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Voorlopige vrijheidsbeperking vooropgesteld
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1 Inleiding

De regeling van de voorlopige hechtenis verandert mogelijk ingrijpend, blijkens het
conceptwetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van
Strafvordering (hierna: het conceptwetsvoorstel). Het voorstel introduceert de
mogelijkheid van voorlopige vrijheidsbeperking. De gedachte is dat de rechter,
alvorens te beslissen of voorlopige hechtenis moet worden toegepast, nagaat of de
doelen die met voorlopige hechtenis worden nagestreefd – bijvoorbeeld het
voorkomen van vlucht of recidive – ook kunnen worden nagestreefd met een vorm
van voorlopige vrijheidsbeperking. Daarnaast komt de schorsing van de voorlopige
hechtenis te vervallen. Op de Nederlandse praktijk van voorlopige hechtenis wordt
al jaren zeer kritisch gereageerd: rechters zouden te snel overgaan tot het bevelen
van voorlopige hechtenis, en het afwijzen van de vordering van de officier van
justitie tot voorlopige hechtenis of het schorsen daarvan is een uitzondering.  De
inzet van het wetsvoorstel is om alternatieven voor voorlopige hechtenis in de wet
een betere inbedding te geven en – hoewel dit slechts impliciet in het voorstel ligt
besloten – het gebruik daarvan te stimuleren.  De poging om alternatieven voor
voorlopige hechtenis te stimuleren lijkt op het eerste gezicht positief te waarderen.
Door de praktijk en de wetenschap is evenwel niet onverdeeld positief gereageerd
op het voorstel. Hoewel het voorstel om de toepassing van alternatieven te
stimuleren wordt onderschreven, is er ook veel kritiek op het voorstel. Die kritiek
richt zich met name op de afschaffing van de mogelijkheid van de schorsing van de
voorlopige hechtenis.  Daarnaast wordt gewezen op verschillende nadelen van een
systeem waarin de voorlopige vrijheidsbeperking voorop wordt gesteld. Verwacht
wordt dat het bevel voorlopige vrijheidsbeperking niet vaak zal worden toegepast
en dat dit bevel zal worden opgelegd in gevallen waarin dat strikt genomen niet
noodzakelijk is, met een aanzuigende werking als gevolg. Ook wordt erop gewezen
dat de wet geen beperking stelt aan het aantal, de mate en de duur van de
vrijheidsbenemende maatregelen die (cumulatief) kunnen worden opgelegd en dat
de gronden voor voorlopige hechtenis (die volgens het voorstel ook van toepassing
zijn op de voorlopige vrijheidsbeperking) niet veranderen, zodat nog valt te bezien
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of er in de praktijk ook daadwerkelijk iets verandert.
In deze bijdrage geef ik een nadere beschouwing van het wetsvoorstel (paragraaf 2),
plaats ik de Nederlandse praktijk van voorlopige hechtenis in een
Europeesrechtelijk perspectief (paragraaf 3) en schets ik de mogelijke risico’s die
zich kunnen voordoen bij de invoering en toepassing van de voorlopige
vrijheidsbeperking (paragraaf 4). Ik sluit af met een conclusie in paragraaf 5.

