke werking heeft. Dat
brengt niet mee dat die wijziging materieel te-
rugwerkende kracht heeft. Zij raakt namelijk
niet de materiële belastingschuld, die uit de
heffingswet voortvloeit, maar zij heeft slechts
betrekking op de vaststelling van die belas-
tingschuld, indien en voorzover deze plaats-
vindt na de inwerkingtreding van de wijzi-
ging.

Volgt ongegrondverklaring. �

Nr. 41
29 maart 2002, nr. 36 788
(Mrs. Monné, Van Amersfoort, Van den Berge)

Verhuiskosten niet aftrekbaar, nu de
reden van de verhuizing, de geboorte
van een kind, is gelegen in de persoon-
lijke sfeer.

(Wet IB 1964 art. 35)

Tot het gezin van belanghebbende, X, beho-
ren twee kinderen, geboren in november 1995
en juni 1998. X en zijn gezin zijn in september
1998 binnen de gemeente Z verhuisd. X was
in 1998 deels in dienstbetrekking en deels als
freelancer werkzaam als auteur, vertaler, pre-

sentator en acteur. X beschikte in de oude 
woning over een werkkamer. In zijn nieuwe
woning beschikt X over een werkkamer die
vergelijkbaar is met de werkkamer in de oude
woning. Het beschikken over een werkkamer
in de woning is noodzakelijk voor een ade-
quate vervulling van X’ wekzaamheden. In ge-
schil is of X de verhuiskosten in aftrek mag
brengen.
Op het beroep in cassatie van X overweegt de
Hoge Raad:
Vooropgesteld moet worden dat verhuiskos-
ten niet slechts aftrekbaar zijn indien omstan-
digheden gelegen in de sfeer van de werk-
zaamheden nopen tot verhuizing, maar ook
indien buiten de sfeer van de werkzaamheden
gelegen bijzondere omstandigheden nopen
tot verhuizing teneinde de werkzaamheden te
kunnen blijven vervullen (HR BNB 1993/98 en
HR BNB 1999/95). De geboorte van een
tweede kind en de wens om daarna voor dat
kind een eigen kamer in te richten, kunnen
echter in de regel niet worden aangemerkt als
bijzondere omstandigheden in de hiervoor be-
doelde zin. Het zijn omstandigheden die zijn
gelegen in de persoonlijke sfeer van X, zodat
de daardoor opgeroepen verhuiskosten moe-
ten worden gerekend tot de sfeer van de inko-
mensbesteding en niet tot die van de inkom-
stenverwerving. Die kosten kunnen derhalve,
ook al was na de gezinsuitbreiding de oude
woning te klein geworden om met behoud
van de, voor een adequate vervulling van X’
werkzaamheden noodzakelijke, werkkamer
het gehele gezin te kunnen huisvesten, niet
voor aftrek in aanmerking komen.

Volgt ongegrondverklaring. �

Nr. 42
12 april 2002, nr. 36 056
(Mrs. Korthals Altes, Van Amersfoort, Leemreis)
(na conclusie van A-G Wattel tot
ongegrondverklaring)

Geen overdrachtsbelasting verschuldigd
omdat risico tenietgaan van de grond
bij de verkoper achterbleef. Geen fraus
legis.

(Wet BRV art. 2 lid 2)

Volgens notariële akte van 29 december 1995
verkocht A op 22 maart 1995 mondeling een
perceel bosgrond aan belanghebbende, X BV.
De akte vermeldt onder meer dat het perceel
bosgrond in economische zin aan de koper
toebehoort en dat het risico van tenietgaan bij
de verkoper blijft. De Inspecteur legde aan X
BV ter zake van deze verkrijging een na-
heffingsaanslag overdrachtsbelasting op. In
geschil is of op grond van de in de akte neerge-
legde overeenkomst enig risico van tenietgaan
als bedoeld in art. 2 lid 2 Wet BRv (tekst van 31
maart 1995, 18.00 uur, tot 12 november 1999,
18.00 uur) van de grond op X BV is overge-
gaan.
Op het beroep in cassatie van de Staatssecreta-
ris overweegt de Hoge Raad:
Het hof heeft geoordeeld dat grond als gevolg
van natuurrampen, milieuvervuiling en an-
dere dergelijke omstandigheden waardoor de
grond als zodanig niet bruikbaar meer is, te-
niet kan gaan in de zin van art. 2 lid 2 Wet
BRV en dat de omstandigheid dat dergelijke

omstandigheden zich in de praktijk niet vaak
zullen voordoen daaraan niet afdoet. Het hof
heeft vervolgens geoordeeld dat het risico van
tenietgaan van de grond bij de verkoper is
achtergebleven, waardoor het belastbare feit
van art. 2 lid 2 Wet BRv, zich niet heeft voorge-
daan. Het betoog dat bij grond aan het risico
van tenietgaan als bedoeld in art. 2 lid 2 geen
zelfstandige betekenis toekomt omdat dat ri-
sico vrijwel nihil is, faalt. Voormelde oordelen
geven geen blijk van een onjuiste opvatting
van het begrip ‘enig risico van (...) tenietgaan’
als bedoeld in art. 2 lid 2 Wet BRV en zijn ver-
der van feitelijke aard. Zij zijn ook niet onvol-
doende gemotiveerd. Het hof heeft verder met
juistheid geoordeeld dat de besparing van be-
lasting die X BV heeft gerealiseerd doordat het
belastbare feit van art. 2 lid 2 Wet BRV zich
niet heeft voorgedaan, niet leidt tot strijd met
doel en strekking van de Wet BRV, nu de wet-
gever blijkens de wetsgeschiedenis uitdrukke-
lijk niet als belastbaar feit in de zin van de
overdrachtsbelasting heeft willen aanmerken
de overeenkomst waarbij niet enig risico van
tenietgaan van de onroerende zaak op de ko-
per overgaat.

Volgt ongegrondverklaring. �

Nr. 43
12 april 2002, nr. 37 109
(Mrs. Zuurmond, Van Vliet, Lourens)

Voor aanvang van de termijn ingediend
bezwaarschrift is ontvankelijk. Inspec-
teur had brief van belanghebbende
moeten aanmerken als een voortijdig
ingediend bezwaarschrift.

(Awb art. 6:10)

Met dagtekening 17 september 1999 is aan
belanghebbende, X, een naheffingsaanslag
motorrijtuigenbelasting opgelegd. Op 17 de-
cember 1999 heeft de Inspecteur het bezwaar-
schrift ontvangen. Reeds op 2 juni 1997 had
de Inspecteur X rekeningen toegezonden voor
hetzelfde kenteken en over periodes in het-
zelfde naheffingstijdvak. Op 15 maart 1999
schreef X de Inspecteur dat hij het niet met de
vaststelling van de verschuldigdheid van de
belasting eens was. In zijn reactie heeft de In-
specteur X gewezen op de mogelijkheid tegen
de nog op te leggen naheffingsaanslag be-
zwaar te maken. In geschil is of X tijdig be-
zwaar heeft aangetekend.
Op het beroep in cassatie van X overweegt de
Hoge Raad:
X liet in zijn brief van 15 maart 1999 blijken
bezwaar te hebben tegen de van hem na te
heffen belasting. Deze brief had de Inspecteur
derhalve moeten begrijpen als een voor het
begin van de bezwaartermijn ingediend be-
zwaarschrift. De brief was een reactie op de
aan X met dagtekening 15 maart 1999 toege-
zonden ‘Rekening Motorrijtuigenbelasting’.
Op deze rekening, waaraan een acceptgiro-
kaart was gehecht, was onder meer vermeld:
‘Deze rekening wordt u toegezonden omdat u
over bovengenoemde periode te weinig mo-
torrijtuigenbelasting heeft betaald’. X’ brief
van 15 maart 1999 laat geen andere conclusie
toe dan dat hij deze rekening heeft aangezien
voor een naheffingsaanslag. Dat mocht hij
ook, nu hij niet erop bedacht behoefde te zijn
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dat de Inspecteur, nadat deze had geconsta-
teerd dat volgens hem X te weinig motorrijtui-
genbelasting had afgedragen, alvorens een na-
heffingsaanslag op te leggen eerst nog een
rekening zou sturen om X in staat te stellen
alsnog op aangifte de belasting te voldoen die
in de zienswijze van de Inspecteur te weinig
was voldaan. X kon dus bij de ontvangst van
de rekening redelijkerwijs menen dat het be-
sluit de belasting na te heffen reeds tot stand
was gekomen. Gelet op art. 6:10 Awb had de
Inspecteur daarom niet-ontvankelijkverkla-
ring van het in de brief van 15 maart 1999 ver-
vatte bezwaar achterwege moeten laten. Hier-
aan doet niet af dat de Inspecteur in zijn brief
van 30 maart 1999 correct heeft uiteengezet
op welke formeel juiste wijze X bezwaar kon
maken. Deze brief kon immers niet achteraf de
rechtsgeldigheid aan het reeds gemaakte be-
zwaar ontnemen. Art. 6:10 Awb eist ook niet
dat indien voortijdig bezwaar is gemaakt de
belanghebbende opnieuw bezwaar moet ma-
ken nadat het besluit tot stand is gekomen.
Het later, na het verstrijken van de bezwaarter-
mijn, ingediende geschrift had de Inspecteur
derhalve niet moeten aanmerken als een zelf-
standig bezwaarschrift, maar als een aanvul-
ling op het reeds (voortijdig) gemaakte be-
zwaar.

Volgt vernietiging en verwijzing. �

COLLEGE VAN BEROEP VOOR
HET BEDRIJFSLEVEN

Deze rubriek wordt verzorgd door mw. mr. C.M.
Wolters, vice-president van het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven en mw. mr. I.K.
Rapmund, auditeur bij het College.

Nr. 12
AWB 00/429, 3 juli 2002
(Mrs. Wolters, Kuiper, van der Ham)

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbe-
wijzen voor bepaalde activiteiten aan te
merken als onderneming? Art. 6 en 24
Mededingingswet. Overheidspreroga-
tief.

(Mededingingswet art. 6 en 24)

V., te Amsterdam, appellant van een uitspraak
van de rechtbank Rotterdam in het geding tus-
sen appellant en de d.g. NMa.

Inleiding
Rijschoolhouders kunnen tegen betaling van
een eenmalige bijdrage van f 1000 en een jaar-
lijkse bijdrage van f 50 een inschrijvingsover-
eenkomst aangaan met het CBR. Daarmee ver-
werft de rijschool onder meer het recht om
een instructeur van de rijschool het praktisch
examen van de aangemelde kandidaat te laten

bijwonen en om gebruik te maken van het
elektronisch reserveringssysteem voor het te-
lefonisch, met behulp van een personal com-
puter, reserveren van examens. Voorts wordt
de rijschool uitgenodigd voor het bijwonen
van ‘kring-overleg’, waarop regionaal overleg
tussen de rijscholen en het CBR mogelijk is.
V. klaagde bij de NMa dat een en ander strijd
oplevert met de Mw. De NMa wees, ook na be-
zwaar, het verzoek om terzake een besluit te
nemen af, op grond van de overweging dat de
aan het CBR opgedragen taak moet worden
beschouwd als een overheidstaak en niet als
een ondernemingsactiviteit. De Rechtbank
Rotterdam verklaarde het beroep ongegrond.

College:
(...)
Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen
(hierna: het Hof) omvat het begrip onderne-
ming in het kader van het mededingingsrecht
elke eenheid die een economische activiteit
uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de
wijze waarop zij is gefinancierd, en moet on-
der economische activiteit worden verstaan
iedere activiteit bestaande in het aanbieden
van goederen en diensten op een bepaalde
markt.
Voorts zijn volgens de rechtspraak van het Hof
de mededingingsregels van het Verdrag niet
van toepassing op een activiteit die, wegens
haar aard en doel en de regels waaraan zij is
onderworpen, buiten de sfeer van het econo-
misch verkeer valt, dan wel neerkomt op de
uitoefening van overheidsprerogatieven. (zie
arrest van 19 februari 2002, Wouters, C-
309/99, punten 46, 47, en 57, en de daar ge-
noemde arresten).
5.2. Het College overweegt, en appellante
heeft trouwens ook niet anderszins betoogd,
dat de vervulling van de taken die aan het CBR
bij art. 50 van het Reglement rijbewijzen zijn
opgedragen, niet de uitoefening van een eco-
nomische activiteit behelst, maar neerkomt
op de uitoefening van een overheidspreroga-
tief. Immers, het onderzoek naar, en bij vol-
doening de afgifte van verklaringen van, de
rijvaardigheid van gegadigden, waarmee het
CBR is belast, betreffen taken die een wezen-
lijk en normaal onderdeel vormen van regel-
geving ter bescherming van de verkeersveilig-
heid.
Anders dan V. wil kan noch het feit dat het
CBR het aangaan van de inschrijvingsovereen-
komst ten opzichte van rijschoolhouders als
voorwaarde hanteert om het praktijkexamen
van hun leerlingen te mogen bijwonen en
examens middels het ERS-systeem te kunnen
reserveren, noch het ontbreken van een wette-
lijke grondslag voor de inschrijvingsovereen-
komst leiden tot het oordeel dat het CBR bij
het hanteren van die overeenkomst zich als
onderneming in de zin van art. 1, aanhef en

onder f, van de Mw heeft gedragen. Hiertoe
overweegt het College als volgt.
Het – mede door toepassing van het ERS-sys-
teem – bepalen van de volgorde waarin kandi-
daten aan een onderzoek naar hun rijvaardig-
heid worden onderworpen en regeling van de
omstandigheden waaronder het onderzoek
naar de rijvaardigheid plaatsvindt, staan in zo
nauw verband met de uitoefening van be-
doeld overheidsprerogatief dat deze niet als
economische activiteit in de door het Hof ge-
hanteerde betekenis kunnen worden aange-
merkt. Bij deze uitoefening dient het CBR im-
mers keuzen te maken over de wijze waarop
rijscholen examentijd kunnen reserveren en
onder welke voorwaarden rij-instructeurs het
praktisch rijexamen kunnen bijwonen. Der-
halve kan het College appellante, voor zover
zij heeft beoogd te betogen dat het maken van
keuzen te dier zake niet noodzakelijk is voor
de uitoefening van bedoeld overheidspreroga-
tief, niet in dat betoog volgen.
Aan de noodzaak voor het CBR bij de uitoefe-
ning van zijn wettelijke taak keuzen te dier
zake te maken, doet niet af dat de mogelijkhe-
den hiertoe niet uitdrukkelijk bij de wet zijn
bepaald.
V. heeft nog aangevoerd dat onvoldoende is
onderzocht in hoeverre het CBR winst maakt,
zowel waar het de ontvangen gelden voor rij-
examens betreft als de gelden die zij in het ka-
der van de inschrijvingsovereenkomst ont-
vangt, en stelt zich op het standpunt dat
indien de ontvangen gelden worden gebruikt
voor andere – commerciële – activiteiten van
het CBR, sprake is van machtsmisbruik.
Blijkens de hiervoor in rubriek 2.2 weergege-
ven toelichting bij art. 9 van de overeenkomst
is het inschrijfgeld bedoeld om de eenmalige
aanloopkosten van de inschrijving van een rij-
school te dekken en dient de jaarlijkse bijdrage
ter bestrijding van de kosten, die het CBR voor
het databeheer maakt. Van enig winstoog-
merk van het CBR blijkt hieruit niet, terwijl
hiervan ook overigens niet is gebleken.
Met de rechtbank is het College voorts van
oordeel dat het feit dat het al dan niet sluiten
van de inschrijvingsovereenkomst met het
CBR voor de onderlinge verhouding tussen rij-
scholen een zeker economisch effect kan heb-
ben niet zonder meer maakt dat het CBR hier-
bij ook een economische activiteit in de door
het Hof bedoelde zin uitoefent.
Het College komt niet toe aan de beantwoor-
ding van de vraag of de toekomstige activitei-
ten die het CBR zou gaan verrichten, als econo-
misch zijn aan te merkten. Die beantwoording
kan immers niet bepalend zijn voor de vraag of
de gedragingen van het CBR die thans in ge-
ding zijn, een economische activiteit vormen.
(...)

Volgt bevestiging van de aangevallen uit-
spraak. �
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Mr S.E. Bartels, Mr A.Th. Meijer
Algemene Wet Bestuursrecht  en
aanverwante regelgeving 2002/2003
9e herziene editie
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002, 227 p.,
€ 11,50, ISBN 9069164418

Dr L.F.M. Besselink, prof. mr H.R.B.M.
Kummeling, prof. mr R. de Lange, mr P.
Mendelts, mmv prof. mr S. Prechal
De Nederlandse Grondwet en de
Europese Unie
Groningen: Europa Law Publishing 2002, 
279 p., € 35, ISBN 9076871108
Op 5 december 2000 werd in de Eerste Ka-
mer een motie-Jurgens aanvaard waarin bij-
zondere aandacht werd gevraagd voor het
opnemen van regels voor de implementatie
van EG-regelgeving in de Grondwet. Ter
uitvoering van deze motie is door de direc-
tie CZW van het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties aan on-
derzoekers gevraagd na te gaan hoe deze
wens het beste uitgevoerd zou kunnen wor-
den. In dit onderzoeksverslag komen ver-
schillende aspecten van de problematiek
aan de orde met speciale aandacht voor de
procedure van wetgeving, de positie van de
Staten-Generaal en van de decentrale over-
heden en het Koninkrijksverband. Voor
een afzonderlijk hoofdstuk in de Grondwet
zien de onderzoekers vooralsnog geen re-
den, wel achten zij aanvulling van artikel
90 van de Grondwet gerechtvaardigd. 

Mr Ch.J. Enschede, prof.mr E.Ph.R. Sutorius,
mr M. Bosch
Beginselen van strafrecht
10e druk
Deventer: Kluwer 2002, 256 p., € 27,60, 
ISBN 9026837216

Mr M.J.J.P. Luchtman, prof. mr J.A.E. Vervaele
en dr O.J.D.M.L. Jansen
Informatie-uitwisseling in het kader
van het Financieel Expertise Centrum
Rapport
Utrecht: Centrum voor Rechtshandhaving en
Europese Integratie 2002, 134 p., 
ISBN 9073272327
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is
een samenwerkingsverband van het Open-
baar Ministerie, de Autoriteit Financiële
Markten, De Nederlandsche Bank, de Pen-
sioen- en Verzekeringskamer, de Belasting-
dienst/FIOD-ECD, de Belastingdienst/Grote
ondernemingen Amsterdam, het politie-
korps Amsterdam/Amstelland, het Korps
landelijke politiediensten en het Meldpunt

ongebruikelijke transacties. Het heeft onder
meer tot taak te ‘bevorderen dat mogelijke
strafbare feiten die door elke instantie af-
zonderlijk onvolledig worden onderkend
beter in beeld worden gebracht.’ In de prak-
tijk lijken met name de geheimhoudings-
bepalingen van de deelnemers bij het uit-
wisselen van informatie voor problemen te
zorgen. In dit rapport is in opdracht van
het ministerie van Financiën onderzocht
hoe deze problemen verholpen zouden
kunnen worden. In een addendum wordt
ingegaan op de recente ontwikkelingen in
het kader van de financiële bestrijding van
terrorisme en de invloed daarvan op het
FEC.
Informatie: Mw W. Vreekamp, tel. 030-
2536629, e-mail w.vreekamp@law.uu.nl

Mr dr Geert-Jan Alexander
Knoops
Surrendering to
International Criminal
Courts: Contemporary
Practice and
Procedures (2002)
Met een voorwoord door
prof. M. Cherif Bassiouni

New York: Transnational Publishers Inc., 2002,
444 p. US$ 125,00 (hardcover) ISBN
157105152X.
Dit boek bevat een uitvoerige analyse van
het, van het gewone uitleveringsrecht te
onderscheiden, opkomend leerstuk van het
overdragen (overlevering) van individuen
aan internationale strafhoven zoals het Joe-
goslavië Tribunaal (ICTY), het Rwanda Tri-
bunaal (ICTR) en het internationaal straf-
hof (ICC).
Schr. analyseert de verschillen en overeen-
komsten tussen internationale uitleverings-
normen en brengt de internationaalrechte-
lijke beperkingen van genoemd concept
aan het licht. Hierbij komt ook aan de orde
de internationaalrechtelijke rol van staten
en instituten als NAVO bij het overleveren
van personen aan internationale straftribu-
nalen, met uitvoerige aandacht voor actu-
ele fenomenen als ‘ontvoering’ (abduction)
en het in een overleveringsprocedure ‘lok-
ken’ (luring) van verdachten naar ICTY,
ICTR of ICC. Schr. doet dit aan de hand van
een uitvoerige bestudering van zowel de
Statuten van het ICTY, ICTR en de ICC als-
ook de jurisprudentie van deze tribunalen
en die van het Europees Hof van de Rech-
ten van de Mens. Actuele zaken als de over-
levering in juni 2001 van ex-president S.
Milos̆eviç naar het Joegoslavië Tribunaal,

de eerste Nederlandse overleveringszaak
van de Rwandese musicus S. Bikindi naar
het Rwanda-Tribunaal en vele andere spre-
kende zaken illustreren het spanningsveld
tussen de gewone uitlevering en de overle-
vering naar internationale tribunalen. Op
grond van dit alles ontwikkelt Knoops een
uniform internationaal statuut voor het
overdragen van individuen aan internatio-
nale strafhoven. Naast een grondige evalu-
atie van niet alleen de hedendaagse doctri-
nes en procedures met betrekking tot over-
levering naar tribunalen, staat hij voorts
uitvoerig stil bij alle mogelijk te voeren
overleveringsverweren, zowel in praktische
als rechtstheoretische zin.