2 De voorgestelde regeling

Het conceptwetvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor de rechter om de
voorlopige vrijheidsbeperking te bevelen.  Op dit moment kunnen alternatieven
voor de voorlopige hechtenis slechts worden overwogen, nadat is vastgesteld dat
aan de voorwaarden voor voorlopige hechtenis is voldaan. In het voorliggende
voorstel is voorlopige hechtenis evenwel een ultimum remedium: een bevel tot
voorlopige hechtenis blijft achterwege indien het daarmee nagestreefde doel ook
door middel van een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking kan worden
verwezenlijkt.  Een bevel voorlopige vrijheidsbeperking kan alleen worden gegeven
indien anders een bevel tot voorlopige hechtenis noodzakelijk is.  Het uitgangspunt
is dus dat eerst dient te worden beoordeeld of op de verdachte toegesneden
vrijheidsbeperkende verplichtingen en verboden de belangen van het strafvorderlijk
onderzoek, de belangen van de slachtoffers en de maatschappelijke veiligheid
kunnen garanderen. Slechts als dat niet het geval is, kan de rechter(-commissaris)
de verdergaande mogelijkheid van voorlopige hechtenis toepassen.
Het bevel voorlopige vrijheidsbeperking kan diverse beperkingen inhouden, zoals
een contactverbod, een locatieverbod of -gebod, een meldplicht, een beperking van
het recht om Nederland te verlaten, een verbod op het gebruik van verdovende
middelen of alcohol, de opneming in een zorginstelling, het verblijven in een
instelling voor begeleid wonen, een verplichting gehoor te geven aan oproepingen
of op het onderzoek ter terechtzitting te verschijnen, dan wel ‘andere verboden of
verplichtingen’ die kunnen strekken tot verwezenlijking van het bevel voorlopige
vrijheidsbeperking.  Ten behoeve van de naleving van een bevel voorlopige
vrijheidsbeperking kan de rechter bevelen dat elektronisch toezicht en
zekerheidstelling wordt toegepast.
Vanuit de ultimum remedium-gedachte dient, indien voorlopige hechtenis is
opgelegd, na verloop van tijd te worden beoordeeld of het voortzetten van de
voorlopige hechtenis noodzakelijk is of dat met voorlopige vrijheidsbeperking zou
kunnen worden volstaan.  Het conceptwetsvoorstel hinkt voor wat betreft de
ultimum remedium-gedachte echter nog wel op twee gedachten. Ten aanzien van
het niet-naleven van de voorlopige vrijheidsbeperking stelt de memorie van
toelichting namelijk:
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‘Als de verdachte het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking niet naleeft, kan

zijn aanhouding worden bevolen en kan de officier van justitie direct de

bewaring van de verdachte vorderen bij de rechter-commissaris, dan wel de

gevangenneming van de verdachte vorderen bij de rechtbank (als de rechtbank

het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking heeft gegeven of na de aanvang van

het onderzoek ter terechtzitting). De verdachte kan ter gelegenheid van de

voorgeleiding aan de rechter-commissaris om voorlopige vrijheidsbeperking

verzoeken als alternatief voor de bewaring [mijn cursivering, SM]. Eenzelfde

verzoek kan de verdachte doen aan de rechtbank ter gelegenheid van de

behandeling van een vordering tot gevangenhouding.’