Prof. mr A.Q.C. Tak
Het Nederlands bestuursprocesrecht
in theorie en praktijk
deel I en II
Den Haag: Sdu Uitgevers 2002, totaal 1240 p.,
€ 115, ISBN 9054093382
Van de tien beginselen van administratief
procesrecht die Van Galen en Van Maar-
seveen in 1978 in hun ‘baanbrekend pre-
advies voor de toen nog stuwende Vereni-
ging voor Administratief Recht’ onder-
scheidden lijkt volgens Tak slechts het ver-
moeden van rechtmatigheid de twintigste
eeuw te hebben overleefd. ‘De mechanisti-
sche mierenmaatschappij van het derde
millennium heeft het administratief pro-
cesrecht getransformeerd in een formalis-
tisch bestuursproces, waarin onder leiding
van de Raad van State niet langer wordt ge-
zocht naar bescherming van de justitiabele,
doch naar mogelijke foutjes in formulieren
(‘besluiten’), die moeten worden hersteld
(overgedaan), na welke opdracht de contro-
leur zich weer aan andere taken (adviseren
van wetgever en bestuur) kan gaan wijden’.
In dit boek beschrijft hij hoe de ‘zoge-
naamde rechtsbescherming’ tegen de over-
heid er in ons land voor staat. Gesignaleerd
wordt welke toepassing wordt gegeven aan
de Awb. Daarbij is er behalve voor de theo-
rie veel aandacht voor het (non-)functione-
ren van (ook de informele kant van) het be-
stuursproces in de praktijk. Naast een ana-
lyse van de oorzaken van de zorgwekkende
situatie reikt de auteur alternatieven aan ter
verbetering. En voor zowel de raadsman,
het bestuursorgaan als voor de rechter heeft
de auteur een wens: word weer mens, en
bejegen uw medemens weer als mens, en
niet langer als een object. �

boeken

Literatuur
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BELASTINGRECHT

TAR/Justicia
nr 2, 2002

J. Haarmans, Toepasbaarheid van
Nederlandse jurisprudentie  op Antilliaans
belastingrecht.
– Het Nederlandse winstbegrip is ook op
de Antillen toepasbaar, en daarom even-
eens de opvatting die de Hoge Raad daar-
omtrent huldigt. Schr. ziet aan de hand van
het baksteen-arrest (BNB 1998, 409) enkele
consequenties onder ogen.
A.H. Schaapman, Het Nieuw Fiscaal
Raamwerk van de Nederlandse Antillen.
– Bespreking van de recente wijzigingen
van de Landsverordening op de winstbelas-
ting, in verband met de afschaffing van het
offshore-regime. Doel: niet langer een be-
lastingparadijs, maar toch aantrekkelijke
structuren.

Weekblad fiscaal recht
131e jrg. nr 6496, 19 sept.
2002

Prof.dr P. Kavelaars, Als een
vis uit het water.
– Column over de wets-
voorstellen Walvis en
Aansluitingswet Walvis:

zo moet het vooral niet! Coördinatie tussen
Financiën en SZW: ho maar.
Drs F.M. Werger, Operatie Walvis; is het
beestje bij voorbaat gedoemd te stranden?
– Uiteenzetting over de hierboven ge-
noemde wetsvoorstellen, waarmee de wet-
gever onder andere een poging doet te ko-
men tot een nadere harmonisatie van de
loonbegrippen voor de werknemersverze-
keringen enerzijds en de fiscale wetgeving
anderzijds. Schr. biedt enkele alternatieve
oplossingen.
Drs P.C. van der Vegt, De voortgaande
bastaardering van de vennootschaps-
belasting.
– Het fiscale onderscheid tussen eigen en
vreemd vermogen mag zich in grote be-
langstelling verheugen. Terwijl de Wet op
de vennootschapsbelasting 1969 in rap
tempo tot een mijnenveld van antimis-
bruikwetgeving verwordt, blijven systema-
tische (her)bezinningen en oog voor pro-
portionele maatregelen uit. Schrijver stelt
enkele aspecten aangaande het fiscale
grensvlak van eigen en vreemd vermogen
aan de orde. Aandacht krijgen de recente-
lijk ingevoerde hybridefinancieringsmaat-
regelen en enkele aspecten betreffende de
kwijtschelding van schulden.
Dr H.M. Kappelle, Flexibiliteit, ook na de
pensioeningangsdatum?
– De flexibilisering van pensioenen en
pensioenregelingen speelt zich nog voorna-

melijk af in de periode waarin het pensioen
wordt opgebouwd. Ook in de periode
waarin het pensioen is ingegaan, bestaat er
echter behoefte aan meer flexibiliteit. Schr.
geeft twee terreinen aan waarop meer flexi-
biliteit kan worden bereikt op of na de pen-
sioeningangsdatum.

BURGERLIJK (PROCES)RECHT

Advocatenblad
82e jrg. nr 17, 20 september 2002

Mr M. Freudenthal, Een rogatoire commissie
in de praktijk.
– Schr. wijst op de (on)mogelijkheden van
nationale en internationale rogatoire com-
missies aan de hand van een onlangs door
de Rotterdamse rechtbank gewezen opmer-
kelijk incidenteel vonnis inzake een roga-
toire commissie in Frankrijk. Interessant is
de kwestieuze toepassing van het Haagse
Bewijsverdrag en de problematische uitslui-
ting van hoger beroep van tussenvonnis-
sen, één van de gevolgen van het nieuwe
burgerlijke procesrecht.
Willem Heemskerk, Hoe zat het ook alweer
met ... de fundamentele herbezinning?
– Bij de indiening van het wetsvoorstel dat
leidde tot het nieuwe burgerlijk proces-
recht, deden acht processualisten in het
Nederlands Juristenblad een oproep tot een
fundamentele overdenking van de uit-
gangspunten en beginselen van het civiele
procesrecht. Met instemming van de minis-
ter van Justitie zijn drie hoogleraren aan
deze taak begonnen.

Agrarisch recht
62e jrg. nr 9, sept. 2002

Mr drs P.A. de Hoog, Pacht en natuurbeheer.
– De publiekrechtelijke beheersregelingen
en de beheersbepalingen binnen pachto-
vereenkomsten worden besproken.

Praktisch Procederen
nr 5, sept./okt. 2002

S.W. Kuip, Foutieve keuze
voor processtuk: herstel is
mogelijk.
– Sinds 1 jan. 2002 biedt
de ‘wisselbepaling’ van
art. 69 Rv de mogelijkheid

tot herstel van een verkeerde procesinlei-
ding.
Verder in deze aflevering o.m.: M.L. Hendrikse,
A.W. Jongbloed, Het ambtelijk concept Veeg-
wet: de eerste wijzigingen van het Ver-
nieuwde Burgerlijk Procesrecht.

Rechtskundig Weekblad
66e jrg. nr 2, sept. 2002

B. Allemeersch, P. Schollen, Behoorlijk bewijs in
burgerlijke zaken over het
geoorloofdheidsvereiste in het burgerlijk
bewijsrecht.
– In het bewijsrecht wordt steeds, onge-
acht of in een vrij of gereglementeerd be-
wijs voorzien wordt, vereist dat bewijsmid-
delen geoorloofd zijn. Deze bijdrage onder-
zoekt de inhoud van dit vereiste in het bur-
gerlijk bewijsrecht en catalogiseert de di-
verse gronden van ongeoorloofdheid.
Schrs. tonen daarbij aan dat, voor een beter
begrip van de materie, een fundamenteel
onderscheid moet worden gemaakt tussen
het onrechtmatig bewijsmiddel en het on-
rechtmatig verkregen bewijsmiddel, waar-
aan respectievelijk het eerste en het tweede
deel van de bijdrage gewijd wordt. Tot slot
worden de gevolgen van de vaststelling van
een eventuele ongeoorloofdheid bespro-
ken.

WPNR
133e jrg. nr 6502, 21 sept. 2002

Prof.mr F.M.J. Verstijlen, De onrechtmatige-
daadsvordering wegens de benadeling van
schuldeisers binnen faillissement: één voor
allen én ieder voor zich.
– De arresten van 21 dec. 2001, volgens
welke individuele schuldeisers van een ge-
failleerde schuldenaar buiten de curator om
schadevergoeding wegens benadeling in de
verhaalsmogelijkheden kunnen vorderen,
zijn op onjuiste gronden gewezen en leiden
tot dogmatische en praktische moeilijkhe-
den. Het is er al met al voor curatoren niet
makkelijker op geworden om het belang
van de gezamenlijke schuldeisers te behar-
tigen.
Mr ing. A.J. Verdaas, De opzegbaarheid van
duurovereenkomsten: een pleidooi voor de
contractsvrijheid (II, slot).
– In het tweede deel van deze bijdrage on-
derzoekt schr. of aanvaarding van princi-
piële opzegbaarheid van duurovereenkom-
sten als principe of als uitgangspunt wense-
lijk is, met aandacht voor de consequenties
van zo’n aanvaarding.

EUROPEES RECHT

Advocatenblad
82e jrg. nr 17, 20 sept. 2002

Mr drs M.M. Slotboom, Mr J.J.A. Coumans,
Toch geen verruimde toegang tot Europese
rechters.
– Nu het Europese Hof van Justitie zeer
strikt de voorwaarde interpreteert dat een
particulier individueel door een maatregel
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van algemene strekking moet zijn geraakt,
kunnen alleen de EG-lidstaten door ver-
dragswijziging de toegang tot de Europese
rechten nog verruimen, aldus schrs.

GEZONDHEIDSRECHT

Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht

Mr Dr A.A.W. van Unen, De
wet op de jeugdzorg en de
jeugdgezondheidszorg.
– De nieuwe wet op de
jeugdzorg zal, per 1-1-
2004 zoals wordt nage-

streefd, de huidige Wet op de jeugdhulpver-
lening gaan vervangen. De reden voor een
nieuwe wet is in de eerste plaats een meer
inzichtelijke en eenduidige wijze van aan-
sturing en financiering van de jeugdzorg
mogelijk te maken. In de tweede plaats is
het de bedoeling om alle met het ontwikke-
lingsproces Regie in de Jeugdzorg geboekte
vooruitgang op het terrein van de toegang
tot jeugdzorg, zorgprogrammering, beleids-
informatie en kwaliteitsbeleid wettelijk te
verankeren. Als een van de wettelijk te rege-
len onderwerpen geldt ook de intensive-
ring van de relatie tussen de jeugdhulpver-
lening en jeugdbescherming enerzijds en
de (geestelijke) gezondheidszorg voor jeug-
digen anderzijds.
Mr dr J.C.J. Dute, De verzekering van medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen.
– Een van de voorwaarden voor onderzoek
met proefpersonen is het afsluiten van een
verzekering die schade door dood of letsel
van de proefpersoon dekt. De tijdelijke ver-
zekerings-AMvB, die op 1 december 2002
expireert, (zie de rubriek in de vorige afleve-
ring), is geëvalueerd. Er is nog geen passend
antwoord gevonden op de vele problemen
die naar voren zijn gekomen. 

HANDELS- & ECONOMISCH
RECHT

Het Verzekerings-
Archief
79e jrg. 3e kwartaal 2002

Dr G.R. Boshuizen, Het
dreigende verval van het
onzeker voorval.
Met de komst van het

nieuwe verzekeringsrecht dreigt de voor de
overeenkomst van schadeverzekering be-
langrijke eis van het onzeker schadeveroor-
zakend voorval verloren te gaan. Schr. pleit
voor behoud van dit wezenskenmerk van
de overeenkomst.
Verder in deze afl. o.m.: Prof.dr P.M.C. de
Lange, Mr N. van Beelen, Kroniek van de fis-
cale verzekeringsrechtspraak 2001.

INTELLECTUELE EIGENDOM,
MEDIARECHT &
INFORMATIERECHT

Agrarisch recht
62e jrg. nr 9, sept. 2002

Mr P.A.C.E. van der Kooij, Over rasbenamingen
en (EG-)merkenrecht.
– Schr. raadt aan bij de handel in teeltma-
teriaal de officieel vastgestelde rasbena-
ming te gebruiken. Het merk kan als her-
komstaanduiding een belangrijk marke-
tinginstrument vormen, maar moet niet de
rol van de rasbenaming overnemen, omdat
het merk dan het risico loopt nietig of ver-
vallen te worden.
Mr B. Kiewiet, Kwekersrecht in een
communautair perspectief.
– Sinds 1995 is met één aanvraag een kwe-
kersrecht te verkrijgen dat geldig is in alle
EU-lidstaten. De basisverordening waarin
dit communautaire systeem is neergelegd,
geeft twee belangrijke voorschriften die
tekstueel van de UPOV-bepalingen afwij-
ken. Schr. bespreekt art. 30 (nieuwheid) en
art. 13, lid 6 (in wezen afgeleide rassen).

AMI
26e jrg. nr 5, sept./okt. 2002

Prof.mr P.B Hugenholtz, De spin-off theorie
uitgesponnen.
– Op feitenverzamelingen die als bijpro-
duct tot stand komen rust geen databan-
kenrecht. In deze bijdrage ontkracht schrij-
ver enkele mythes die rond deze zoge-
noemde ’spin-off’ theorie bestaan. Er valt
veel voor deze theorie te zeggen, maar het
laatste woord is aan het Hof van Justitie.
Mr D.J.G. Visser, Enkele opmerkingen bij
Wetsvoorstel 28482.
– Schr. besteedt met name aandacht aan
het advies van de Raad van State en aan
punten waarop het voorstel ter uitvoering
van de Auteursrechtrichtlijn afwijkt van
eerdere voorstellen, met name van het
voorstel van de Commissie Auteursrecht. 

INTERNATIONAAL
PRIVAATRECHT

TAR/Justicia
nr 2, 2002

C.A.D. Jänsch, K. Frielink, Overeenkomsten
langs elektronische weg.
– De Nederlandse Antillen bevinden zich
op wetgevend gebied zelden in de voor-
hoede – maar de Landsverordening over-
eenkomsten langs elektronische weg
plaatst het land plotseling onder de wei-
nige die een specifieke e-commercewetge-
ving hebben. Een korte bespreking, vanuit
de groep deskundigen die de ontwerp-
landsverordening voorbereidde.

JEUGD-, RELATIE- &
ERFRECHT

Echtscheiding Bulletin
nr 9, sept. 2002

Mr M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, Een nieuwe
visie op kinderalimentatie.
– Schr. zet kanttekeningen bij de voorge-
stelde nieuwe visie op de vaststelling en in-
ning van kinderalimentatie.
Mr Y. Postema-van der Koogh, Fiscale
actualiteiten.
– Aandacht voor de notitie Co-ouders en
Fiscaliteit, het besluit van de staatssecre-
taris van Financiën waarin een overzicht
wordt gegeven van antwoorden van de be-
lastingdienst op de meest gestelde vragen
betreffende uitgaven kinderopvang, uitga-
ven kinderopvang, uitgaven levensonder-
houd van kinderen en buitengewone uitga-
ven, en in het oog springende fiscale juris-
prudentie.
Mr drs Anneke Steenweg, Dr Ed Spruijt,
(Echt)scheidingsbemiddeling door de Raad
voor de kinderbescherming in het kader van
raadsondersteuning ter zitting. 
– Raadsonderzoekers komen overwegend
goed uit de bus bij dit afstudeeronderzoek.
Het doel was te komen tot een beschrijving
van de gehanteerde bemiddelingswerkwij-
zen bij Raadsondersteuning ter zitting,
vooral in het kader van de voorlopige voor-
zieningen.

MILIEURECHT

Tijdschrift voor de
Politie
64e jrg. nr 9, sept. 2002

C. In ’t Velt,
Milieuwethaving door de
politie.
– Zie onder straf(proces)
recht, penitentiair recht &

criminologie.

RECHTSGESCHIEDENIS

Pro Memorie
4e jrg. nr 1, 2002

R.C. van Caenegem, Galbert
van Brugge en ‘Recht is
Politiek’.
– Het verhaal van Galbert
van Brugge over de drama-
tische gebeurtenissen in

het graafschap Vlaanderen in de jaren 1127
en 1128 is onder mediëvisten bekend en
beschreven vanuit vooral staats-, straf- en
personenrechtelijke hoek. Deze bijdrage
neemt Galbert onder de loep m.b.t. de ver-
houding tussen recht en politiek. Deze blij-
ken ook in het twaalfde-eeuwse graafschap
Vlaanderen moeilijk te scheiden.
L. Hardenberg, De Avarij-Commissie te
Amsterdam (1811-1982).
– Sedert 1811 heeft de Avarij-Commissie te
Amsterdam, allengs als vast scheidsgerecht,
de taken uitgeoefend, die zowel de Franse
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als de Nederlandse wetgever in avarij-grosse
zaken aan de burgerlijke rechter had opge-
dragen. Zij is nooit opgeheven maar sedert
haar laatste handeling, de homologatie van
de dispache inzake het ms ‘Happy Runner’
in 1892, mag worden aangenomen, dat zij
na 170 jaar in ruste is gegaan. Schr., die zelf
deel uitmaakte van de commissie, be-
schrijft dit unieke hoofdstuk in het Neder-
lands en zelfs internationaal arbitragerecht.
Harry Dondorp, Jan Hallebeek, Het
derdenbeding bij Voorda en Moltzer.
– Schrs. gaan in op de ontwikkeling in de
Nederlandse rechtswetenschap van het be-
ding dat iemand ten voordele van een
derde maakte. Meer in het bijzonder ko-
men aan bod twee momenten daarbinnen,
waarvan één vóór en één na de codificatie
van het burgerlijk recht. Uitgangspunt
daarbij vormen de geschriften van de
Utrechtse hoogleraar Jacobus Voorda
(1698-1768) en de Amsterdamse hoogleraar
Jacob Pieter Moltzer (1850-1907).
Han Hulscher, De omslag van zoengeld over
de verwanten van een doodslager volgens
het Rechtsboek van Den Briel.
– Voordat Filips de Goede er in 1462 een
einde aan maakte, moesten verwanten van
de dader bijdragen aan de afkoopsom aan
de familie van het slachtoffer om een vete
te beeïndigen. Om een indruk te krijgen
van de zwaarte van de familieplicht bij de
vergoeding van doodslag wordt een aantal
passages uit het vroeg-vijftiende-eeuwse
Rechtsboek van Den Briel onder de loep ge-
nomen.
Theo Veen, Elias Wigeri over het procesrecht
als deel van de academische rechtenstudie
(1772).
– Beschouwing naar aanleiding van de
rede waarmee Wigeri in 1772 het rectoraat
van de Franeker Universiteit neerlegde. De
rede over het nut van de praktische studie
van het recht is een mooie reflex van de
geest des tijds en een interessante manifes-
tatie van een trend in het academisch on-
derwijs die midden 18e eeuw modern was.
Wouter L. de Vos, South African civil
procedural law in historical and social
context.
– Beschrijving van het Zuid Afrikaans pro-
cesrecht en de belangrijke invloed die de
cultuur en de geschiedenis van het land
daarop heeft gehad.
O. Vries, Seka mit brande ende mit breke.
Oudfriese terminologie met betrekking tot
het rechtsinstituut ‘woesting’.
– ‘Woesting’ was de van overheids- of
rechtswege bevolen en door middel van
brand of braak voltrokken vernietiging van
onroerend goed van een delinquent. Schr.
geeft mede op grond van oorkonden en
kronieken een aanvulling op het beeld van
de Oudfriese woesting.
I.A. van den Driessche, J.L.W. Broeksteeg, De
strafrechtelijke en politieke aspecten van het
contraseign: een vergelijking van de
ontwikkeling van het contraseign in België en
Nederland.
– Rond 1815 klonk vooral vanuit de Zuide-
lijke Nederlanden een roep om ministeriële
verantwoordelijkheid. Het contraseign
werd – eerst in België, meteen na de afschei-
ding van de Noordelijke Nederlanden, en

even later ook in Nederland – als noodzake-
lijke schakel geïntroduceerd om ministers
verantwoordelijk te kunnen stellen voor
het landsbeleid en tegelijk de onschend-
baarheid van het staatshoofd te vrijwaren.
Schrs. onderzoeken hoe het contraseign in
beide landen is ontstaan, en wat de beteke-
nis ervan was en is.