De voorlopige vrijheidsbeperking blijkt hier ineens een alternatief te zijn voor
voorlopige hechtenis waar de verdachte bovendien zelf om moet verzoeken. De
ultimum remedium-gedachte brengt mijns inziens echter met zich dat ook in geval
van het niet-naleven van de voorlopige vrijheidsbeperking de rechter(-commissaris)
eerst zou moeten nagaan of met een ander vrijheidsbeperkend middel kan worden
volstaan voordat voorlopige hechtenis wordt overwogen. De situatie kan zich
voordoen dat een opgelegd gebiedsverbod in de praktijk niet blijkt te werken, omdat
de verdachte dagelijks door dit gebied moet reizen om bij zijn werk te komen. Een
aanpassing van de voorlopige vrijheidsbeperking ligt in dat geval meer in de rede
dan het in hechtenis nemen van de verdachte. Bij het voorgaande moet uiteraard
voor ogen worden gehouden dat de ultimum remedium-gedachte inhoudt dat de
keuze tussen vrijheidsbeperking of -beneming pas gemaakt wordt, nadat is
geoordeeld dat er überhaupt maatregelen moeten worden genomen.
In het verlengde van het voorgaande wordt voorgesteld om de schorsing van de
voorlopige hechtenis af te schaffen. Als gezegd is op dit punt van de voorgestelde
regeling veel kritiek gekomen. Het stellen van vrijheidsbeperkende voorwaarden is
op dit moment mogelijk in het kader van de voorwaardelijke schorsing.  Dit
systeem kent evenwel enkele belangrijke nadelen. Zo bevordert de regeling van de
schorsing van de voorlopige hechtenis onvoldoende dat alternatieven voor
voorlopige hechtenis worden toegepast.  In het huidige wettelijke systeem kan
vrijheidsbeperking namelijk pas worden overwogen nadat is vastgesteld dat aan de
voorwaarden van voorlopige hechtenis is voldaan. In dit systeem ligt bovendien het
risico besloten dat een bevel voorlopige hechtenis enkel wordt afgegeven om
vervolgens te kunnen schorsen onder voorwaarden, terwijl er eigenlijk geen grond is
voor voorlopige hechtenis.
Het afschaffen van de mogelijkheid van schorsing heeft evenwel ook nadelen. Elders
op dit platform bepleit Janssen het behoud van de schorsingsmogelijkheid en dan
met name vanwege de mogelijkheid om te kunnen schorsen onder alleen de
algemene voorwaarde.  Hij betoogt dat de praktijk behoefte heeft aan het behoud
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van de figuur van schorsing onder alleen de algemene voorwaarde: er zijn gevallen
waarin de voorgestelde regeling van voorlopige vrijheidsbeperking geen afdoende
oplossing biedt. Hij noemt bijvoorbeeld de situatie van een jonge verdachte die
verdacht wordt van diefstal van een brommer. Gelet op eerder gepleegde
soortgelijke feiten, weliswaar van enkele jaren geleden, biedt de recidivegrond een
grond voor toepassing van de voorlopige hechtenis. Gelet op de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte, die inmiddels een baan heeft en een opleiding
volgt, besluit de rechter tot schorsing onder alleen de algemene voorwaarde. Dat
betekent dat indien de verdachte nogmaals een strafbaar feit pleegt en de verdachte
hiervoor wordt aangehouden, de schorsing van de voorlopige hechtenis kan worden
opgeheven. De voorlopige hechtenis hangt hem als het ware als een zwaard van
Damocles boven het hoofd. Onder de voorgestelde regeling heeft de rechter ‘slechts’
de keuze tussen het ‘kaal’ in vrijheid stellen van de verdachte, het toepassen van
een vorm van voorlopige vrijheidsbeperking of het toepassen van de voorlopige
hechtenis. Zou de rechter onder de voorgestelde regeling beslissen tot het ‘kaal’ in
vrijheid stellen van de verdachte, dan zou de verdachte in de hier geschetste situatie
niet alsnog voor dit feit in voorlopige hechtenis kunnen worden genomen indien hij
wederom een strafbaar feit zou plegen. De verdachte zou in dat geval alleen in
voorlopige hechtenis kunnen worden genomen indien dat mogelijk is voor het
nieuwe feit. In de geschetste situatie is er voorts eigenlijk geen vorm van voorlopige
vrijheidsbeperking te bedenken die recht doet aan de recidivegrond en dus aan het
doel dat daarmee wordt beoogd, namelijk het weerhouden van deze verdachte van
het plegen van strafbare feiten. Het bevelen van een vorm van vrijheidsbeperking
zou dan ook oneigenlijk zijn. Overigens zou dat mijns inziens anders kunnen liggen
indien de zekerheidsstelling als een zelfstandige vorm van vrijheidsbeperking zou
worden opgenomen in het voorstel in plaats van – zoals deze nu is vormgegeven –
als een ondersteunende voorwaarde tot verzekering dat andere vormen van
voorlopige vrijheidsbeperking worden nagekomen. In de hier geschetste situatie
zou het toepassen van voorlopige hechtenis – waarbij schorsing dus niet meer tot
de mogelijkheden behoort – ook onwenselijk zijn gelet op de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte. Het voorgaande illustreert dat het bevelen van
de voorlopige vrijheidsbeperking niet eenvoudigweg kan worden gezien als een
vervanging voor de mogelijkheid van schorsing van de voorlopige hechtenis. Met
Stevens meen ik dat beide figuren een andere functie vervullen.  Anders dan
Janssen meen ik evenwel dat het behoud van de schorsing onder voorwaarden
binnen het voorgestelde systeem van voorlopige vrijheidsbeperking en voorlopige
hechtenis zou moeten worden overwogen.