RECHTSHULP

Advocatenblad
82e jrg. nr 17, 20 sept. 2002

Mr M.W. Guensberg, Gemengde gevoelens
(Rubriek Van de Deken).
– Aan de vooravond van de feestelijkheden
rond het jubileum ‘Orde 50’ spreekt de De-
ken zijn zorg uit over de ontwikkelingen in
de gesubsidieerde rechtsbijstand en over de
wijze waarop er in onze samenleving wordt
omgesprongen met grondrechten.
Peter Vermij, Bedrijfsschandalen zetten
verschoningsrecht op scherp.
– In de Verenigde Staten staat onder druk
van grote bedrijfsschandalen het verscho-
ningsrecht opnieuw ter discussie. Een be-
spreking van de Amerikaanse toestanden,
de Sarbanes-Oxley Act en het effect ervan
voor Nederlandse advocaten.
Lucien Wopereis, Kinderen goed tegen stress.
– Een onderzoek naar uitval onder jonge
advocaten is bijna afgerond. Onderzoekers
Maarten de Haas en Naomi Birnbaum pre-
senteren een vijftal voorlopige conclusies.
O.m.: jonge vrouwelijke advocaten zijn va-
ker gestressd, het hebben van kinderen
werkt positief. 

SOCIAAL RECHT

Praktisch Procederen
nr 5, sept./okt. 2002

In deze aflevering o.m.: J. Dop, E. Knipschild,
De proeftijdregeling: de actuele stand van
zaken in de jurisprudentie.

Sociaal Maandblad
Arbeid
57e jrg. nr 9, sept. 2002

Dr E.P. de Jong, Zorg, sociale
zekerheid en
arbeidsverhoudingen
anders en beter.
– In de rubriek Deze

Maand becommentarieert schr. de onder-
delen 2 en 5 van het strategisch akkoord,
resp. over de zorg en het sociaal-econo-
misch beleid.
Prof.dr A.T.J.M. Jacobs, Openbaarheid van
inkomens. Terug van weggeweest.
– Bespreking van zowel het regeringswets-
voorstel als dat van GroenLinks voor open-
heid t.a.v. bezoldiging en aandelenbezit
van bestuurders en commissarissen. Het
tweede is overbodig; veel meer kan nu al
bereikt worden als de aanbeveling van 1990
van de STAR goed in de praktijk wordt ge-
bracht.

Prof.dr E. Lutjens,Pensioen bij overgang van
een onderneming.
– De ogenschijnlijk zo eenvoudige regel
over de continuering van de pensioenrege-
ling kan met heel wat juridisch puzzelwerk
gepaard gaan. Een analyse van de pensioen-
vorderingen sinds 1 juli 2002 voor de prak-
tijk.

Sociaal Recht
17e jrg. nr 9, Sept. 2002

Prof.mr G.J.J. Heerma van Voss, Mr drs J.
Heinsius, CWwie?
– In de rubriek ‘Ter visie’ komt de vraag
aan de orde wie tegenwoordig bevoegd is in
het kader van het ontslagrecht. De kwaliteit
van de regelgeving terzake is bedroevend
en moet opnieuw worden geredigeerd.
Mr M.S.A. Vegter, Ontbindingsvergoeding bij
langdurige arbeidsongeschiktheid.
– Een werknemer van wie de arbeidsover-
eenkomst wordt ontbonden wegens ar-
beidsongeschiktheid kan aanspraak maken
op een vergoeding indien de ontbinding
wegens arbeidsongeschiktheid in de risico-
sfeer van de werkgever ligt of is te herleiden
tot verwijtbaar gedrag van deze. Wel zal
duidelijk moeten zijn dat er een causale re-
latie is tussen het werk en de ziekte. Of kan
ook een werknemer wiens ziekte niet tot
het werk te herleiden is een vergoeding krij-
gen? In dit artikel worden deze criteria en
vragen nader besproken.
Mr C.J. Frikkee, Mr C.M. Jakimowicz, Het
belemmeringsverbod bij detacherings-
krachten; nog van deze tijd?
– Het belemmeringsverbod voor detacher-
ingskrachten is niet in de WAADI opgeno-
men. Volgens schrs. moet de vraag of het
directe belemmeringsverbod gehandhaafd
dient te worden ondanks het ontbreken
van een wettelijke grondslag, negatief wor-
den beantwoord. Dit vloeit voort uit de wet
en de jurisprudentie.
Dit geldt volgens hen ook het indirect be-
lemmeringsverbod.

STAATS- & BESTUURSRECHT

Agrarisch recht
62e jrg. nr 9, sept. 2002

Mr drs P.A. de Hoog, Pacht en natuurbeheer.
– De publiekrechtelijke beheersregelingen
en de beheersbepalingen binnen pachto-
vereenkomsten worden besproken.

De Gemeentestem
152e jrg. nr 7170, sept. 2002

Mr J.A.M.A. Sluysmans, De (on)kenbaarheid
van publiekrechtelijke beperkingen.
– Aan de gebrekkige informatievoorzie-
ning rond publiekrechtelijke beperkingen
die kunnen rusten op onroerende zaken,
lijkt met een onlangs door de Tweede Ka-
mer aangenomen wetsvoorstel een eind te
komen. Schr. is positief over het voorstel,
dat de rechtszekerheid voor de betrokkenen
vergroot en de aansprakelijkheid regelt.
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Tijdschrift voor de Politie
64e jrg. nr 9, sept. 2002

F. Tas, Een generaal pardon voor de politie.
– Niet eerder klonk de roep om meer veilig-
heid zo luid, was de sturing van het be-
voegd gezag zo gering en de controle van
de rechterlijke macht zo soepel. Meer dan
ooit lijkt de politie van de samenleving een
‘carte blanche’ te krijgen, terwijl men daar
zelf niet om gevraagd heeft. Het lijkt erop
alsof de samenleving bereid is de politie op
voorhand een generaal pardon te geven.
Schr. voorziet dat de politie hierdoor in een
geïsoleerde positie geraakt.

STRAF (PROCES)RECHT,
PENITENTIAIR RECHT &
CRIMINOLOGIE

Advocatenblad
82e jrg. nr 17, 20 sept. 2002

Drs Y.M. van den Berg-Lotz, Risicotaxatie bij
TBS-verlengingen.
– Schr. bespreekt het gebruik van nieuwe
methoden van risicotaxatie. De Pompekli-
niek organiseert in november twee studie-
middagen over dit onderwerp. Een intro-
ductie.      

Tijdschrift voor Criminologie
44e jrg. nr 3, 2002

Martin Grapendaal, Willy van Tilburg,
Veelplegers in Nederland.
– Een kleine groep delinquenten zou ver-
antwoordelijk zijn voor het grootste deel
van de criminaliteit. Schrs. stelden dit
standpunt aan de kaak, maar vonden geen
bevestiging. Het mag daarom niet uitgeslo-
ten worden dat een hardere aanpak van de
groep veelplegers een kleiner effect op de
omvang van de geregistreerde criminaliteit
zal hebben dan algemeen aangenomen
wordt.
Wim Bernasco, Floor Luykx, De ruimtelijke
spreiding van woninginbraak. Een analyse
van Haagse buurten.
– Uit dit onderzoek kwam onder meer naar
voren dat conform de verwachtingen zowel
nabijheid tot het stadscentrum, sociale des-
organisatie als welstand het inbraakrisico
bleken te verhogen.
Verder in deze aflevering o.m.: Eric Bervoets,
Wouter Stol, Marokkanen en Nederlanders
over hun wijk. Gedeelde problemen als mo-
gelijkheid voor buurtactivisme. Martina Alt-

hoff, ‘Zinloos geweld’ als thema in de me-
dia. Wijzen van presenteren, verklaren en
betekenisgeving.

Tijdschrift voor
Herstelrecht
2e jrg. nr. 3, sept. 2002

Themanummer Onderwijs.
De twee belangrijkste
boodschappen zijn ener-
zijds de openheid en er-
kenning van veiligheids-

problemen op school en anderzijds de inte-
grale aanpak ervan.
Met de volgende bijdragen: Nicole Vetten-
burg, Probleemgedrag anders aanpakken.
Dorien Brunt, Maarten van der Werf, De
kracht van Mediation. Ervaringen en per-
spectieven in het onderwijs. Johan Deklerck
e.a., Bemiddeling en verbondenheid. Con-
flictpreventie in het onderwijs. Stijn Hogen-
huis e.a., Ruzie op school. Introductie peer-
mediation in Rotterdam. Roel van Pagée,
Leer ze vissen! Het mobiliseren van eigen
krachten bij leerlingen.   

Militair Rechtelijk Tijdschrift
95e jrg. nr 8, sept. 2002

Mr S. Horvat, De Herculesramp-processen,
genese en verloop.
– Op 1 maart 2002 sprak de militaire kamer
van de Arrondissementsrechtbank te Arn-
hem de twee militairen vrij die vervolgd
werden wegens onachtzaam, onzorgvuldig
en/of nalatig optreden na de crash van een
Hercules C-130-vliegtuig van de Belgische
luchtmacht op de militaire vliegbasis van
Eindhoven, op 15 juli 1996. Schr. bespreekt
en analyseert de feiten, om de uitspraak
van de militaire kamer beter te kunnen
plaatsen. Voor deze bijdrage werd gebruik
gemaakt van de onderzoeksrapporten van
de Nederlandse en Belgische luchtmacht.
Met deze vonnissen is er slechts een pauze
ingetreden in de polemiek. Eind vorig jaar
besliste de Tweede Kamer immers tot een
nieuw onderzoek door de Raad voor de
Transportveiligheid. De resultaten zullen
wellicht nog enkele jaren op zich laten
wachten.

Tijdschrift voor de Politie
64e jrg. nr 9, sept. 2002

C.J.E. In ’t Velt, Milieuwethandhaving door de
politie.
– In 1999 leverde de politie 14% minder

processenverbaal van milieuzaken dan in
1998. Onderzoek door de Nederlandse Poli-
tie Academie toont aan dat er onvoldoende
élan is om milieuzaken aan te pakken. Het
milieu legt het af als prioriteit tegen andere
openbare orde en criminaliteitsproblemen.
De complexe aard van de zaken en de inge-
wikkelde handhavingsstructuur zijn hier
dikwijls debet aan.

Proces
81e jrg. nr 7/8, juli/aug.
2002

Marijke Malsch, Bekend
maakt soms bemind.
Belaging van mensen die
veel in de publiciteit staan.
– Stalking van bekende

mensen komt meestal voort uit een obses-
sie voor een persoon waarmee de belager
geen relatie heeft. Een bespreking van em-
pirisch onderzoek met aandacht voor vor-
men en oorzaken van belaging alsook een
blik op de Wet Belaging.
Verder in deze aflevering o.m.: Marion van 
San, Criminaliteitsprofielen. Een onderzoek
naar allochtone jeugdcriminaliteit in Bel-
gië. Willem Koert, De supermens is illegaal
(dopingproblematiek). Ron van Outsem, Een
verkennend onderzoek naar de door jeug-
dige zedendelinquenten als werkzaam erva-
ren factoren in dadertherapie. Peter Kuijs,
Vechtende vredesengelen. Geweldsexces-
sen door blauwhelmen tegenover de bur-
gerbevolking. Martin Moerings, Behandeling
van drugsverslaafde gedetineerden. Advies
van de commissie Medische begeleiding
verslaafde gedetineerden van de Gezond-
heidsraad.

Verkeersrecht
50e jrg. nr 9, 2002

Mr W.H. Vellinga, Twee jaar Wet Mulder in
hoger beroep: een verslag.
– Sinds tegen uitspraken van kantonrech-
ters in zaken betreffende de Wet adminis-
tratiefrechtelijke handhaving verkeersover-
tredingen hoger beroep op het gerechtshof
te Leeuwarden is mogelijk gemaakt, heeft
het hof vorm gegeven aan bestuursstrafpro-
cesrecht in hoger beroep. Daarin zijn niet
alleen elementen van bestuursprocesrecht,
maar ook van civiel- en strafprocesrecht te
herkennen. �
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STAATSBLAD

Implementatie biocidenrichtlijn

• Wet van 20 juni 2002 tot wijziging van
de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.
– De richtlijn harmoniseert de procedures
voor het op de markt brengen van bioci-
den. Biociden zijn in Nederland bekend als
niet-landbouwbestrijdingsmiddelen. De
overige bestrijdingsmiddelen zijn de gewas-
beschermingsmiddelen. Biociden worden
gebruikt bij de preventie en curatie van
ziektes en plagen in gewassen. Biociden
zullen voortaan voordat ze in Nederland op
de markt mogen worden gebracht in twee
kaders worden beoordeeld. Allereerst wordt
de werkzame of actieve stof in een biocide
in Europees verband beoordeeld. Vervol-
gens wordt een biocide in het kader van de
toelating nationaal beoordeeld. Bij beide
beoordelingen wordt getoetst aan criteria
voor gezondheid van mens en dier en het
milieu. In Nederland zal het College voor
de toelating van bestrijdingsmiddelen net
zoals nu het geval is deze beoordeling doen.
Het thans in Nederland geldende systeem
van toelating komt nagenoeg overeen met
het in de biociden richtlijn opgenomen
systeem voor toelating van biociden. In
Nederland zijn evenals in de andere Euro-
pese lidstaten reeds biociden in de
handel.In het kader van de richtlijn is be-
sloten de werkzame stoffen in deze bioci-
den binnen een periode van 10 jaar te her-
beoordelen. Tot die herbeoordeling heeft
plaatsgevonden kunnen lidstaten besluiten
hun nationale regelgeving voor die betrok-
ken biociden te blijven toepassen.
Inwerkingtreding op een kb te bepalen tijd-
stip dat voor de verschillende artikelen of
onderdelen daarvan verschillend kan wor-
den vastgesteld.
Wet van 10-6-2002, Stb. 2002, 461
(K. 27 085)
• De tekst van de Bestrijdingsmiddelenwet
1962 zoals deze is gewijzigd bij de bovenge-
noemde wet van 20 juni 2002, Stb. 461, is
in Stb. 2002, 462 geplaatst.
Beschikking van de minister van Justitie
van 6-9-2002.

Hardheidsgevallen herstructurering
varkenshouderij

– Op 1 september 1998 is de Wet herstruc-
turering varkenshouderij (hierna:Whv) in

werking getreden. Daarmee werd voor de
varkens het productieplafond van het
mestproductierecht vervangen door een
nieuw plafond, het zogenoemde varkens-
recht. Binnen het varkensrecht is voor fok-
zeugen een afzonderlijk plafond ingesteld:
het fokzeugenrecht. Artikel 25 van de Whv
biedt de mogelijkheid om bij algemene
maatregel van bestuur voor bepaalde groe-
pen van gevallen, waarvoor de bepaling
van de hoogte van het varkensrecht of het
fokzeugenrecht overeenkomstig de wet
leidt tot onbillijkheden van overwegende
aard, in een afwijkende regeling voor de be-
paling van de hoogte van deze rechten te
voorzien. Dat is geschied bij het Besluit
hardheidsgevallen. Dat besluit is inwerking
getreden op 1 september 1998. De voorzie-
ningen in de Whv en het Besluit hardheids-
gevallen gingen niet ver genoeg om tege-
moet te komen aan enkele resterende ge-
vallen waarbij sprake zou zijn van onbillijk-
heden van overwegende aard. De minister
heeft zich vervolgens bereid verklaard om
een drietal groepen van gevallen voor bin-
dend advies voor te leggen aan een com-
missie van wijzen en de verplichting op
zich genomen om – mocht de uitspraak in-
houden dat het Besluit hardheidsgevallen
voor een bepaalde groep van gevallen een
onvoldoende voorziening treft – een voor-
dracht voor een algemene maatregel van
bestuur te doen die ertoe strekt het Besluit
hardheidsgevallen zodanig te wijzigen dat
voor de hele groep – alle varkensbedrijven
in Nederland waar zich gelijke omstandig-
heden voordoen – de onbillijkheid wordt
weggenomen voor zover deze van overwe-
gende aard is. Deze amvb strekt daartoe.
Het aantal bedrijven dat door de onderha-
vige wijziging alsnog voor het Besluit hard-
heidsgevallen in aanmerking komt zal naar
verwachting beperkt zijn tot maximaal ze-
ventig bedrijven.
Inwerkingtreding 1-11-2002 met terugwer-
kende kracht tot en met 1-9-1998.
Besluit van 27-8-2002, Stb. 2002, 465

Zedelijkheidswetgeving: virtuele
porno strafbaar
Inwerkingtreding

De wet van 13 juli 2002 (Stb. 2002, 388) tot
wijziging van het Wetboek van Strafrecht,
het Wetboek van Strafvordering en de Ge-
meentewet (partiële wijziging zedelijk-
heidswetgeving) treedt in werking met in-
gang van 1 oktober 2002.
Inwerkingtredingsbesluit van 10-9-2002, Stb.
2002, 470
Zie de toelichting in NJB 2002/30/p. 1487
e.v.