3 Een Europees perspectief
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3.1 Nederland als koploper?

In het verleden is wel gesteld dat Nederland bij de toepassing van de voorlopige
hechtenis tot de koplopers van Europa behoort.  De Algemene Rekenkamer toont
zich in het recent verschenen rapport Voorarrest evenwel kritisch op deze
bewering.  Zo is er bijvoorbeeld discussie mogelijk over de maatstaf waarmee het
aantal voorlopig gehechten in een land wordt gemeten. Als maatstaf wordt
doorgaans het percentage voorlopig gehechten op de totale gedetineerdenpopulatie
gehanteerd. Op basis daarvan wordt gesteld dat het aantal voorlopig gehechten ten
opzichte van het totaal aantal gevangenen in Nederlandse cellen veel groter zou
zijn dan in de meeste Europese landen. Deze maatstaf lijkt echter geen goede maat,
omdat in landen waar veel en/of lange straffen worden opgelegd, het percentage
voorlopig gehechten lager zal uitvallen dan in landen waar weinig en/of korte
straffen worden opgelegd.  Ook een vergelijking op basis van diverse
internationale bronnen biedt volgens de Rekenkamer geen bewijs voor voornoemde
stelling. Als we kijken naar ontwikkelingen in eigen land valt op dat ongeveer 5
procent van de verdachten in voorlopige hechtenis wordt geplaatst. Dat percentage
is de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven.  Het absolute aantal verdachten in
voorlopige hechtenis is evenwel sinds 2005 sterk afgenomen: van 21.029
verdachten in voorlopige hechtenis naar 13.350 verdachten in 2016.

3.2 Twee stelsels

Hoewel de memorie van toelichting stelt dat geen sprake is van een ingrijpende
wijziging van de regeling van de voorlopige hechtenis, maar slechts dat ‘het
toepassen van de alternatieven voor voorlopige hechtenis zowel in de wet als in het
beleid een betere inbedding’ hebben gekregen,  houdt het vooropstellen van de
voorlopige vrijheidsbeperking mijns inziens wel degelijk een systeemwijziging in. In
Europa zijn grofweg twee stelsels ten aanzien van voorlopige hechtenis en
alternatieven daarvoor te onderscheiden.  In het eerste stelsel dient de rechter te
kiezen uit een continuüm van maatregelen van oplopende ingrijpendheid:
invrijheidstelling, vrijheidsbeperking (soms in de vorm van voorwaarden aan een
invrijheidstelling) en voorlopige hechtenis. In het tweede stelsel moet eerst de
drempel van voorlopige hechtenis worden genomen. Als geconcludeerd wordt dat
voorlopige hechtenis kan worden toegepast, kan de rechter kiezen voor toepassing
van minder ingrijpende (vrijheidsbeperkende) maatregelen. Deze (grove) schets
maakt duidelijk dat het voorstel een principiële wijziging van het tweede naar het
eerste stelsel impliceert, hetgeen niet in de memorie van toelichting wordt
onderkend.
Op Europees niveau bestaat ook een duidelijke voorkeur voor het eerste stelsel. Zo
heeft het kaderbesluit inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese
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Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake
toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis tot doel om
voorlopige hechtenis te vermijden voor EU-burgers die geen onderdaan zijn van de
lidstaat waar de verdachte wordt vervolgd voor een strafbaar feit. In plaats daarvan
zou de verdachte door de wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen
onder bepaalde (vrijheidsbeperkende) voorwaarden kunnen terugkeren naar zijn
land van herkomst.  Door de Raad van Europa wordt daarnaast aanbevolen dat ‘the
remand in custody of persons suspected of an offence shall be the exception rather
than the norm’ en dat ‘the widest possible range of alternative, less restrictive
measures relating to the conduct of a suspected offender shall be made available’.
Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens neemt in zijn rechtspraak de
invrijheidstelling van de verdachte als uitgangspunt en voorlopige hechtenis dient
ultimum remedium te zijn. Het benadrukt dat in situaties waarin de rechter heeft te
oordelen tussen het in hechtenis nemen van een persoon of invrijheidstelling, eerst
de mogelijkheid van een alternatief voor detentie moet worden onderzocht.  Pas
als de rechter tot de – gerechtvaardigde – conclusie komt dat alle mogelijke
maatregelen tekortschieten, zou hij de (voortzetting van) de detentie moeten
bevelen.  Wanneer de grond voor voorlopige hechtenis bovendien is gelegen in het
vluchtgevaar, moet de verdachte in vrijheid worden gesteld als hij kan garanderen,
bijvoorbeeld door het storten van een waarborgsom, dat hij op de terechtzitting
verschijnt.