NIEUWE WETSVOORSTELLEN

Sponsoring van scholen

Initiatiefwetsvoorstel (16-9-2002) van het
lid Dijksma tot wijziging van de wet op het
primair onderwijs, de Wet op de expertise-
centra, de Wet op het voortgezet onderwijs
en de Wet medezeggenschap onderwijs
1992 in verband met het stellen van regels
omtrent sponsoring van scholen in het pri-
mair en voortgezet onderwijs.
– Op 13 februari 1997 sloten de Staat der
Nederlanden en verschillende betrokkenen
uit het onderwijs het eerste ‘Convenant
sponsoring in het primair en voortgezet on-
derwijs’. Dit convenant beoogde via zelfre-
gulering gedragsregels te stellen voor het
verantwoord omgaan met sponsoring. Van
dit convenant verscheen in januari 2000
een tussentijdse kwantitatieve evaluatie
(OCW-00-118). Er viel het nodige aan te
merken op de naleving van het convenant.
De initiatiefneemster vindt het een pro-
bleem bij de constructie met alleen een
convenant, dat de afspraken van het conve-
nant niet bij wet afdwingbaar zijn. Gecon-
stateerd wordt dat scholen in hun school-
gids regelmatig geen melding maken van
hun beleid inzake sponsoring. Het is dan
voor ouders en andere betrokkenen onvol-
doende helder door wie de school wordt ge-
sponsord, om welke bedragen het gaat en
wat de tegenprestatie voor die sponsoring
inhoudt. Bepaalde beleidskeuzes kunnen
dan worden bepaald door de wensen van
de sponsor, zonder dat daarover een open
afweging kan plaatsvinden. Om deze reden
hebben de Vereniging voor Openbaar On-
derwijs en het landelijk Aktie Komitee
Scholieren bij de ondertekening van het
convenant aangetekend dat zij er de voor-
keur aan zouden geven sponsoring bij de
wet te regelen.
TK.’01’02 – 28 512, nrs 1-3

VERVOLGSTUKKEN

Herziening regime fiscale eenheid

Memorie van antwoord (12-9-2002) bij het
wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 c.a. 
EK.’01’02 – 26 854, nr 45d

Rijksprojectenprocedure
Vierde nota van wijziging (16-9-2002) bij
het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening in verband met
de invoering van een rijksprojectenproce-
dure.
TK.’01’02 – 27 178, nr 28
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WETGEVING

Hoge Commissaris voor Nationale
Minderheden

Tekst van het gewijzigd wetsvoorstel met
bepalingen inzake rechtspersoonlijkheid,
privileges en immuniteiten van de Hoge
Commissaris voor Nationale Minderheden.
EK.’01’02 – 27 194, nr 431

Arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd

Eindverslag (10-9-2002) over het wetsvoor-
stel tot uitvoering van de richtlijn
1999/70/EG van de Raad van de Europese
Unie van 28 juni 1999 betreffende de door
het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten
raamovereenkomst inzake arbeidsovereen-
komsten voor bepaalde tijd.
EK.’01’02 – 27 661, nr 322c

Regeling van cassatie in Antiliaanse
en Arubaanse uitleveringszaken

Tweede nota van wijziging (12-9-2002) bij
het wetsvoorstel tot regeling van cassatie in
Antilliaanse en Arubaanse uitleveringsza-
ken
TK.’01’02 – 27 797 (R1686), nr 7

Eigenrisicodragen Ziektewet

Nader voorlopig verslag (16-9-2002) over
het wetsvoorstel tot wijziging van de Ziek-
tewet en enkele andere wetten in verband
met de invoering van eigenrisicodragen
door de werkgever.
EK.’01’02 – 27 873, nr 282c

Flexibele implementatie in Zaaizaad-
en Plantgoedwet

Voorlopig verslag (17-9-2002) over het
wetsvoorstel tot wijziging van de Zaaizaad-
en Plantgoedwet in verband met een flexi-
bele implementatie van internationale en
Europese regelgeving.
EK.’01’02 – 28 047, nr 1

Invoeringswet Huur BW

Eindverslag (10-9-2002) over het wetsvoor-
stel tot invoering van titel 4 van Boek 7
(Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek
en van de Uitvoeringswet huurprijzen
woonruimte.
EK.’01’02 – 28 064, nr 325c

Cassatie tegen vrijspraak

Brief van de minister van Justitie met nota
van wijziging (18-9-2002) over het wets-
voorstel tot wijziging van het Wetboek van
Strafvordering strekkende tot het openstel-
len van beroep in cassatie tegen vrijspraken
alsmede het doen van uitspraak door de en-
kelvoudige kamer bij het niet naleven van
de schriftuurverplichting. 
– Bij de voorbereiding en de parlementaire
behandeling van de wetsvoorstellen met
betrekking tot de modernisering van de
rechterlijke organisatie, die in hoog tempo
en onder hoge druk hebben plaats gevon-
den, zijn een aantal wijzigingen noodzake-

lijk gebleken. De nu bij nota van wijziging
ingediende voorstellen tot aanpassing van
een aantal bepalingen uit het Wetboek van
Strafvordering zijn van louter technische
aard. Het was aanvankelijk de bedoeling
dat zij zouden worden opgenomen in een
voorstel Veegwet modernisering rechter-
lijke organisatie. Omdat inmiddels signalen
uit de praktijk van de rechtspleging op het
ministerie van Justitie zijn ontvangen,
waaruit blijkt dat deze technische onvolko-
menheden zo veel last geven, is gezocht
naar andere mogelijkheden om deze zo
snel mogelijk te verlichten. Daartoe is aan-
sluiting gezocht bij een reeds bestaand
wetsvoorstel.
TK.’01’02 – 28 204, nr 6

Betalingsachterstand bij
handelstransacties

Tekst van het gewijzigd wetsvoorstel 
(12-9-2002) tot uitvoering van Richtlijn
2000/35/EG van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 29 juni
2000 betreffende bestrijding van betalings-
achterstand bij handelstransacties.
EK.’01’02 – 28 239, nr 432

Belastingverdrag Nederland-België
Nader verslag (13-9-2002) over het wets-
voorstel tot goedkeuring van het op 5 juni
2001 te Luxemburg tot stand gekomen Ver-
drag tussen het Koninkrijk der Nederlan-
den en het Koninkrijk België tot het vermij-
den van dubbele belasting en tot het voor-
komen van het ontgaan van belasting in-
zake belastingen naar het inkomen en naar
het vermogen, met Protocol I en II en brief-
wisseling (Trb. 2002, 136).
TK.’01’02 – 28 259, nr 9

Bestrijdingsmiddelenwet

Nota van wijziging (12-9-2002) bij het
wetsvoorstel tot wijziging van de Bestrij-
dingsmiddelenwet 1962 (verbetering van
de handhaving en bepalingen inzake uit-
breidingstoelatingen).
TK.’01’02 – 28 358, nr 6

Actualisering financiële
toezichtwetten

Nota n.a.v. het verslag en nota van wijzi-
ging (2-9-2002) bij het wetsvoorstel tot wij-
ziging van financiële toezichtwetten met
het oog op het opheffen van enige verschil-
len tussen deze wetten en het in die wetten
expliciteren van integriteit als onderwerp
van toezicht, alsmede in verband met enige
noodzakelijke technische aanpassingen.
TK.’01’02 – 28 373, nr 6

Penitentiaire beginselenwet

Verslag (18-9-2002) over het wetsvoorstel
tot wijziging van de Penitentiaire beginse-
lenwet in verband met het penitentiair pro-
gramma en het elektronisch toezicht.
TK.’02’03 – 28 420, nr 4

NOTA’S, RAPPORTEN &
VERSLAGEN

Wet PEMBA vervalt voor kleine
bedrijven

Brief van de minister van SZW (11-9-2002)
over het besluit tot wijziging van het Be-
sluit premiedifferentiatie WAO en het Be-
sluit beperking eigenrisicodragen kleine be-
drijven. Aan de Raad van State zal om ad-
vies worden gevraagd over beide besluiten.
– Bedrijven met minder dan 25 werkne-
mers zouden vanaf 1 jan. 2003 niet meer
moeten vallen onder de Wet premiediffe-
rentiatie en marktwerking bij arbeidsonge-
schiktheidsverzekeringen (PEMBA). Dit be-
tekent dat kleine bedrijven niet langer een
gedifferentieerde premie betalen maar de
lasten van arbeidsongeschiktheid gelijkma-
tig gaan verdelen in één uniforme WAO-
premie. 80% van alle particuliere onderne-
mingen in Nederland heeft minder dan 25
werknemers. De Wet PEMBA regelt nu dat
bedrijven een fors hogere premie moeten
betalen als werknemers in de WAO terecht-
komen. Een lage WAO-instroom leidt tot
een lagere premie. Door het vervallen van
de Wet PEMBA voor bedrijven met minder
dan 25 werknemers (hieronder wordt ver-
staan bedrijven met 25 keer de gemiddelde
loonsom per werknemer, in totaal is dat
volgend jaar naar verwachting circa
600.000 euro), gaat elke kleine onderne-
ming evenveel premie betalen, namelijk
2,38%  van de loonsom in 2003. Voor
kleine bedrijven betekent dit een forse pre-
mieverlaging, voor de overgrote meerder-
heid een premieverhoging met ongeveer
één procentspunt.
Het kabinet onderzoekt – zoals is afgespro-
ken in het Strategisch Akkoord – de moge-
lijkheid om een variabele premie voor de
verschillende sectoren binnen de kleine be-
drijven in te voeren. Sectoren met een hoge
WAO-instroom worden zo geconfronteerd
met de WAO-last die zij veroorzaken. Intro-
ductie van premiedifferentiatie naar secto-
ren is op zijn vroegst mogelijk per 1 jan.
2004. Koppeling van beide maatregelen
zou leiden tot uitstel van de afschaffing van
de Wet PEMBA voor kleinere bedrijven met
minimaal een jaar. Dat uitstel vindt het ka-
binet niet wenselijk.
Onderdeel van de Wet PEMBA is de moge-
lijkheid voor bedrijven om geen gedifferen-
tieerde premie te betalen maar eigenrisico-
drager te worden. Nu de Wet PEMBA voor
kleine bedrijven vervalt, wordt het eigenri-
sicodragerschap alleen gehandhaafd voor
bedrijven die op 1 jan. 2003 zelf het risico
dragen. Na die datum vervalt voor kleine
bedrijven de mogelijkheid om eigenrisico-
drager te worden. Bedrijven die eigenrisico-
drager willen worden, moeten dit voor 1
oktober aanvragen bij het Uitvoeringsinsti-
tuut Werknemersverzekeringen. Het beëin-
digen van de mogelijkheid om eigenrisico-
drager te worden, voorkomt dat het draag-
vlak van de collectieve verzekering ver-
smalt. 
Bedrijven met meer dan 25 werknemers
blijven onder de Wet PEMBA vallen. Wel
wil het kabinet de gehele Wet PEMBA af-
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schaffen als de WAO-instroom binnen drie
jaar na invoering van het nieuwe WAO-stel-
sel sterk afneemt. Het nieuwe WAO-stelsel
krijgt de komende jaren zijn beslag. Het ka-
binet laat zich bij de inrichting hiervan
mede leiden door het advies van de Sociaal-
Economische Raad hierover. Belangrijke
uitgangspunten van het nieuwe stelsel is
beperking van de instroom in de WAO en
het reserveren van de WAO voor mensen
die volledig en duurzaam arbeidsonge-
schikt zijn.
TK.’01’02 – 22 187, nr 126

Interdisciplinaire samenwerking door
notarissen

Brief van de minister van Justitie (11-9-
2002) waarin hij bericht dat de KNB nog
een jaar de tijd krijgt om een nieuwe veror-
dening op te stellen over samenwerking
met andere relevante beroepsbeoefenaren.
TK.’01’02 – 23 706, nr 46
Zie de rubriek Nieuws van deze aflevering.

Verdeling radiofrequenties

Brief van de minister van EZ en de staats-
secretaris van OCenW (11-9-2002) naar
aanleiding van de uitspraak van de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Rotter-
dam inzake de verdeling van radiofrequen-
ties ten behoeve van de commerciële radio-
omroep op 24 juli jl.
– In zijn uitspraak heeft de Voorzieningen-
rechter bepaald dat de Staat uiterlijk per 16
sept. 2002 een veilingprocedure dient te
starten die tot doel heeft vergunningen te
verlenen voor het langjarig gebruik van de
voor de commerciële radio-omroep be-
schikbare frequenties. Deze vergunningen
moeten ingevolge deze uitspraak met in-
gang van 1 febr. 2003 in gebruik kunnen
worden genomen.
In het Strategisch Akkoord zijn afspraken
gemaakt om de frequentie-uitgifte te verde-
len door middel van een vergelijkende
toets, waarbij een financieel bod een be-
langrijke component is. Dit beleidsvoorne-
men gaat uit van een andere wijze van ver-
deling dan het Frequentiebesluit, waarin
een voorkeur voor veilen was vastgelegd,
dat de basis heeft gevormd voor de rechter-
lijke uitspraak. Omdat het kabinet grote
waarde hecht aan de, in het Strategisch Ak-
koord aangekondigde wijze van verdeling,
heeft het kabinet dit beleidsvoornemen uit-
gewerkt.
Aan de Voorzieningenrechter zal het ver-
zoek worden gedaan om de voorlopige
voorziening van 24 juli jl. te wijzigen, in
die zin dat wordt bepaald dat de Staat uiter-

lijk op 1 jan. 2003 of zoveel eerder als rede-
lijkerwijs mogelijk is, met inachtneming
van hetgeen in de uitspraak van 24 juli
2002 en in deze uitspraak is overwogen,
een bekendmaking als bedoeld in art. 3,
eerste en derde lid van het Frequentiebe-
sluit dient te doen, inhoudende dat de ver-
gunningen voor het gebruik van de voor de
commerciële radio-omroep beschikbare
zero base frequenties door middel van de
procedure van een vergelijkende toets zul-
len worden verleend, alsmede dat de Staat
de aldus te verlenen vergunning uiterlijk
m.i.v. 1 sept. 2003, of zoveel eerder als rede-
lijkerwijs mogelijk is, in gebruik dient te ge-
ven.
TK.’01’02 – 24 095, nr 106

Resultaatafspraken met
korpsbeheerders

Brief van de ministers van BZK en van Justi-
tie (12-9-2002) waarbij zij het Jaarverslag
Nederlandse politie aanbieden over het jaar
2001. (Ter inzage gelegd bij het Centraal In-
formatiepunt Tweede Kamer).
– Enerzijds zijn er positieve ontwikkelin-
gen te melden, zoals het dalend aantal bur-
gers dat heeft aangegeven in 2001 slacht-
offer te zijn geweest van criminaliteit en
het halen van de doelstellingen op het ge-
bied van verkeersveiligheid. Anderzijds zijn
er duidelijke punten van zorg, zoals de om-
vang van de jeugdcriminaliteit, de toename
van geweldsdelicten en de afnemende
waardering van de burger voor het functio-
neren van de politie. De resultaten die de
korpsen in 2001 hebben behaald ten aan-
zien van de criminaliteitsbestrijding zijn
volgens de bewindslieden te beperkt. ‘Aan-
dacht besteden aan’ is niet meer vol-
doende, de problemen moeten gericht wor-
den aangepakt. Deze kabinetsperiode zul-
len zij daarom duidelijke kwantitatieve
eisen aan de korpsen stellen. Met de indivi-
duele korpsbeheerders zullen per korps re-
sultaatsafspraken gemaakt voor de periode
2003-2006, zodat zij de korpsen recht-
streeks kunnen aanspreken op de door hen
bereikte resultaten.
TK.’01’02 – 26 345, nr 84

Modernisering AWBZ

Brief van de staatssecretaris van VWS (18-9-
2002) waarbij zij de derde voortgangsrap-
portage aanbiedt over de periode 1 maart
2002 t/m 30 juni 2002.
TK.’01’02 – 26 631, nr 24

Motivering strafvonnissen

Brief van de minister van Justitie (3-9-2002)
over de motie van het Kamerlid De Wit dat
hogere eisen dienen te worden gesteld aan
de motivering van door de rechter opge-
legde straffen opdat meer inzicht kan wor-
den verkregen in specifieke factoren en bij-
zondere omstandigheden die de rechter
hebben doen besluiten tot de strafbepaling.
De Raad voor de Rechtspraak heeft aan de
minister laten weten dat in de strafsectoren
bij gerechten al enige tijd wordt gewerkt
aan behoud en verbetering van de kwaliteit
en consistentie van de motivering van
strafvonnissen. In eerste plaats gaat het
hierbij om stimulering van het gebruik van
de databank Consistente Straftoemeting,
waarin de motivering en de daaraan ver-
bonden straftoemeting van rechterlijke in-
tranet op eenvoudige wijze is te ontsluiten.
In tweede plaats wordt onder leiding van
voorzitters van de strafsectoren gewerkt
aan het opstellen van zogeheten ‘oriënta-
tiepunten straftoemeting’, waaraan gekop-
peld is dat bij afwijking hiervan een extra
motivering geboden is. De minister ziet
dan ook geen aanleiding om op dit punt
met regelgeving te komen.
TK.’01’02 – 28 000 VI, nr 71

Vertragingen uitbetaling huursubsidie

Brief van de minister van VROM (13-9-
2002) over de actuele stand van zaken bij
de uitvoering van de huursubsidie en in het
bijzonder over de uitbetalingen die inmid-
dels, al dan niet bij wijze van voorschot,
zijn gedaan. Ook bericht de minister over
de voorgenomen acties voor de komende
periode , die strekken tot het voorkomen
van knelpunten voor huurders totdat de
uitvoering van de huursubsidie weer op de
reguliere manier kan verlopen.
TK.’01’02 – 28 464, nr 18

Miljoenennota

Brief van de minister van Financiën (17-9-
2002) waarbij het tekstgedeelte aanbiedt
van de Miljoenennota 2003.
TK.’02’03 – 28 600, nr 1

Trendnota Arbeidszaken Overheid
2003

Brief van de minister van BKZ (17-9-2002)
waarbij hij de Trendnota Arbeidszaken
2003 aanbiedt als bijlage bij het hoofdstuk
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van de Rijksbegroting 2003.
TK.’02’03 – 28 602, nrs 1-2 �
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ACTUALITEITEN

Het ne bis in idembeginsel is een fundamentele ga-
rantie voor burgers en bindt zowel de lidstaten als de
Europese Unie. Als een strafvordering tegen een per-
soon in de ene staat is beëindigd door een transactie
kan die persoon niet in een andere staat terzake van
dezelfde feiten worden berecht.
Dit concludeerde A-G Ruiz-Jarabo op 19 september jl.
in twee zaken, nl. strafgedingen tegen Hüseyn Gözü-
tok en Klaus Brügge. Volgens de A-G is justitiële sa-
menwerking in strafzaken niet mogelijk zonder we-
derzijdse erkenning door de lidstaten van hun straf-
rechtstelsels en van hun respectieve rechterlijke be-
slissingen.
Het Akkoord van Schengen en de Uitvoeringsover-
eenkomst ervan werden ingevolge het Verdrag van
Amsterdam van 1997 opgenomen in de rechtsorde
van de Europese Unie. In deze verdragen nemen de
ondertekenende lidstaten (alle lidstaten behalve Ier-
land en het Verenigd Koninkrijk) zich voor, een sa-
menwerking aan te gaan om de Europese integratie
te bevorderen en sneller een ruimte van vrijheid, vei-
ligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen.
Het Verdrag van Amsterdam verleent het Hof van
Justitie nieuwe bevoegdheden om bij wijze van pre-
judiciële beslissing uitspraak te doen over de uitleg-
ging van de overeenkomsten inzake politiële en jus-
titiële samenwerking in strafzaken die de lidstaten
onderling sluiten. Dit is de eerste maal dat het Hof
van Justitie deze bevoegdheid uitoefent.
Gözütok is een Turks onderdaan die al jaren legaal in
Nederland woont.Uit een onderzoek van de Neder-
landse politie bleek dat hij in drugs dealde. Het Ne-
derlandse openbaar ministerie bood hem een trans-
actie aan om de strafvervolging te beëindigen. Gözü-
tok aanvaardde het voorstel. De Duitse autoriteiten
vervolgden hem evenwel voor de feiten die zich in
Nederland hadden voorgedaan, en een rechtbank
van Aken veroordeelde hem tot een vrijheidsstraf.
Hiertegen stelde Gözütok hoger beroep in. Door de
rechter in tweede aanleg wordt het Hof van Justitie
verzocht om een prejudiciële beslissing over de vraag
of de toepassing van het in de Uitvoeringsovereen-
komst geformuleerde beginsel ne bis in idem betekent
dat de strafprocedure hiermee beëindigd is.
Brügge, een Duits onderdaan met woonplaats in
Duitsland, bracht tijdens een verblijf in België letsel
toe aan een Belgische vrouw en werd daarvoor door
de gerechtelijke autoriteiten van dat land vervolgd.
Niettemin stelde ook het openbaar ministerie van
Bonn een onderzoek voor dezelfde feiten in en stelde
het Brügge een minnelijke schikking voor waardoor
na betaling van een vergoeding de vervolging zou

worden beëindigd. De verdachte aanvaardde het
voorstel. De Belgische rechter vraagt het Hof van Jus-
tititie nu, of hij overeenkomstig de Uitvoeringsover-
eenkomst de Duitse onderdaan nog kan dagvaarden
wanneer de strafvervolging in Duitsland is beëin-
digd.
De advocaat- generaal verklaart dat het beginsel ne
bis in idem een fundamentele garantie voor de bur-
gers vormt en zowel de lidstaten als de Europese Unie
bindt. Het zou strijdig met de beginselen van de con-
structie van het ene Europa zijn dat een persoon die
onherroepelijk is veroordeeld wegens een aantal fei-
ten, in een andere lidstaat opnieuw kan worden be-
recht, ongeacht of hij in het eerste geding is vrijge-
sproken dan wel is veroordeeld.
De hamvraag blijft volgens de advocaat-generaal of
in een strafrechtelijke transactie de feiten definitief
worden berecht. Volgens hem gaat het om een vorm
van rechtspleging die de rechten van de verdachte
garandeert en uitmondt in het opleggen van een
straf. De transactie is met andere woorden bindend
en vormt, zodra zij is uitgevoerd, het laatste woord
van de autoriteiten over de zaak. Deze uitspraak
heeft enkel betrekking op de strafvordering maar laat
de eventuele rechten van het slachtoffer op schade-
vergoeding onverlet.
Volgens de advocaat-generaal is de regel ne bis in
idem van de Uitvoeringsovereenkomst dus van toe-
passing op een persoon ten aanzien van wie het
openbaar ministerie een beslissing tot beëindiging
van de strafvervolging heeft genomen, wanneer deze
persoon heeft voldaan aan de voorwaarden die hij
met de vertegenwoordiger van het openbaar staats-
gezag is overeengekomen.
Ten slotte merkt advocaat-generaal Ruiz-Jarabo op
dat het Unieverdrag, teneinde een ruimte van vrij-
heid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te
brengen, in de mogelijkheid voorziet om gemeen-
schappelijk op te treden en aldus de samenwerking
tussen de bevoegde ministeries en de justitiële auto-
riteiten van de lidstaten met betrekking tot de proce-
dures en de tenuitvoerlegging van de beslissingen te
vergemakkelijken en te bespoedigen. Deze doelstel-
ling kan niet worden bereikt zonder wederzijds ver-
trouwen van de lidstaten in hun strafrechtstelsels en
zonder de wederzijdse erkenning van hun respec-
tieve rechterlijke beslissingen, op grond van de ge-
dachte dat, zelfs wanneer een staat een bepaalde zaak
niet op dezelfde manier behandelt als een andere, de
resultaten toch worden aanvaard als gelijkwaardig
aan de eigen beslissingen, omdat zij aan dezelfde be-
ginselen en waarden beantwoorden. �

nieuws

Actualiteiten

PREJUDICIËLE BESLISSINGEN HvJ EG OP KOMST OVER NE BIS IN
IDEMBEGINSEL IN EUROPA
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De Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet-
BOB), die de inzet regelt van bijzondere opsporings-
methoden zoals observatie, infiltratie, direct afluiste-
ren en de inzet van stelselmatige burgerinformanten,
is door gebruikers goed ontvangen. De rol van de of-
ficier van justitie in het opsporingsonderzoek en de
mogelijkheid van controle op de ingezette middelen
zijn versterkt. Grenzen tussen verschillende opspo-
ringsbevoegdheden blijken in de praktijk niet altijd
even duidelijk. De neiging bestaat het zekere voor
het onzekere te nemen en toestemming te vragen
voor de zwaardere bevoegdheid, terwijl strikt geno-
men een lichtere bevoegdheid zou volstaan. Deze
praktijk kan gevolgen hebben voor de werklast van
politie en justitie. De met de wet nagestreefde open-
heid over het opsporingsonderzoek kan botsen met
het belang van de opsporing.
Dat blijkt uit het op 26 september jl. verschenen
WODC onderzoek ‘Evaluatie van de Wet BOB – fase 1;
De eerste praktijkervaringen met de Wet Bijzondere
opsporingsbevoegdheden’. De wet is van belang voor
alle partners in het opsporingsonderzoek, zoals het
Openbaar Ministerie (OM), de politie, de FIOD-ECD
en de Koninklijke Marechaussee. Verder is de wet van
belang voor rechters en advocatuur. Bij deze gebrui-
kers is de wet over het algemeen goed ontvangen. De
belangrijkste uitgangspunten van de wet, zoals het
wettelijk vastleggen van opsporingsmethoden, de
versterking van de positie van de officier van justitie
in het opsporingsonderzoek en controle op alles wat
bij de opsporing komt kijken, worden gesteund. Dit
omdat dit duidelijkheid schept voor de praktijk 
De inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden
door de politie kan alleen plaatsvinden als de officier
van justitie daarvoor een bevel geeft. Met de toegeno-
men rol van de officier van justitie, is ook zijn werk-
druk verhoogd. Men oordeelt wisselend over de afge-
nomen rol van de rechter-commissaris bij de opspo-
ring, die ook een gevolg is van de Wet Herziening ge-
rechtelijk vooronderzoek. Van belang is dat de rech-
ter-commissaris voldoende geïnformeerd blijft over
het opsporingsonderzoek, omdat ook hij daarin be-
slissingen moet nemen. Openbaarheid en verslagleg-
ging van het opsporingsonderzoek kunnen botsen
met de wens de methoden en technieken van de op-
sporing geheim te houden: leden van het OM en de
politie vrezen dat de manier van verslaglegging over
opsporingsmethoden hier onvoldoende rekening
mee houdt.
De Wet BOB regelt een aantal bevoegdheden – bij-
voorbeeld observatie – alleen voor zover ze stelselma-
tig van karakter zijn. Dit omdat pas een stelselmatige
toepassing een verdergaande inbreuk op de privacy
tot gevolg kan hebben. Bij observatie valt op dat op-
sporingsambtenaren geneigd zijn al gauw een bevel
te vragen voor stelselmatige observatie. Dat gebeurt
ook in gevallen waarin dat niet direct noodzakelijk
lijkt. Deze neiging het zekere voor het onzekere te
nemen lijkt zich voor te doen bij mogelijke grensge-
vallen tussen de verschillende undercover bevoegd-
heden als informatie-inwinning, pseudo-koop en in-
filtratie. Ook bij het onderzoek naar het beramen of
plegen van misdrijven in georganiseerd verband za-
gen de onderzoekers dit terug. Met de inzet van
zwaardere bevoegdheden volgen van zwaardere pro-
cedures. Dit kan leiden tot toename van de admini-
stratieve lasten.

Risico’s
Bij het OM en bij de politie bestaat de vrees dat de in-
zet van een zogenoemde stelselmatige burgerinfor-
mant risico’s met zich meebrengt voor het bekend ra-
ken van de informant, zo melden de onderzoekers.
Doordat men verwacht dat die eerder ter zitting zou
moeten getuigen, worden informanten nauwelijks
onder deze noemer ingezet. Men gebruikt liever de
‘gewone’ informant, omdat die niet valt onder het
regime van de Wet BOB. Het is volgens de onderzoe-
kers nog de vraag in hoeverre deze vrees terecht is.
Het doorlaatverbod in de Wet BOB kan de praktijk
voor problemen stellen, bijvoorbeeld als gedurende
een opsporingsonderzoek ineens drugs in beslag
moeten worden genomen, terwijl die inbeslagne-
ming het opsporingsonderzoek in de wielen kan rij-
den. Men probeert dit op verschillende manieren te
ondervangen, bijvoorbeeld door het doorgeven van
deze informatie aan een andere politieregio. Of men
richt opsporingsonderzoek zó in dat voorkomen
wordt dat de politie op een ongewenst moment in
beslag moet nemen. Op dit punt achten de onder-
zoekers het zinvol meer kwalitatief en kwantitatief
inzicht te verkrijgen.
Het direct afluisteren is als nieuwe bevoegdheid in de
Wet BOB geïntroduceerd, maar de procedure voor in-
zet van de bevoegdheid wordt nog als tamelijk om-
slachtig gezien. De toetsing ervan kost tijd, en goed-
gekeurde apparatuur is nog maar beperkt aanwezig.
Volgens de onderzoekers zijn dit vooral aanlooppro-
blemen, maar zij signaleren wel dat de technische
eisen die in het algemeen aan technische apparatuur
die voor observatie en afluisteren wordt gebruik, wel
als onnodig streng en daarmee belemmerend voor de
opsporing worden ervaren. 
Het rapport bespreekt verder de wetsgeschiedenis en
literatuur over de Wet BOB. Daarnaast bevat het een
inventarisatie en analyse van de ervaringen van de
uitvoeringspraktijk gedurende de eerste anderhalf
jaar na inwerkingtreding van de wet. Tevens is de im-
plementatie van de wetgeving in het onderzoek be-
trokken. Het onderzoek is verricht in een drietal re-
gio’s, waar 45 uitgebreide interviews gehouden zijn
met respondenten van OM, politie, zittende magi-
stratuur, advocatuur, FIOD-ECD en de Koninklijke
Marechaussee.

Werkwijze rond informant wordt uitgewerkt
In een reactie op het onderzoek in een brief aan de
Tweede Kamer benadrukt minister Donner van Justi-
tie dat het onderzoek een eerste indruk geeft in een
beperkt aantal regio’s van de praktijk kort na het in-
werkingtreden van de wet. De minister komt met
defintief oordeel over het functioneren van de wet
na de afronding van de evaluatie in 2003. Wel wordt
aan enkele onderwerpen reeds nu aandacht besteed.
Het Openbaar Ministerie zal de werkwijze rond de in-
formant verder uitwerken in het Handboek voor de
opsporingspraktijk. Daarmee wordt dit middel naar
verwachting beter hanteerbaar in de praktijk. De mi-
nister schrijft verder dat aanloopproblemen wat be-
treft de beschikbaarheid van apparatuur voor direct
afluisteren inmiddels zijn opgelost. Wat betreft prak-
tische en juridische aspecten van het gebruik van
deze apparatuur wordt het eerder genoemde hand-
boek aangevuld. Tenslotte is het OM gevraagd, waar
nodig, aanvullende uitwerking te geven aan het ver-
bod op doorlaten. �

De uitspraak is te raadplegen op www.njb.nl (abon-
nees), rubriek Actuele Documenten, week 40.

EERSTE PRAKTIJKERVARINGEN MET WET BIJZONDERE
OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN
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De beklagkamer van het gerechtshof te Arnhem
heeft bij beschikking van 23 september 2002 het be-
klag op de voet van artikel 12 e.v. van het Wetboek
van Strafvordering tegen het niet vervolgen van de
Staat der Nederlanden, de gemeente Enschede en een
aantal bij die instanties werkzame ambtenaren afge-
wezen. Hiermee heeft het hof als oordeel uitgespro-
ken dat de beslissing om niet tot strafrechtelijke ver-
volging over te gaan van genoemde instanties en
personen juist is geweest. 

Voor het hof stond de volgende vraag centraal: is de
beslissing van de officier van justitie tot het niet ver-
volgen van de Staat der Nederlanden, de gemeente
Enschede of ambtenaren van deze publiekrechtelijke
rechtspersonen ter zake van mogelijke strafbare fei-
ten gepleegd in het kader van de verstrekking van
vergunningen aan S.E. Fireworks te Enschede en het
toezicht op – en de handhaving van – die vergunnin-
gen juist? Zowel de Staat als de gemeente zijn open-
bare lichamen in de zin van hoofdstuk 7 van de
Grondwet en daarmee was de vraag naar de al dan
niet bestaande strafrechtelijke immuniteit in volle
omvang aan de orde. Anders gezegd: de vraag was
aan de orde of het openbaar ministerie in ons rechts-
systeem de (lagere) overheid wel mag vervolgen. 
Voor wat betreft de Staat en zijn ambtenaren heeft
het hof zich aangesloten bij de vaste rechtspraak van
de Hoge Raad, zoals deze onder meer tot uitdrukking
komt in het zgn. Volkelarrest. Met het wettelijk sys-
teem strookt niet dat de Staat zelf voor handelingen
strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. 
Voor wat betreft de gemeente geldt de zogenaamde
Pikmeer II problematiek. Vervolging is gelet op het
zogenaamde Pikmeerarrest uitgesloten in gevallen
waarin ‘de desbetreffende gedragingen naar haar
aard en gelet op het wettelijk systeem rechtens niet
anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen
worden verricht in het kader van de uitvoering van

de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurs-
taak, zodat uitgesloten is dat derden in zoverre op ge-
lijke voet als het openbaar lichaam aan het maat-
schappelijk verkeer deelnemen’. Dit criterium is vol-
gens het hof niet zodanig scherp omlijnd dat het op
het eerste gezicht glashelder is of een bestuurstaak
een exclusief karakter heeft en vervolging is uitgeslo-
ten. Zowel ten tijde van de beslissing van de officier
van justitie om niet te vervolgen als ook thans zijn
de opvattingen niet volledig uitgekristalliseerd. In
het kader van de beklagprocedure heeft het hof met
die omstandigheid rekening gehouden. Het hof over-
weegt dat het niet is aangewezen om alleen maar een
bevel te geven om de grenzen van de strafrechtelijke
vervolgbaarheid van de decentrale overheid nader af
te bakenen. In een zaak als de onderhavige moet een
proefproces worden vermeden. De klagers, slacht-
offers dan wel nabestaanden hebben veel geleden, en
soms aanzienlijke materiële schade ondervonden. Zij
zullen bij een proefproces sterk emotioneel zijn be-
trokken. De reeds geruime tijd bestaande onzeker-
heid over een veroordeling van beklaagde(n) zou, nu
een proefproces ongetwijfeld tot en met de Hoge
Raad zal worden voortgezet, nog met enige jaren
worden verlengd. Of een proefproces zal leiden tot
een voor de klagers enigszins bevredigende uitslag is
hoogst onzeker. 
Overigens vindt het hof dat de gemeente handelde
in het kader van een exclusieve bestuurstaak. De ge-
dragingen van de gemeente zijn verricht in het kader
van het verlenen van vergunningen, de handhaving
van en het toezicht op de naleving van die vergun-
ningen. Dat zijn taken die volgens het hof in het
wettelijk systeem zijn voorbehouden aan de over-
heid en die niet door (particuliere) derden op gelijke
voet kunnen worden verricht. �

De uitspraak is te raadplegen op www.njb.nl (abon-
nees), rubriek Actuele Documenten, week 40.

ACTUALITEITEN

BEKLAGZAAK TEGEN HET NIET VERVOLGEN VAN DE STAAT EN DE
GEMEENTE ENSCHEDE AFGEWEZEN

RECHTERS-PLAATSVERVANGERS DIE NEVENFUNCTIES NOG NIET OPGAVEN
WORDEN NIET INGEZET

Enkele rechters-plaatsvervangers hebben nog geen
opgave gedaan van hun nevenfuncties. Afgesproken
is dat deze rechters-plaatsvervangers niet kunnen
worden ingezet zolang zij geen opgave hebben ge-
daan. Door de Raad voor de Rechtspraak is aan de
Presidenten verzocht erop toe te zien dat het register
accuraat wordt bijgehouden.
Minister Donner van Justitie schreef dit op 18 sep-
tember in een antwoord op vragen van het Tweede
Kamerlid De Wit van de SP. (Kamerstukken II 2002/03,
Aanhangsel van de Handelingen nr 7).

In opdracht van de Presidentenvergadering is door
het Bureau internetsystemen en -toepassingen rech-
terlijke organisatie (Bistro) van de Raad voor de
rechtspraak een verbeterd register van nevenfuncties
van alle met rechtspraak belaste rechterlijke ambte-
naren tot stand gebracht. Dit register is openbaar; het
is te raadplegen op het Internet via www.recht-
spraak.nl.
Rechters(-plaatsvervanger) dienen al hun nevenfunc-
ties, dus ook politieke nevenfuncties, op te geven. De
huidige registratiesystematiek voorziet erin dat alle

nevenfuncties onverwijld in het register worden op-
genomen en openbaar worden gemaakt. Het thans
beschikbare register is volgens de minister actueel en
vrijwel dekkend.
Volgens minister Donner moet een rechter als staats-
burger kunnen deelnemen aan het maatschappelijk
leven. Het is bovendien wenselijk voor een even-
wichtige beoordeling van maatschappelijke ver-
schijnselen dat de rechter uit ervaring en eigen ken-
nis rechtspreekt. Onverminderd de waarborgen die
nodig zijn om onpartijdigheid in concrete gevallen
te waarborgen, moeten maatschappelijke betrokken-
heid en ervaring worden aangemoedigd. Onpartij-
digheid van oordeel is niet gelijk aan maatschappe-
lijke onervarenheid en sociaal isolement, meent mi-
nister Donner: ‘De voordelen die ontegenzeggelijk
zijn verbonden aan de inzet van rechters-plaatsver-
vanger die elders een (hoofd)functie vervullen van
geval tot geval moeten worden afgewogen tegen de
nadelen daarvan. Dat geldt ook indien de hoofdfunc-
tie buiten de rechterlijke macht gelegen is in de ad-
vocatuur,’ schrijft de bewindsman. �
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Nederland wordt niet overstroomd door illegale
vreemdelingen. Op nationale schaal bezien herbergt
ons land een begrensd aantal van 112 tot 163 dui-
zend illegalen. Een meerderheid van hen houdt zich
niet bezig met criminele activiteiten. Wel blijkt dat
illegale vreemdelingen zich in toenemende mate
schuldig maken aan ‘overlevingscriminaliteit’. De ca-
tegorie lichtere delicten (bv. diefstal) is toegenomen
van 18,5% naar 28%. Ruim de helft van de staande-
gehouden criminele vreemdelingen wordt effectief
het land uitgezet. Dit zijn de belangrijkste conclusies
van een team onderzoekers – in opdracht van het
Wetenschappelijk Documentatie en Onderzoek Cen-
trum (WODC) van het ministerie van Justitie – in het
op 10 september verschenen rapport ‘Illegale vreem-
delingen in Nederland: omvang, overkomst, verblijf
en uitzetting’.
Het onderzoeksteam, onder leiding van prof. God-
fried Engbersen van de Erasmus Universiteit in Rot-
terdam en prof. Peter van der Heijden van de univer-
siteit Utrecht, baseerde zich op politiegegevens af-
komstig van alle 25 politieregio’s in Nederland en ge-
sprekken met 156 illegale vreemdelingen die afkom-
stig zijn uit China, Iran, Marokko, Somalië, Sri
Lanka, Turkije, voormalig Joegoslavië en de voorma-
lige Sovjet-Unie. 
In de periode 1997-2000 zijn in de 25 politieregio’s
van Nederland ruim 53.000 staandehoudingen ver-
richt, die betrekking hadden op ruim 47.000 illegale
vreemdelingen. Ruim de helft van de illegale vreem-
delingen die in genoemde periode in aanraking zijn
gekomen met de politie, is staandegehouden voor za-
ken die niet als crimineel worden aangeduid, maar
voor overtredingen van de vreemdelingenwetgeving
of politieverordeningen. Ruim een derde van de ille-
gale vreemdelingen is staandegehouden, omdat zij
verdacht worden van het plegen van delicten. Het
betreft relatief vaak diefstalgerelateerde delicten. De
toename van lichtere delicten onder illegale vreem-
delingen blijkt voort te vloeien uit het aangescherpte
vreemdelingenbeleid, waardoor het voor illegale
vreemdelingen steeds moeilijker is geworden om via
(formele) arbeid aan inkomsten te komen. Het ge-
volg daarvan is dat vormen van ‘overlevingscrimina-
liteit’ onder illegale vreemdelingen toenemen. Dit
geldt vooral voor nieuwe migrantengroepen die niet
kunnen terugvallen op gevestigde etnische gemeen-
schappen.