4 Mogelijke risico’s van het voorstel

4.1 Rechters blijven voorlopige hechtenis relatief makkelijk toepassen

Aan de introductie van de mogelijkheid van voorlopige vrijheidsbeperkingen kleven
evenwel ook risico’s. In de eerste plaats bestaat het risico dat rechters de voorlopige
hechtenis relatief makkelijk blijven toepassen. De gronden die thans namelijk
gelden voor de voorlopige hechtenis (art. 67a Sv), gelden ingevolge het voorstel
straks ook voor de voorlopige vrijheidsbeperking.  Veel gehoorde kritiek op de
huidige regeling is dat de gronden voor voorlopige hechtenis ruim worden
geïnterpreteerd waardoor relatief makkelijk tot voorlopige hechtenis wordt
overgegaan. Dat geldt met name voor het recidivegevaar en de geschokte
rechtsorde.  In de memorie van toelichting wordt weliswaar gesteld dat met

‘de zelfstandige positionering van het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking

[…] dwingender dan in de huidige regeling van de voorlopige hechtenis tot

uitdrukking [wordt, SM] gebracht dat de rechter zal moeten nagaan of aan een

verdachte vrijheidsbeperkende verplichtingen en verboden kunnen worden

opgelegd en dat voorlopige hechtenis alleen in aanmerking komt als deze
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noodzakelijk en onvermijdelijk is’,

maar de vraag is of het principieel vooropstellen van voorlopige vrijheidsbeperking
terughoudendheid in de toepassing van de voorlopige hechtenis zal bewerkstelligen
zoals het wetsvoorstel mede beoogt.  Het verleden leert immers dat een beroep op
principes als de onschuldpresumptie en het daaruit voortvloeiende uitgangspunt
van terughoudendheid – veelal met een beroep op rechtspraak van het EHRM – dat
effect niet heeft gehad. In het verleden zijn daarom voorstellen gedaan tot
aanpassing van het normatieve kader van de voorlopige hechtenis in plaats van
terughoudendheid te benadrukken bij de toepassing van de voorlopige hechtenis.
Het normatieve kader van de voorlopige hechtenis wordt door het voorstel
weliswaar aangepast, maar het risico bestaat dat het vooropstellen van de
voorlopige vrijheidsbeperking enkel symbolisch zal blijken en dat rechters de
voorlopige hechtenis even ruimhartig als voorheen blijven toepassen. Het probleem
van de voorlopige hechtenis blijkt namelijk vooral te zitten in de feitelijke
toepassing in de praktijk: het toewijzen van een vordering voorlopige hechtenis
gebeurt routinematig,  de motivering geschiedt aan de hand van sjablonen of zelfs
het aankruisen of ‘uitstrepen’ van de gronden en de rechterlijke toetsing stelt
weinig voor.
Rechters lijken zich de kritiek evenwel aan te trekken. In februari 2016 werden de
Professionele standaarden strafrecht van het LOVS gepubliceerd die mede inhouden
dat beslissingen inzake de voorlopige hechtenis inhoudelijk moeten worden
gemotiveerd, dat wil zeggen ‘uitgebreider dan met de gebruikelijke streep- en
kruisformulieren’.  Daarnaast nam de Tweede Kamer in september 2016 een motie
aan waarin de rechter wordt opgeroepen om beter te motiveren en beter te
onderbouwen waarom een minder verstrekkend alternatief niet passend is.  En uit
het onderzoek van het College van de Rechten van de Mens naar de motiveringen
van beslissingen tot het opleggen van voorlopige hechtenis blijkt dat een aantal
gerechten experimenteert met het beter motiveren van beslissingen tot voorlopige
hechtenis waarbij wordt aangegeven waarom er geen minder ingrijpende
maatregelen kunnen worden genomen.  De wetgever zou deze ontwikkeling mijns
inziens moeten aangrijpen en een expliciete motiveringsplicht voor de rechter
moeten opnemen in het conceptwetsvoorstel waardoor de rechter ook door het
wettelijk kader gedwongen wordt stil te staan bij de vraag of voorlopige
vrijheidsbeperking zou moeten worden toegepast voordat hij overgaat tot het
bevelen van de voorlopige hechtenis. Pas als het antwoord op die vraag negatief
luidt, is toepassing van voorlopige hechtenis aan de orde. De rechter zou hierdoor
moeten aangeven waarom in een specifiek geval niet kan worden volstaan met
voorlopige vrijheidsbeperking. Uiteraard kan een wettelijke regeling slechts in
beperkte mate motivering op dit punt afdwingen, maar daarmee kan wel worden
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aangegeven wat de norm is.