Illegaal verblijf
Volgens het onderzoeksrapport telt Nederland op

jaarbasis tussen de 112.000 en 163.000 illegale
vreemdelingen. Illegale vreemdelingen die een scha-
duwbestaan binnenshuis leiden en geen risico lopen
te worden staandegehouden door politie en vreem-
delingendienst, zijn in deze schatting, die gedaan is
o.l.v. Peter van der Heijden, niet opgenomen. In en-
kele steden zijn het vooral bepaalde wijken en plek-
ken waarbinnen illegaliteit een omvangrijk ver-
schijnsel is. De niet-grootstedelijke politieregio’s die
relatief hoog scoren zijn Kennemerland, Brabant-
Zuidoost, Limburg Noord en Limburg Zuid, hetgeen
naar alle waarschijnlijkheid te maken heeft met mo-
gelijkheden voor illegaal werk. In de politieregio’s
Drenthe, Gelderland Zuid, Zaanstreek-Waterland,
Gooi en Vechtstreek, Midden en West-Brabant en
Flevoland worden heel weinig illegale vreemdelin-
gen staandegehouden.
De populatie van illegale vreemdelingen bestaat
vooral uit mannen tussen de 20 en 40 jaar. Het aan-
deel vrouwen onder de staandegehouden personen is
licht toegenomen, maar er is geen sprake van een
sterke stijging. De staandegehouden illegale vreem-
delingen komen maar liefst uit 200 landen of gebie-
den van herkomst, verspreid over alle delen van de
wereld. In het algemeen komen de grootste groepen
uit Oost-Europa, Afrika, West-Europa en Azië. Het
opleidingsniveau is laag, tweederde van hen heeft
hooguit een lagere opleiding genoten. De illegale
verblijfsduur van de respondenten is relatief kort.
Eenderde van hen woont zelfs korter dan één jaar
zonder geldige verblijfsdocumenten in Nederland.
Achttien procent van de geïnterviewde migranten
verblijft langer dan vijf jaar in Nederland. Uitgepro-
cedeerde asielzoekers verblijven over het algemeen
korter illegaal in Nederland dan de migranten die
zich om niet-politieke redenen in Nederland hebben
gevestigd. Slechts één op de tien geïnterviewde ille-
galen maakte voor zijn komst naar Nederland ge-
bruik van een mensensmokkelaar, tegenover acht
(op de tien) uitgeprocedeerde asielzoekers.

Uitzettingen
Op basis van de beschikbare gegevens is geconsta-
teerd dat iets meer illegale vreemdelingen effectief
worden uitgezet (daadwerkelijk naar het land van
herkomst worden vervoerd) dan heengezonden. In
de periode 1997-2000 is bijna 37% van de staande-
houdingen gevolgd door een effectieve uitzetting te-
gen bijna 29% heenzendingen. De uitzettingspraktijk
is vooral problematisch in geval van moeilijke identi-
ficatie en slechte medewerking van de vreemdeling
zelf en van het land van herkomst. Daarnaast zijn de
uitzettingsproblemen het gevolg van de gebrekkige
samenwerking tussen de verschillende uitvoerende
partners (politie, vreemdelingendienst, Openbaar
Ministerie, IND en Dienst Justitiële Inrichtingen). �

ALGEMEEN DEKEN NOVA:
EENMANSKANTOREN MOETEN
‘KLONTEREN’
De overheid moet meer investeren in het rechtsbe-
drijf. ‘Vonnissen zijn nu, als gevolg van productie-
druk op rechters, vaak ondragelijk dun gemotiveerd
en dat is vragen om onbegrip bij procespartijen en
dus om aanwas van de appèlstroom. Een investering
in tijd en ondersteuning voor rechters levert dus al-
leen maar besparingen op,’ zei algemeen deken mr
M.W. Guensberg in zijn jubileumrede ter gelegen-
heid van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse
Orde van Advocaten.

Cassatiebalie dreigt slachtoffer te worden van
commercialiteit

Door fusies van advocatenkantoren dreigt de cassatiebalie, de in vergelijking
met andere lucratievere praktijken wellicht minder winstgevende kroon op
het werk van menig Haags kantoor, het slachtoffer te worden van al te scherpe
commercialiteit.
De president van de Hoge Raad mr W.E. Haak wees op dit gevaar in zijn toe-
spraak ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de NOvA. In het Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt de bevoegdheid in cassatie op te
treden beperkt tot advocaten in Den Haag.
Deze bepalingen, die op zichzelf geen garantie bieden voor deugdelijke rechts-
bijstand in cassatie, leveren een moeilijk te verklaren belemmering op voor
terzake kundige cassatieadvocaten die buiten het arrondissement Den Haag
zijn gevestigd, vindt de president van de Hoge Raad. Een gemengde Commis-
sie uit de Hoge Raad en de Haagse cassatiebalie heeft deze problematiek onder-
zocht en zal thans samen met het Ministerie onderzoeken of instelling van
een onafhankelijk instituut van cassatieadvocaten die exclusief bevoegd zou-
den zijn om in cassatie op te treden, wenselijk en mogelijk is.

MYTHES RONDOM ILLEGALE VREEMDELINGEN
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Ten aanzien van de gefinancierde rechtshulp moet
de overheid eveneens financieel over de brug komen,
zei de algemeen deken. ‘Het probleem in de rechts-
hulp wordt niet opgelost door het maken van steeds
weer nieuwe plannen. Het probleem kan alleen wor-
den opgelost indien de overheid eindelijk behoorlijk
zal gaan betalen voor de diensten die men afneemt.
Blijft men ervoor kiezen om dat niet te doen, dan
loopt de rechtsstaat zware averij op.’
Ook op een ander punt wordt de rechtsstaat be-
dreigd, meent Guensberg. Hij verwijt het laatste
paarse kabinet in de nasleep van 11 september te
weinig respect te hebben gehad voor de bijzondere
positie van advocaten in een moderne rechtsstaat.
‘De gerechtvaardigde strijd tegen het witwassen van
misdaadgeld en tegen het terrorisme heeft het recht
om in vertrouwen met een advocaat te mogen com-
municeren enigszins uitgehold. De voor de overheid
zeer moeilijke afweging tussen het belang van op-
sporing en veiligheid enerzijds en individuele bur-
gerrechten anderzijds is niet altijd zuiver gemaakt.’
Ten aanzien van de jarige orde zelf constateert de al-
gemeen deken dat die in de komende periode de
eigen organisatiestructuur tegen het licht moet hou-
den. In negentien arrondissementen zetelen negen-
tien Raden van Toezicht. ‘In een klein land als Neder-
land is dat, vooral ook gezien de verworvenheden
van moderne communicatietechnieken, erg veel.’
Volgens Guensberg is een herindeling van het be-
stuurlijk ordelandschap aangewezen. Zijn gedachten
gaan daarbij uit naar een indeling in vijf ressorten in
plaats van de huidige negentien arrondissementen.

De Algemene Raad, het bestuur van de landelijke
Orde, zal nog dit jaar een commissie installeren die
zich zal buigen over de wenselijkheid van bestuur-
lijke vernieuwing en de mogelijkheden daartoe.
Verder pleitte de algemeen deken in zijn rede voor
het invoeren van een advocatuurlijk ‘richttarief’ voor
particulieren. ‘Met een richttarief zou voor de cliënt
bouvast geboden worden in de onderhandelingen
over tarief en rekenmethodiek die aan de aanvang
van elke nieuwe zaak vooraf behoort te gaan.’
De deken bracht ook de toekomst van de kleinste ad-
vocatenkantoren ter sprake. Het beleid van de Orde
zal er op gericht zijn om ‘klontering’ van eenmans-
kantoren te bevorderen. In 2010 zullen er dan ook
minder echte eenmanskantoren zijn dan de 1200 die
er nu zijn.
‘Advocaten op kleine kantoren zijn vaak geboren in-
dividualisten en veel van hen zullen het met derge-
lijke ontwikkelingen moeilijk hebben. Zij zullen
moeten zoeken naar een systeem waarin juist dat-
gene samen gedaan gaat worden wat wenselijk is en
waarin zij toch over hun eigen domeinen kunnen
blijven heersen. Samenwerking op het niveau van de
kantoororganisatie behoeft de autonomie over de
praktijkvoering niet in de weg te staan. ‘Voordeurde-
len’ of het maken van bestendige afspraken over
waarneming, klachten en gelden van derden met één
of meer andere advocaten, of de figuur van de kan-
toorcombinatie. Het zijn allemaal voorbeelden hoe
het wat grootschaliger ‘back office’, een kleinschalig
beroepsbedrijf ongemoeid kan laten,’ wist de Deken.

�

ACTUALITEITEN

NIEUWE MAATREGELEN TEGEN BOLLETJESSLIKKERS

De verscherpte controles op Schiphol hebben er toe
geleid dat sinds begin 2002 in totaal 1311 drugskoe-
riers zijn aangehouden en dat bij de zgn. ‘pre-flight’
controles op Schiphol en op Curaçao in totaal 3156
negatieve reisadviezen zijn verstrekt. Uit het voort-
durend groot aantal koeriers dat wordt betrapt blijkt
dat het huidige niveau van controle nog onvol-
doende is om de invoer van drugs terug te dringen.
Daarom is verdere intensivering nodig. De druk op
de justitiële keten vormt echter in toenemende mate
een knelpunt. De ministerraad heeft daarom op
voorstel van minister Donner van Justitie ingestemd
met nieuwe maatregelen. 
Bij drugskoeriers met een aangetroffen hoeveelheid
drugs die niet groter is dan een bolletjesslikker door-
gaans bij zich heeft, zal daarom zo veel mogelijk ge-
bruik worden gemaakt van de voorhanden zijnde
mogelijkheden tot verwijdering, beperking van de
voorlopige hechtenis, signalering tot ongewenst
vreemdeling, inhouding danwel inbeslagneming van
het paspoort en overdracht van strafvervolging. Ca-
tegorieën die moeten worden onderscheiden zijn:
verdachten met een vaste woon- en verblijfplaats in
Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba dan
wel buiten het Koninkrijk. Voor de laatste categorie
geldt dat, indien overdracht van strafvervolging niet
tot de mogelijkheden behoort, verwijdering pas
plaats zal vinden nadat een dagvaarding is uitgereikt.
Voor drugskoeriers bij wie een grotere hoeveelheid
drugs wordt aangetroffen dan een bolletjesslikker
doorgaans bij zich heeft, blijft het huidige beleid on-
verkort van kracht. Dit betekent dat berechting en
executie van het vonnis in Nederland plaatsvindt.
Voor zover het koeriers betreft met een vaste woon-
en verblijfplaats buiten het Koninkrijk wordt hen de
toegang tot Nederland geweigerd en zullen zij na het
uitzitten van hun straf naar het land van herkomst
worden uitgezet. Zij zullen eveneens, indien zij geen

JOODS EDUCATIEF CENTRUM MAG NIET-JODEN
WEIGEREN

Een niet-joodse man had bij een joods educatief centrum geïnformeerd of hij
daar een cursus kon volgen. Dit bleek niet zo te zijn. De door het centrum aan-
geboden cursussen en seminars waren uitsluitend toegankelijk voor joden en
hun eventuele niet-joodse partners. Het anti-discriminatiebureau, aan wie de
man de zaak had voorgelegd, diende daarop een klacht in bij de Commissie
gelijke behandeling (CGB). Volgens het anti-discriminatiebureau maakte het
centrum verboden onderscheid op grond van ras, een stelling die door het
joodse centrum gemotiveerd werd bestreden.
Op 30 september oordeelde de CGB dat de handelwijze van het centrum geen
strijd oplevert met de gelijkebehandelingswetgeving. Volgens de CGB moet
het centrum worden aangemerkt als een instelling van bijzonder onderwijs.
Instellingen van bijzonder onderwijs komt ingevolge artikel 7, tweede lid, van
de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) de vrijheid toe om bij de toela-
ting en ten aanzien van de deelname aan het onderwijs eisen te stellen die ge-
let op het doel van de instelling nodig zijn ter verwezenlijking van haar grond-
slag, waarbij deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het
enkele feit van – onder meer – ras. Het centrum had volgens de CGB op vol-
doende wijze aannemelijk gemaakt dat het door hem gevoerde toelatings-
beleid noodzakelijk was om zijn doelen te bereiken en gestalte te geven aan de
joods-culturele identiteit van het centrum. Van onderscheid op grond van ras
was volgens de Commissie geen sprake, aangezien voor de toelating niet al-
leen de afkomst bepalend is maar ook de godsdienstige overtuiging.
Het volledige oordeel (2002-157) is te raadplegen op www.cgb.nl. �

vaste woon- en verblijfplaats binnen de Europese
Unie hebben, als ongewenst vreemdeling worden ge-
signaleerd in het Schengen-informatiesysteem. Deze
ongewenstverklaring geldt voor een periode van 10
jaar voor het gehele Schengen-gebied.
Nederland wil nauwer samenwerken met de Neder-
landse Antillen en Aruba. Minister Donner spreekt
nog deze maand met zijn ambtgenoten over de be-
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strijding van drugsmokkel. Inzet daarbij is om de be-
staande afspraken te evalueren en nieuwe afspraken
te maken over effectieve justitiële en politiële samen-
werking om het probleem bij de bron aan te pakken. 
De problematiek van drugskoeriers beperkt zich niet
tot Nederland. Ook andere West-Europese landen

worden in toenemende mate geconfronteerd met
drugssmokkel op vliegvelden. Daarom wordt op 8
november a.s. in Den Haag een internationale ex-
pertmeeting gehouden waar deskundigen spreken
over methoden en technieken om deze vorm van cri-
minaliteit aan banden te leggen. �

KNB KRIJGT MEER TIJD VOOR NIEUWE SAMENWERKINGSVERORDENING

Notarissen krijgen nog een jaar de tijd om een
nieuwe verordening op te stellen over samenwerking
met andere ‘relevante beroepsbeoefenaren’. Dit be-
richtte minister van Justitie Donner op 11 september
jl. aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 23.706, nr
46). De minister zal de huidige KNB-verordening tot
uiterlijk 1 oktober 2003 verlengen. Deze verordening
houdt in dat notarissen alleen met advocaten en be-
lastingadviseurs mogen samenwerken en winst mo-
gen delen. De nieuwe verordening zou het mogelijk
moeten maken dat samenwerking met deling van
winst en verlies door notarissen en advocaten uitge-

breid wordt met accountants, die niet met deling van
winst en verlies samenwerken met andere beroepsoe-
fenaren behalve met belastingadviseurs. De KNB
heeft meer tijd nodig omdat een regeling van samen-
werking met accountants duidelijkheid vereist over
de uitkomsten van de nog lopende discussie tussen
regering en parlement over de accountantswetge-
ving. Ook vereist de uitspraak van het Europese Hof
inzake Wouters/NOvA, die uitermate relevant is voor
de samenwerking tussen advocaten, notarissen en
(eventueel) accountants grondige bestudering. �

CORRECTIEF REFERENDUM: GRONDWETSWIJZIGING IN TWEEDE LEZING
INGEDIEND

Op 16 september jl. heeft het kabinet de grondwets-
wijziging over het correctief referendum in tweede
lezing bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken
II 28.515). Tegen heug en meug: het kabinet is daar-
toe verplicht omdat een eenmaal gestarte procedure
voor grondwetswijziging moet worden doorlopen,
maar het zal deze grondwetswijziging niet onder-
steunen. In de memorie van toelichting is te lezen:
‘Het kabinet is geen voorstander van het instrument
referendum. Referenda berusten naar het oordeel
van het kabinet op de onjuiste veronderstelling dat
openbaar bestuur niet meer is dan de optelsom van
afzonderlijke maatregelen die naar believen kunnen
worden afgewezen. Het kabinet stelt zich veeleer het
versterken van de representatieve democratie op ba-

sis van evenredige vertegenwoordiging en een goed
functionerend bestuur ten doel. Dat biedt de burger
vertrouwen dat zijn stem wordt gehoord en dat de
complexe belangen in de maatschappij op een zorg-
vuldige wijze tegen elkaar worden afgewogen. Het
bestuur zal daar steeds, maar in het bijzonder bij ver-
kiezingen, verantwoording over moeten afleggen.’
De grondwetswijziging zou het mogelijk moeten ma-
ken een beslissend correctief referendum te houden
over een wetsvoorstel dat door de Staten-Generaal is
aangenomen. Tevens kan een besluit van gemeenten
en provincies aan zo’n referendum worden onder-
worpen. Met dit voorstel moet de invloed van de kie-
zers op het beleid worden vergroot. �

DE ACADEMIE VOOR WETGEVING

Vorig jaar is opgericht de Academie voor Wetgeving. De
feestelijke opening vond plaats op 3 september 2001 (zie
het verslag in NJB 2001, p. 1760). Op 6 september jl.
heeft minister Donner van Justitie het tweede acade-
misch jaar van de Academie en de ‘tweede fase’ geopend
in de Ridderzaal te Den Haag. Na een terugblik door de
huidige commissaris van de Koningin in Noord-Holland,
mr H.C.J.L. Borghouts, werden korte inleidingen gehou-
den over ‘de functie van de wetgeving in de politieke be-
sluitvorming’ door de voorzitter van de Stichting Acade-
mie voor Wetgeving, mr R.J. Hoekstra, lid van de Raad
van State en prof. dr W.J. Witteveen, hoogleraar aan de
Universiteit van Tilburg en lid van de Eerste Kamer. In de
inleiding van Witteveen werd kort ingegaan op twee be-
naderingen (denkramen) van het verschijnsel wetge-

ving. Tegenover het makersperspectief werd het gebrui-
kersperspectief geplaatst. Aan de hand van enkele actu-
ele voorbeelden werd aannemelijk gemaakt dat er opval-
lende verschillen in toepassing en waardering bestaan.
De Academie doet het goed. De geselecteerde groep
jonge juristen, werkzaam bij alle ministeries en de Raad
van State, volgt een tweejarig programma waarin werk
en studie worden gecombineerd. Dit jaar start de Acade-
mie ook met opleidingen voor de ongeveer 700 ‘zittende’
wetgevingsjuristen van de Rijksoverheid. Blijkens de uit-
gedeelde voorlichtingsfolder is actuele informatie over
de opleidingen op de site van de Academie en op die van
het Kenniscentrum Wetgeving te vinden. �

VACATURESTOP JUSTITIE OPGESCHORT

De Departementale Ondernemingsraad van het ministerie van Jus-
titie heeft op 24 september jl. het kort geding tegen de Staat (minis-
ter Donner) inzake de vacaturestop gewonnen. De voorzieningen-
rechter heeft de Staat bevolen de vacaturestop binnen twee dagen
in te trekken en de gevolgen ongedaan te maken. 
Het kort geding was aangespannen door de centrale ondernemings-
raad van Justitie omdat het besluit van de vacaturestop niet aan hen
was voorgelegd. De rechter oordeelde dat, dit gezien het ingrijpende
karakter van de vacaturesestop, wel had moeten gebeuren. 

Minister Donner heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de
uitspraak. Volgens Donner legt de rechter de wet verkeerd uit en
maakt hij daarmee het middel van een vacaturestop krachteloos.
Totdat er een nieuwe rechterlijke uitspraak is wordt de vacaturestop
formeel opgeschort. Materieel zal er echter volgens Donner niet zo
veel veranderen. De budgetten zijn vastgesteld. Als er op een afde-
ling een vacature ontstaat, zal goed moeten worden afgewogen of
er geld wordt vrijgemaakt om die op te vullen, en waar dat geld dan
vandaan wordt gehaald. �
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ACTUALITEITEN

ORATIES

Op 20 september hield prof. mr J. Rickford zijn oratie
als hoogleraar op de Unilever leerstoel International
Business Law, in het bijzonder European Company
Law, aan de Universiteit Leiden.

Op 8 oktober a.s. (16.00 uur, Academiegebouw Broer-
straat 5) houdt prof. mr dr F. Nelissen zijn inaugurele
rede als hoogleraar internationaal milieurecht aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Zijn rede heeft de titel
‘Van Stockholm via Rio naar Johannesburg. Enige
volkenrechtelijke beschouwingen over het beginsel
van goed nabuurschap.’

PROMOTIES

Modernisering van bestuursrechtspraak
De rechtzoekende in het bestuursrecht heeft over het
algemeen behoefte aan bestuursrechtspraak die voor-
ziet in snelle, efficiënte en definitieve conflictbe-
slechting. De invoering van het nieuwe bestuurspro-
cesrecht in 1994 beoogde mede in deze behoefte te
voorzien. Daarbij is de competentie van de bestuurs-
rechter uitgebreid en heeft deze rechter een aantal
nieuwe bevoegdheden gekregen. In de praktijk ech-
ter, volgens Simone Pront-van Bommel, voorziet be-
stuursrechtspraak bepaald niet altijd in de genoemde
behoefte van de rechtzoekende. In het proefschrift
waarop zij op donderdag 24 oktober a.s. (12.00 uur,
Aula Singel/hoek Spui) aan de Universiteit van Am-
sterdam hoopt te promoveren, wordt nagegaan waar
knelpunten optreden, hoe de rechter zijn nieuwe be-
voegdheden meer dan hij nu doet zou kunnen inzet-
ten ter bevordering van efficiënte en effectieve recht-
spraak en of wetswijziging nodig is. Promotor is prof.
mr P.Nicolaï.
Na een inleidend hoofdstuk komt de competentie
van de bestuursrechter aan de orde. Deze sluit goed
beschouwd niet aan bij het doel om de beslechting
van alle bestuursrechtelijke geschillen door de be-
stuursrechter te laten plaatsvinden. Het is wenselijk
dat artikel 8:1 Awb in die richting wordt aangepast.
Beroep zou opengesteld moeten worden met betrek-
king tot ‘elke schriftelijke beslissing van een be-
stuursorgaan genomen uit hoofde van een publiek-
rechtelijke bevoegdheid of specifieke publieke taak
die gericht is op het nakomen, het wijzigen of het
opheffen van een bestaande verbintenis of het
scheppen van een nieuwe verbintenis dan wel in-
houdende de weigering tot zodanig nakomen, wijzi-
gen, opheffen of scheppen; of die strekt tot het vast-
stellen van een bestaande verbintenis dan wel de
weigering tot zodanig vaststellen’. Omdat de compe-
tentieafbakening volgens deze bepaling is gebaseerd
op het begrip verbintenis, omvat deze ook het be-
stuurlijk oordeel, inclusief het zuiver schadebesluit
en andere gevallen die nu buiten de competentie val-
len.
Andere onderwerpen die behandeld worden zijn het
centraler stellen van de ex nunc beoordeling, hoe
strikt de rechter vasthoudt aan de grieven van eiser,
de verruiming op bepaalde punten van de kring van
beroepsgerechtigden en de handhaving van de actio

popularis, de wenselijkheid van het loslaten door de
rechter van zijn soms zeer formalistische benadering
en het nadeel van (te) terughoudende toetsing.
De schrijfster onderzoekt voorts o.m. hoe de rechter
met toepassing van de middelen die hij heeft om het
proces actief te sturen vaker dan heden een rechtsbe-
trekking tussen een belanghebbende en een be-
stuursorgaan zoveel mogelijk definitief (ex nunc)
kan vaststellen zonder daarbij te veel op de stoel van
het bestuursorgaan te gaan zitten. Als de omvang
van het aantal keuzemogelijkheden die het bestuurs-
orgaan in het kader van de discretionaire bevoegd-
heid heeft gedurende de procesvoering nader zou
worden teruggebracht, wordt de rechter beter in staat
gesteld rechtsgeschillen definitief te beslechten. Ook
andere instrumenten om het proces te sturen komen
aan de orde. Aparte aandacht krijgt mediation.
Pront-van Bommel concludeert dat het conflictop-
lossend vermogen van rechtspraak maar in beperkte
mate valt te verbeteren door technieken die aan me-
diation zijn ontleend daarin te integreren. Wel valt
door die integratie te bevorderen dat de bestuurs-
rechter vaker dan nu het geval is rechtsgeschillen de-
finitief beslecht. Naast en in aanvulling op recht-
spraak kan mediation wel een goede functie vervul-
len bij het oplossen van bepaalde typen conflict.
Het boek besluit met aanbevelingen aan de wetgever
en de rechter. Naast de al genoemde nieuwe compe-
tentieafbakening en de ruimere toepassingsmogelijk-
heden m.b.t. art. 6:18 en 6:19 Awb zou de rechter in
zijn uitspraken onder omstandigheden eiser in het
gelijk kunnen stellen zonder dat sprake is van vernie-
tiging van een besluit. Daarbij zou een ge- of verbod
kunnen worden opgelegd in combinatie met een
dwangsom. Daarnaast wordt ingegaan op de moge-
lijkheden van het toepassen van de bestuurlijke lus.
S. Pront-van Bommel
Bestuursrechtspraak. Voorstellen voor modernisering van
de bestuursrechtspraak.
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2002, 319 p.,
ISBN 9054542306. �

Het gokcomplex
De kansspelen laten zich niet meer wegdenken uit de
samenleving. De problematiek van de kansspelen is
zodanig verweven met onze consumptiemaatschap-
pij dat gesproken kan worden van een waar gokcom-
plex. De socioloog Sytze Kingma analyseert dit gok-
complex als de uitkomst van een proces van verzelf-
standiging, waarin het speelplezier voorop komt te
staan, de wetgever het spel legitimeert en dit ver-
maak wordt georganiseerd in een zelfstandige econo-
mische sector. Op deze manier wordt gokken tot een
respectabel commercieel vermaak. Kingma promo-
veerde op 27 september aan de Universiteit van Am-
sterdam bij prof. dr L. Brunt.
De dynamiek van verzelfstandiging wordt in het
proefschrift belicht vanuit contrasterende invalshoe-
ken: de spectaculaire doorbraak van commerciële
kansspelen aan het eind van de twintigste eeuw te-
genover de negentiende eeuwse bestrijding van het
gokken; de alibi’s waarmee het gokwezen in de ver-
zorgingsstaat wordt gelegaliseerd tegenover de onge-
lijke behandeling van spelvormen (loterijen, kienen
en bingo, casino’s en speelautomaten); de symboliek

univers i ta i r  n ieuws
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van het gokken in de fictie van James Bond en Fjodor
Dostojevski, tegenover de concrete speelruimte van
casino’s; de omslag in het beleid voor de binnenstad,
waar opvallende vestigingen van Holland casino ver-
schijnen, tegenover het vermeende economische be-
lang van deze casino’s voor de stad; en de inrichting
van casino’s tegenover de bestrijding van illegale
gokgelegenheden. Gokverslaving en het weten-
schappelijk onderzoek hiernaar krijgen ook ruime
aandacht.
Uit de studie rijst het beeld op van een ‘beheersings-
cultuur’, waarin het meedoen aan activiteiten en de
beheersing van de gevolgen tot op zichzelf staande
doelen zijn verheven. Volgens de schrijver valt wei-
nig te zeggen over de richting waarin de verzelfstan-
diging van het vermaak bij kansspelen zich in de toe-

komst zal gaan voltrekken. Een verdere liberalisering
en schaalvergroting van spelmarkten (MDW-opera-
tie, de opkomst van het gokken via het internet als
argument) laat zich evengoed voorstellen als een her-
nieuwde inperking. Voor een verdere liberalisering
valt veel te zeggen. Goede redenen daarvoor zijn vol-
gens Kingma een meer gelijkwaardige behandeling
van spelvormen en een beter rendement voor de spe-
lers. Maar als een verdergaande liberalisering niet
goed wordt geregeld kan men het waarschijnlijk be-
ter laten. ‘Men speelt hier per slot van rekening met
geld’.
S.F. Kingma
Het gokcomplex. Verzelfstandiging van vermaak.
Amsterdam: Rozenberg Publishers 2002, 457 p., ISBN
9051706278. �

personal ia
Overleden

Op 15 september jl. is te Amsterdam op drieënvijftig-
jarige leeftijd overleden prof. mr Lammy Betten.
Lammy Betten was hoogleraar Europees recht aan de
Universiteit van Exeter. Zij publiceerde voornamelijk
op de terreinen internationaal en Europees arbeids-
recht, waarbij sociale grondrechten en gelijkheids-
vraagstukken haar bijzondere aandacht hadden
(o.m. International Labour Law, 1993). In het NJB
boekennummer 1991 schreef zij in haar bespreking
van de dissertatie van A.W. Heringa over sociale
grondrechten als instrument van de rechter. In de af-
scheidsbundel voor prof. Rood in 1997, die zij mede-
redigeerde, over ‘Vrouwen gelijk aan mannen of
mannen en vrouwen gelijk’. Vóór haar vertrek naar
Engeland was zij universitair hoofddocent arbeids-
recht aan de Universiteit Utrecht. Aan die universi-
teit was zij in 1985 bij prof. mr P. van Dijk gepromo-
veerd op het proefschrift ‘The Incorporation of Fun-
damental Rights in the Legal Order of the European
Communities, with a special reference to the right to
strike’.

�

Nationale Revalidatie Prijs

Het bestuur van het Nationaal Revalidatie Fonds
heeft besloten de 12e Nationale Revalidatie Prijs toe
te kennen aan mw prof. mr J.E. Goldschmidt, hoog-
leraar gelijkheid en diversiteit in het recht aan de
Universiteit leiden en voorzitter van de Commissie
Gelijke Behandeling.
De toekenning is gebaseerd op haar buitengewone
grote inzet en uitzonderlijke verdiensten op het ter-
rein van de emancipatie, de gelijke behandeling en
vooral ook de integratie van mensen met een handi-
cap.
De feestelijke uitreiking van de Prijs zal plaatshebben
op 4 november in het Vredespaleis te Den Haag. �

President Rb. Middelburg

Mr L.A.M. van Dijke, hiervóór lid van het bestuur van
de rechtbank Breda en voorzitter van de sector kan-

ton, is op 27 september geïnstalleerd als president
van de rechtbank te Middelburg. Van Dijke is daar de
opvolger van mr M.M. Steenbeek, die sinds 1 april
president is van de rechtbank te Breda. �

Ondernemingskamer

Met ingang van 1 september jl. zijn de Heren drs P.R.
Baart RA en mr G.H.O. van Maanen Raad-Plaatsver-
vanger in de Ondernemingskamer van het Gerechts-
hof te Amsterdam.
Drs Baart RA is partner van PriceWaterhouseCoopers
Accountants NV. Hij is onder meer lid van de Global
Board van PWC International, van de Raad van Toe-
zicht van de Universiteit Nyenrode en van het Ame-
rican Institute of Certified Public Accountants. Het
afgelopen jaar is hij voorzitter geweest van het Ko-
ninklijk NIVRA.
Mr Van Maanen was onder meer algemeen directeur
van Nedlloyd Rederijdiensten BV (en in die hoeda-
nigheid bestuurder in de zin van de Wet op de onder-
nemingsraden), lid van de Raad van Bestuur van
NMB-Postbank NV (later geheten ING NV) en alge-
meen directeur van de Ontwikkelingsbank van de
Raad van Kerken. �

Universitaire benoemingen

Oud-bewindsman dr W. Vermeend is benoemd tot
hoogleraar Europees fiscaal recht en fiscale economie
aan de Universiteit Maastricht. Van 1991-1995 was
Vermeend hoogleraar Europees belastingrecht aan
deze universiteit.

Eveneens aan de Universiteit Maastricht is mr Taru
Spronken benoemd tot bijzonder hoogleraar Verdedi-
ging in Strafzaken. De leerstoel is ingesteld door de
Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.
Spronken, in 2001 gepromoveerd op het proefschrift
‘De Verdediging’ (Zie NJB 2001, p. 879) en sinds 1987
naast advocaat ook aan de UM verbonden, gaat on-
derzoek doen naar de plaats en taken van de verdedi-
ger in strafzaken in internationaal en rechtsvergelij-
kend perspectief. Taru Spronken
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ICT-branche

Mr Pavle Bojkovski is toegetreden tot het juristenteam
van WiseMen BV, juridisch dienstverlener voor de
ICT-branche te Den Haag. Bojkovski was in 1995 be-
trokken bij de oprichting van DESBETREFFENDE;
NL, Digitale Burgerrechtenbeweging Nederland en
richtte in 1997 de wettenverzameling www.wetten.nu
op. In 1998 was hij verantwoordelijk voor de eerste
Nederlandse uitspraak inzake de Databankenricht-
lijn. Hij gaat zich bij WiseMen met name richten op
traditionele ICT-bedrijven en ASP-dienstverleners.

�

Mutaties rechterlijke macht*

Mw mr M.H.L.C. Bijvoet, gerechtsauditeur bij de Hoge
Raad der Nederlanden, is benoemd tot gerechtsaudi-
teur bij de rechtbank te Haarlem en tevens tot rech-
ter-plaatsvervanger aldaar.
Mw mr N.E.M. Kranenbroek, secretaris bij de Raad van
Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland, is be-
noemd tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank
te Utrecht.
De heer mr H.P.M. Meskers, rechter in de rechtbank te
Amsterdam, is benoemd tot rechter in de rechtbank
te Rotterdam.
Mw mr L.J. Sarlemijn, vice-president van de rechtbank
te ’s-Gravenhage, is benoemd tot vice-president van
de rechtbank te Rotterdam.
Mw mr I.A.M. Tel, gerechtsauditeur bij, tevens rech-
ter-plaatsvervanger in de rechtbank te Haarlem, is
benoemd tot rechter aldaar.
Mw mr E.E. van Oosterom, senior-jurist/Onderhande-
laar R&D van het Transferpunt van de Erasmus Uni-
versiteit te Rotterdam, is benoemd tot rechter-plaats-
vervanger in de rechtbank te Dordrecht.
Mw mr drs S.M. Schothorst, stafjurist bij de Raad van
State, is benoemd voor de periode van 1 september
2002 tot 1 september 2005, tot gerechtsauditeur bij
de rechtbank te Alkmaar.
De heer mr M. Senden is op eigen verzoek eervol ont-
slagen, uit zijn ambt als rechter-plaatsvervanger in
de rechtbank te Maastricht.
De heer mr R.S. Wegener Sleeswyk is op eigen verzoek
eervol ontslagen uit zijn ambt van coördinerend
vice-president van de rechtbank te Leeuwarden.
De heer mr C.J. Bleeker is op eigen verzoek ontslagen
uit zijn ambt van rechter in de rechtbank te Breda.
De heer mr M.J.T. Jorna, assistent van de directeur-ge-
neraal voor Onderwijs en Cultuur bij de Europese
Commissie te Brussel, is benoemd tot rechter-plaats-
vervanger in de rechtbank te Rotterdam.
Mw mr F.C.J.E. van Hemert-Meeuwis, beleidsmedewer-
ker van het bestuur van de rechtbank te Breda, is be-
noemd tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank
te Rotterdam.
Mw mr M.F.M. de Groot, raadadviseur sector straf- en
sanctierecht bij de Directie Wetgeving van het Minis-
terie van Justitie, is benoemd tot rechter-plaatsvwer-
vanger in de rechtbank te ’s-Gravenhage.
De heer mr J.P. Eschauzier, advocaat en procureur te
Rotterdam, is benoemd tot rechter-plaatsvervanger
in de rechtbank te ’s-Gravenhage.
De heer mr D.C. Orobio de Castro, advocaat te Amster-
dam, is benoemd tot rechter-plaatsvervanger in de
rechtbank te Utrecht.
Mw mr J.De Graaf, rechterlijk ambtenaar in opleiding
bij de gerechten, is benoemd tot rechter-plaatsver-
vanger in de rechtbank te Middelburg.
De heer mr V.M. De Winkel, rechterlijk ambtenaar in
opleiding bij de gerechten, is benoemd tot rechter-
plaatsvervanger in de rechtbank te Arnhem.

ACTUALITEITEN

Mrs W.J.M. Voermans en T. Barkhuysen gaan met in-
gang van 1 oktober a.s. de afdeling staats- en be-
stuursrecht in Leiden versterken. Wim Voermans,
thans universitair hoofddocent in Tilburg in het
staats- en bestuursrecht i.h.b. wetgevingsaangelegen-
heden is benoemd tot hoogleraar staats- en bestuurs-
recht, terwijl Tom Barkhuysen, thans advocaat in
Amsterdam, is benoemd tot universitair hoofddo-
cent staats- en bestuursrecht. Ook Willemien den Ou-
den, thans al universitair docent staats- en bestuurs-
recht in Leiden, is benoemd tot universitair hoofddo-
cent.
De benoeming van Voermans beoogt verdere impul-
sen te geven aan onder meer de beoefening van de
wetgevingsleer, terwijl Barkhuysen en Den Ouden
met name veel hebben gepubliceerd over respectie-
velijk de betekenis van het EVRM in onze rechtsorde
en subsidies. �

Algemene Rekenkamer

Drs Cees Vermeer is sinds 1 september directeur van
onderzoeksdirectie III van de Algemene Rekenkamer.
Deze directie heeft als werkterrein onder meer sociale
zaken, volksgezondheid, onderwijs en de publiek-
private sector. Vermeer werkt sinds 2000 bij de Alge-
mene Rekenkamer als plaatsvervangend directeur
van directie I. Hij volgt mr drs Peter Millecam op die
directeur is geworden van de Uitkeringsorganisatie
voor werknemersverzekeringen (zie hieronder). Mr
Cees van Heukelom volgt Vermeer op bij directie I.
Van Heukelom werkt sinds 1971 bij de Algemene Re-
kenkamer in verschillende functies, onder andere als
onderzoeksdirecteur en als raadadviseur. �

Uitvoering 
Werknemersverzekeringen

Mr drs P.E. Millecam is per 1 september benoemd tot
directeur. Werkgevers bij Uitvoering Werknemersver-
zekeringen (UWV), de verantwoordelijke instelling
voor de uitvoering van de Ziektewet, de Werkloos-
heidswet en de arbeidsongeschiktheidswetten. Mille-
cam heeft de leiding over premie-inning, polisvoor-
waarden en administratieve lastenverlichting. Hij
werkte hiervoor als directeur van onderzoeksdirectie
III bij de Algemene Rekenkamer. Ook bij de UWV is
A. Paling begonnen als directeur Uitvoering WW. Hij
houdt zich bezig met de uitvoering van de werkloos-
heidswet in de regio. Paling was hoofd Planning
Financiën en Kwaliteit binnen de divisie WW van
het UWV. Drs. B.A.M. Bierens is al langer geleden aan
de slag gegaan als directeur Bijzonder Onderzoek bij
dezelfde organisatie. Deze divisie spoort bijzondere
georganiseerde fraude op. Ook Bierens werkte al bij
UWV. Hij was directeur Premie. �

VWS

Bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en
Sport is plv. S-G mr A.R.A. van den Ham aangesteld als
waarnemend directeur-generaal Gezondheidszorg.
De huidige directeur-generaal Welzijn en Sport
neemt tijdelijk ook de volgende directies onder zijn
hoede: verpleging en verzorging en ouderen, geeste-
lijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maat-
schappelijke opvang, gehandicaptenbeleid en ver-
zetsdeelnemers van vervolgden. �

W.J.M. Voermans

W. den Ouden

T. Barkhuysen
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Mw mr R.W.M. van der Zon, hoofd afdeling Juridische
Zaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het
Ministerie van Justitie, is benoemd tot rechter-plaats-
vervanger in de rechtbank te Rotterdam.
De heer mr C.Ch. van Dam, hoogleraar privaatrecht
Vrije Universiteit te Amsterdam, is benoemd tot
raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Arn-
hem.