4.2 Rechters passen de voorlopige vrijheidsbeperking niet toe

Met het voorgaande hangt nauw samen dat rechters niet geneigd zullen zijn om het
bevel voorlopige vrijheidsbeperking toe te passen vanwege de verwachting dat een
gevangenisstraf niet meer wordt opgelegd als de verdachte eenmaal in vrijheid is
gesteld. ‘Eenmaal eruit’ betekent in de praktijk immers veelal ‘niet meer erin’.
Rechters zijn met andere woorden sterk gericht op de te verwachten straf. Stevens
meent dat de oorzaak hiervan is gelegen in het knellende anticipatiegebod van
artikel 67a lid 3 Sv en bepleit de afschaffing van deze bepaling en de invoering van
een proportionaliteitstoets. De rechter zou in dat verband moeten afwegen of de
voorlopige vrijheidsbeperking proportioneel is in het licht van het doel, de ernst
van het feit en de te verwachten straf.  Dit voorstel zou in theorie de verbinding
tussen enerzijds de voorlopige hechtenis (of straks: de voorlopige
vrijheidsbeperking) en de op te leggen straf loskoppelen, maar of rechters die
koppeling in hun hoofd ook weten los te laten, valt nog te bezien.
Een andere mogelijke reden waarom de voorlopige vrijheidsbeperking mogelijk niet
zal worden toegepast is gelegen in de praktijk. Om een afweging te kunnen maken
over de noodzaak van vrijheidsbeperking dan wel vrijheidsbeneming, zal de
rechter(-commissaris) over voldoende en relevante informatie moeten beschikken.
Die informatie zal voor een groot deel afkomstig zijn van de reclassering. Het
voorstel heeft evenwel als gevolg dat de reclassering al binnen enkele dagen zal
moeten adviseren, namelijk bij de voorgeleiding aan de rechter-commissaris in het
kader van het gevorderde bevel bewaring.  Wanneer deze informatie niet op tijd
beschikbaar is, bestaat het risico dat de rechter-commissaris voor alle zekerheid
kiest voor het zwaarste middel, namelijk oplegging van voorlopige hechtenis.

4.3 Aanzuigende werking

Indien rechters de voorlopige hechtenis relatief makkelijk blijven toepassen (in
gevallen waarin dat nu in feite ook al gebeurt), dan brengt dat ook het risico met
zich dat de voorlopige vrijheidsbeperking wordt toegepast in gevallen waarin thans
geen voorlopige hechtenis wordt toegepast.  De mogelijkheid van voorlopige
vrijheidsbeperking zou volgens de ultimum remedium-gedachte nu juist moeten
worden toegepast in plaats van voorlopige hechtenis, maar het risico bestaat dat
vrijheidsbeperking relatief gemakkelijk wordt geadviseerd, gevorderd en
toegewezen en in die zin dus een aanzuigende werking heeft. Aanwijzingen voor dit
‘net-widening effect’ zijn onder andere in internationale literatuur gevonden.  Ook
kan de vrijheidsbeperking worden gebruikt als middel tot verkorting van de periode
van voorlopige hechtenis. Dat is op zich positief te noemen, maar niet als dat
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gebeurt in gevallen waarin toepassing van vrijheidsbeperking van meet af aan op
zijn plaats zou zijn.  Het voorgaande geldt temeer ten aanzien van de toepassing
van elektronisch toezicht als voorlopige vrijheidsbeperking.  Het risico van
aanzuigende werking wordt bovendien versterkt doordat in het voorgestelde
systeem de gevallen waarin voorlopige hechtenis kan worden toegepast, worden
uitgebreid. Waar voorlopige hechtenis thans mogelijk is bij een verdenking van
strafbare feiten waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld, wordt
in het conceptwetsvoorstel voorgesteld om deze grens te verlagen naar twee jaar of
meer.  Vanuit dit opzicht verdient ook deze uitbreiding van de gevallen van de
voorlopige hechtenis en voorlopige vrijheidsbeperking mijns inziens
heroverweging.