De heer mr drs H. Pijl, adviseur bij het belasting-
adviesbureau Andersen te Amstelveen, is benoemd
tot raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te
’s-Gravenhage. �

* Verzorgd door mw L. Resamenawi, Ministerie van
Justitie.

agenda

De agenda is ook te
raadplegen op Internet

www.njb.nl

Professor mr T.J. Dorhout Mees-prijs
Evenals in 2000 kunnen beginnende auteurs met een
recent geschrift op het gebied van het verzekerings-
recht – waarbij met name wordt gedacht aan, eventu-
eel nader bewerkte, scripties van studerende of sedert
kort afgestudeerde juristen – meedingen naar de Dor-
hout Mees-prijs. De voorwaarden van deelneming
zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de Vereniging
voor Verzekeringswetenschap, prof. mr J.G.C. Kamp-
huisen, Postbus 1507, 3000 BM Rotterdam, tel. (010)
2172000. De omvang van het werkstuk mag niet
meer bedragen dan 40 pagina’s, getypt met ander-
halve regelafstand op A4-formaat. Het werkstuk
moet vóór 15 januari 2003 aan de secretaris van de
vereniging worden ingezonden. De mede door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland ter beschik-
king gestelde prijs bedraagt € 1 500. �

Wet op de orgaandonatie
Oproep tot vooraanmelding
In opdracht van het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport verricht ZonMw de tweede
evaluatie van de Wet op de orgaandonatie. De eerste
werd in november 2001 afgerond. Op basis hiervan
heeft het kabinet besloten dat er nadere activiteiten
van de overheid nodig zijn om tot een effectievere
organisatie van de orgaandonatie te komen. ZonMw
heeft voor de tweede evaluatie een programmatekst
opgesteld. Zie NJB 2002, p. 1721.
De hoofdvraag luidt of het in de wet neergelegde be-
slissysteem en de door de overheid voorgestelde
geïntensiveerde aanpak ertoe hebben geleid dat het
aanbod van orgaan- en weefseldonatie, zoals met de
WOD wordt beoogd, is toegenomen. In dit licht
dient de evaluatie enerzijds duidelijk te maken of de
door het ministerie uitgezette activiteiten tot een
stijging van het aantal orgaandonaties hebben ge-
leid. Anderzijds dient zij antwoord te geven op de
vraag wat het effect is van het huidige – in Nederland
geldende – beslissysteem op het aanbod van weefsels
en organen.
ZonMw nodigt geïnteresseerden uit om voor deze
tweede evaluatie een vooraanmelding in te dienen.
Een informatiepakket kunt u bij het secretariaat van
het programma Evaluatie regelgeving opvragen.
Hierin zijn ook de vragen opgenomen welke in het
projectvoorstel moeten worden betrokken.
Vooraanmeldingen dienen uiterlijk 27 november a.s.
door ZonMw te zijn ontvangen. U dient daarbij ge-
bruik te maken van het daarvoor bestemde vooraan-
meldingsdiskette, welke onderdeel uitmaakt van het
informatiepakket. Het informatiepakket kunt u op-
vragen bij het secretariaat van het programma evalu-

atie regelgeving, Postbus 93245, 2509 AE Den Haag,
tel. (070) 3495172, e-mail er@zonmw.nl. Voor meer
informatie over het programma kunt u contact opne-
men met Corrette Ploem of Mariëlle van Steekelen-
burg (070) 3495148/5149. �

The Hague Prize for International Law
Op 18 september is in Den Haag door Burgemeester
Deetman het Internationaal Strafhof formeel wel-
kom geheten. Bij die gelegenheid is ook de ‘The Ha-
gue Prize for International Law’ ingesteld. Dit is een
aan de Nobelprijs voor de Vrede verwante prijs voor
de bevordering van het internationale recht. Tevens
is formeel de nieuwe website Judicap gelanceerd van
het TMC Asser Instituut, de Bibliotheek van het Vre-
despaleis Carnegie stichting, het Instituut Clingen-
dael, de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden
en van het Institute of Social Studies. 
Adres www.thehaguelegalcapital.nl/lc. �

Het Nederlands promotiestelsel
De Universiteit van Amsterdam organiseert in sa-
menwerking met de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten een themadag ‘Beter pro-
moveren, uitwisseling van best practices’. Op vrijdag
11 oktober wordt van gedachten gewisseld over de
uitgangspunten en doelstellingen van het promotie-
stelsel nu en in de toekomst. Bestuurders en mede-
werkers van verschillende universiteiten (van de UvA
de rector magnificus prof. mr Paul van der Heijden
en de vice-voorzitter van het college van bestuur mw
drs Greetje van den Bergh), de VSNU en het ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zullen
spreken.
De themadag is bedoeld voor rectoren, decanen, di-
recteuren van onderzoeksscholen en -instituten, pro-
motoren, beleidsmedewerkers onderzoek en promo-
vendibeleid, vertegenwoordigers van het LAIOO,
LPP, KNAW, NWO, vakorganisaties en betrokken mi-
nisteries.
Plaats: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam.
Inlichtingen: vsnu.nl (evenementen) of VSNU-Con-
gresorganisatie, tel. (030) 2363891/845 
of congres@vsnu.nl. Kosten € 50. �

Haags Juridisch Genootschap
Op donderdag 10 oktober a.s. houdt staatsraad mr
Th.G. Drupsteen een voordracht over ‘Kritiek op de
Raad van State’. Aan de orde komen onderwerpen als
het zelfstandig schadebesluit, de Procola-problema-
tiek en het recent in het NJB gepubliceerde artikel
‘Rechters met slappe knieën’ van prof. mr A.Q.C. Tak
(afl. 30, p. 1459).
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De overige vergaderingen dit verenigingsjaar zijn ge-
pland op 14 november, 13 februari, 20 maart en 17
april.
Tijd: 20.00 uur.
Plaats: Hotel Sofitel, Koningin Julianaplein 35, Den
Haag.
Inlichtingen: mr R.A.A. Duk, tel. (070) 328534, e-mail:
hjg@dbbw.nl

Slachtoffer en samenleving
Op donderdag 10 oktober vindt een conferentie plaats
onder de titel ‘Slachtoffer en samenleving nader be-
keken’, georganiseerd door Stichting Achmea Slacht-
offer en Samenleving, Slachtofferhulp Nederland en
de offerhulp. Vervolgens zijn er vijf parallelsessies:
kinderen als slachtoffer, bemiddeling tussen slacht-
offer en dader, hulp- en dienstverleners als slacht-
offer, pesten op school en op het werk, en de huisarts
als poortwachter.
Aansluitend houdt prof. mr F.W. Winkel zijn oratie
als bijzonder hoogleraar Victimologie bij de Faculteit
der Psychologie en Pedagogiek ?? uitspreken onder
de titel ‘Slachtofferhulp bij hardnekkige klachten;
over visie, witte beren, stroop en tegenpolen’.
Tijd: 12.00-17.3o uur (oratie om 15.45 uur).
Plaats: hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105, Am-
sterdam.
Inlichtinen en aanmelding: aanmelding via 
tien.oktober@achmea.nl; info o.m. bij Anne Soldaat,
voorlichter VU, tel. (020) 4445661, 
e-mail: a.soldaat@dienst.vu.nl �

Europa en de Grondwet
De Nederlandse Grondwet zwijgt in alle talen over de
betrokkenheid van Nederland bij de Europese Unie.
Het is de vraag of dat zo moet blijven.
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties heeft een interuniversi-
taire onderzoeksgroep een rapport uitgebracht onder
de titel ‘De Nederlandse Grondwet en de Europese
Unie’. Directe aanleiding voor het onderzoek was de
motie van de Eerste Kamer waarin de regering werd
gevraagd om een proeve van een grondwetswijziging
waarbij het Nederlandse lidmaatschap van de Euro-
pese Unie wordt erkend en regels worden geformu-
leerd voor de implementatie van EU-besluiten in de
Nederlandse wetgeving, die betrokkenheid van de
Staten-Generaal ook bij een versnelde procedure ver-
zekert.
In het rapport wordt ingegaan op de wenselijkheid
om de relatie van Nederland tot de Europese Unie in
de Grondwet tot uitdrukking te brengen en op an-
dere met de Europese integratie samenhangende
constitutionele aspecten zoals de positie van volks-
vertegenwoordigers in het licht van de Europese in-
tegratie (met name ook in het proces van implemen-
tatie van EU-regelgeving), de positie van medeover-
heden en de positie van landen binnen het Konink-
rijk. Het rapport bevat concrete aanbevelingen voor
wijzigingen in de Grondwet, maar ook wordt een Eu-
ropawet bepleit.
Naar aanleiding van het rapport vindt op vrijdagmid-
dag 25 oktober a.s. een symposium plaats.
Voorzitter is prof. mr Jit Peters. Na een toelichting op
de aanbevelingen door de onderzoeker dr L.F.M. Bes-
selink volgen reacties door prof. dr J.W. de Zwaan,
hoogleraar Europees recht aan de Erasmus Universi-
teit Rotterdam en door prof. mr C.A.J.M. Kortmann,
hoogleraar Staatsrecht aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen.
Tot slot is er een politiek forum onder voorzitter-
schap van prof. Peters. Aan het forum wordt deelge-
nomen door enige leden van de Eerste en Tweede Ka-
mer.

Tijd: 14.00-17.00 uur, borrel na afloop.
Plaats: Gotische Zaal, Raad van State, Den Haag.
Aanmelding: Vóór 17 oktober 2002 bij het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Di-
rectie Constitutionele Zaken en Wetgeving, t.a.v. mw
Van Lennep, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.
Deelname is gratis. �

Het Europees asielbeleid
Op woensdag 30 oktober vindt een bijeenkomst plaats
onder de titel: ‘Inpakken en wegwezen? De onzekere
toekomst van het Europees asielbeleid’.
In Europa klinkt harde taal over asielzoekers. Neder-
land loopt daarbij voorop.
Wat betekent dat voor het toekomstige Europese
asielbeleid? Zal het Vluchtelingenverdrag onge-
schonden uit de strijd komen? GroenLinks luidt de
noodklok: Europarlementariër Kathalijne Buitenweg
debatteert met Arie Oostlander (MEP, CDA) en de
woordvoerder van LPF inzake asielrecht (o.v.b.).
Tijd: 19.30-21.30 uur.
Plaats: West-Indisch Huis, Herenmarkt 99, Amster-
dam.
Inlichtingen: www.groenlinks.nl/europa of
europa@groenlinks.nl of tel. (030) 2399908. �

Sinzheimerlezing
De jaarlijkse Sinzheimerlezing zal dit jaar uitgespro-
ken worden op woensdag 6 november door prof. Bob
Hepple, prof. of Law, Master of Clare College, aan de
University of Cambridge, Faculty of Law. De titel van
de lezing is: Labour Law and Global Inequality.
De thema’s van de lezing zijn geënt op twee stelling-
names van Hugo Sinzheimer. De eerste is dat het ar-
beidsrecht zijn bestaansrecht verliest als het op zijn
best niet meer is dan recht voor een elite van werkne-
mers en als zich naast de levende werkelijkheid van
het arbeidsrecht een gapend graf opent van structu-
rele werkloosheid. De tweede is dat de bijzondere
functie van het arbeidsrecht is, een zekere inhoude-
lijke en niet slechts formele gelijkheid te bewerkstel-
ligen tussen werkgever en werknemer. Deze onder-
werpen worden besproken in het licht van de hui-
dige wereldwijde armoede en toenemende ongelijk-
heid. De mogelijkheden voor het arbeidsrecht om de
ongelijkheid terug te dringen worden besproken, in
het bijzonder de pro’s en contra’s van sociale clausu-
les in handels- en investeringsovereenkomsten.
De directeur van het HSI dr Robert Knegt introdu-
ceert prof. Hepple.
Tijd: 15.00-16.45 uur, receptie na afloop.
Plaats: De Burcht (vakbondsmuseum), Henri Polak-
laan 9, Amsterdam.
Inlichtingen en aanmelding: Opgeven via internet:
www.sinzheimer.com.nieuws, of per e-mail: Orn-
stein@jur.uva.nl. Meer informatie: Astrid Ornstein,
Hugo Sinzheimer Instituut tel. (020) 5253560. �

Intern klachtrecht
Ter gelegenheid van zijn 20-jarig bestaan organiseert
de Nationale ombudsman een symposium onder de
titel ‘Klachtbehandeling als instrument voor herstel
van vertrouwen’. Het symposium, dat plaatsvindt op
donderdagmiddag 7 november, staat geheel in het te-
ken van intern klachtrecht: wat de wet voorschrijft
(hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht) en hoe
dat praktische invulling krijgt. Onderwerpen die aan
bod komen zijn klachtherkenning, klachtrecht &
communicatie en klachtmanagement. Bij alle onder-
werpen worden praktische handvatten geboden voor
de dagelijkse praktijk.
Plaats: Grote Kerk, Den Haag.
Inlichtingen: Judith Fuld, tel. (070) 3563629. �

ACTUALITEITEN
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Meester Bridge Kampioenschap 2002
Zaterdag 9 november a.s. vindt het jaarlijkse Bridge-
toernooi plaats om de G.A.V. (Gooische Advocaten
Vereniging) Beker, het Open Nederlands Kampioen-
schap voor Advocaten, Notarissen, leden van de
Rechterlijke Macht en het Openbaar Ministerie.
Deelname staat open voor ieder uit deze beroeps-
groepen die het bridgespel kent. Het ‘meester’ in de
kop van dit bericht slaat dus niet op het spelniveau
van de deelnemers. Als u geen gekwalificeerde part-
ner heeft, kunt u zich toch aanmelden. Mogelijk
kunnen er dan één of meer gelegenheidsparen wor-
den gevormd.
Er worden 42 spellen gespeeld. De arbitrage is in han-
den van Otto van Schravendijk, internationaal wed-
strijdleider. Er wordt gespeeld in twee sessies, aan-
vang 10.00 uur respectievelijk 14.00 uur. Het toer-
nooi wordt besloten met een rijsttafelmaaltijd.
Tijd: 10.00-± 19.00 uur.
Plaats: Sociëteit De Unie te Hilversum aan de ’s-Gra-
velandseweg 57.

Kosten: € 50 per paar incl. lunch en rijsttafel, te vol-
doen bij aanvang wedstrijd
Opgeven bij: Egbert Lambers, Postbus 2383, 1200 CJ
Hilversum, fax (035) 6216058, 
e-mail e.lambers@beks.nl. �

Reünie Q.B.D.B.D.
Q.B.D.B.D., de juridische faculteitsvereniging aan de
Vrije Universiteit, bestaat op 14 november a.s. 110
jaar. Dit wordt onder andere gevierd met een reünie
op 15 november a.s. voor oud-bestuursleden en ac-
tieve leden. Bent u één van deze mensen, dan bent u
natuurlijk van harte uitgenodigd op deze avond.
Mocht u in bezit zijn van adresgegevens, telefoon-
nummers of werkgeversgegevens, dan kunt u de lus-
trumcommissie bereiken via lustrumqbdbd@hot-
mail.com, 06 47100893 of 06 44112587. Website:
www.qbdbd.nl. �

7 oktober Vrouwen in het vreemdelingenrecht (Zie NJB 2002/25/p. 1232)
9 oktober NIROV-studiedag Rechter of mediator (Zie NJB 2002/29/p. 1447)
10 oktober Kindermishandeling – Nationale Dag Geestelijke Volksgezondheid 

(Zie NJB 2002/29/p. 1447)
10 oktober Gezondheidszorg (Zie NJB 2002/29/p. 1447)
10 oktober Haags Juridisch Genootschap (Zie NJB 2002/35/p. 1782)
10 oktober Slachtoffer en samenleving (Zie NJB 2002/35/p. 1783)
11 oktober Het Nederlands promotiestelsel (Zie NJB 2002/35/p. 1782)
11-12 oktober Democratie en legitimiteit EU (Zie NJB 2002/29/p. 1446)
16 oktober Nieuw verzekeringsrecht (Zie NJB 2002/29/p. 1446)
16 oktober Wegsluizen van crimineel vermogen (Zie NJB 2002/32/p. 1644)
17 oktober Werknemersrechten in faillissement (Zie NJB 2002/29/p. 1446)
17 oktober Cursus Immigratierecht (asiel) (Zie NJB 2002/29/p. 1447)
17 oktober Zwolsch Juridische Genootschap: ICTY en ICC (Zie NJB 2002/34/p. 1727)
23 oktober CIER lezing auteursrecht en merkenrecht (Zie NJB 2002/32/p. 1688)
24 oktober Cursus Immigratierecht (regulier) (Zie NJB 2002/29/p. 1447)
24-26 oktober Rechtsvergelijking en Europese integratie (Zie NJB 2002/14/p. 740)
25 oktober Europa en de Grondwet ((Zie NJB 2002/35/p. 1783)
28-30 oktober Congres digitaal rechercheren (Zie NJB 2002/27/p. 1340)
31 oktober Geschillen omtrent fusie en overname (Zie NJB 2002/33/p. 1688)
1 november Terrorisme, Europa en Strafrecht (Zie NJB 2002/26/p. 1280)
1 november Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (Zie NJB 2002/29/p. 1446)
1 november Vereniging voor Gezondheidsrecht (Zie NJB 2002/29/p. 1446)
1 november Bregsteinsymposium Geld en Recht (Zie NJB 2002/34/p. 1727)
7 november N.o. symposium intern klachtrecht (Zie NJB 2002/35/p. 1783)
8 november Nederlandse vereniging voor Procesrecht (Zie NJB 2002/33/p. 1688)
8 november Vereniging voor Sport en Recht: doping (Zie NJB 2002/34/p. 1727)
13 november Risicobeheer en gezondheid (Zie NJB 2002/28/p. 1399)
14 november Risicotaxatie tbs-ers advocatuur (Zie NJB 2002/29/p. 1446)
14-15 november Terrorism and the Military (Zie NJB 2002/33/p. 1688)
15 november Bibliothecarissen- en Documentalistenbijeenkomst (Zie NJB 2002/16/p. 831)
15 oktober Reünie QBDBD (Zie NJB 2002/35/p. 1784) 
20 november De kwaliteit van expertise (Zie NJB 2002/34/p. 1727)
22-23 november 400 jaar VOC en het vennootschapsrecht (Zie NJB 2002/23/p. 1136)
23 november JMG-kouwe-voetentocht Veluwe (Zie NJB 2002/9/p. 435)
28 november Risicotaxatie tbs-ers; rechterlijke macht (Zie NJB 2002/29/p. 1446)
29 november Lustrumcongres Familie- en Jeugdrecht (Zie NJB 2002/16/p. 832)
29 november De Europese vennootschap (Zie NJB 2002/34/p. 1728)
29 november Lustrumcongres Familie- en Jeugdrecht (Zie NJB 2002/16/p. 832)
9 december Afvalstoffen (Zie NJB 2002/34/p. 1728)
11 december Risicobeheer en aansprakelijkheid (Zie NJB 2002/28/p. 1399)
17 december Staatsrechtconferentie 2002 (Zie NJB 2002/13/p. 700)
18 december CIER lezing informatiemaatschappij en beeldende kunst (Zie NJB 2002/33/p. 1688)

Een uitgebreide versie van deze agenda is te raadplegen op de NJB-Internet site: http://www./njb.nl
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