4.4 Mogelijk lange duur van de voorlopige vrijheidsbeperking

Een vierde risico is dat verdachten die onder voorlopige vrijheidsbeperking zijn
gesteld mogelijk langer dan thans het geval is bij voorlopig gehechten op de
(inhoudelijke) behandeling van hun zaak zullen moeten wachten. Indien een
verdachte niet voorlopig is gehecht, zal de noodzaak minder worden gevoeld om de
zaak spoedig op zitting te brengen. Daarmee bestaat het risico dat verdachten die
‘enkel’ in hun vrijheid zijn beperkt, langer op de (inhoudelijke) behandeling van hun
zaak zullen moeten wachten. Dat wordt versterkt doordat de voorlopige
vrijheidsbeperking door de rechter voor onbepaalde duur kan worden bevolen.  De
rechter is daarmee na het geven van het bevel in beginsel uit beeld, omdat de
verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de voorlopige
vrijheidsbeperking, ingevolge artikel 6:3:14 van de Wet herziening
tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, bij het Openbaar Ministerie ligt.
De rechter kan weliswaar ambtshalve of op vordering van het Openbaar Ministerie
of op verzoek van de verdachte het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking of tot
toepassing van elektronisch toezicht en zekerheidstelling wijzigen of opheffen,
maar het ontbreken van een regelmatige tussentijdse rechterlijke toetsing van de
ernstige bezwaren, de gronden en de proportionaliteit kan voor een verdachte
nadelig zijn, met name in situaties waarin de voorlopige vrijheidsbeperking van
ingrijpende aard is.
De vraag is ook of een voorlopige vrijheidsbeperking van onbeperkte duur zonder
automatische en regelmatige rechterlijke toetsing voldoet aan het
proportionaliteitsbeginsel. Of voldaan is aan het proportionaliteitsvereiste hangt,
volgens jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, af van
de vraag of er publieke belangen zijn die zwaarder dienen te wegen dan het
individuele recht van de verdachte op bewegingsvrijheid. De beantwoording van die
vraag hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval, zoals de duur van
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de vrijheidsbeperking,  maar ook de complexiteit van deze zaak en de voortgang
van het onderzoek.  Een beperking van het recht op vrijheid kan volgens het
Europese Hof disproportioneel worden indien een regelmatige tussentijdse
rechterlijke toetsing ontbreekt.  Nu een rechterlijke toetsing in het voorstel
ontbreekt, ligt de verantwoordelijkheid om de (dis)proportionaliteit van de
voorlopige vrijheidsbeperking in het oog te houden dus bij het Openbaar Ministerie
en de verdediging, maar in de praktijk zal dit waarschijnlijk vooral de verdediging
zijn.
Dat de voorlopige vrijheidsbeperking mogelijk lang kan duren levert overigens ook
een probleem op indien de verdachte uiteindelijk een straf krijgt opgelegd. Anders
dan bij de voorlopige hechtenis, die kan worden afgetrokken van de uiteindelijk op
te leggen gevangenisstraf, wordt de verrekening van de voorlopige
vrijheidsbeperking namelijk overgelaten aan de discretie van de rechter. Een
aanpassing van artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht is mijns inziens
aangewezen, maar zelfs als dat gebeurt, ziet de rechter zich in de praktijk voor de
lastige taak gesteld om per vorm van voorlopige vrijheidsbeperking te bepalen hoe
deze moet worden verrekend met de op te leggen straf.

4.5 Subsidiariteit bij toepassing vrijheidsbeperkende voorwaarden

Voorts bestaan ten aanzien van de mogelijk op te leggen voorlopige
vrijheidsbeperkingen een aantal risico’s. Het ligt, gelet op het
subsidiariteitsbeginsel dat blijkens artikel 2.1.2.2 (nieuw) Sv ten grondslag ligt aan
de voorgestelde systematiek, voor de hand dat een zekere rangorde bestaat tussen
de mogelijke vormen van voorlopige vrijheidsbeperking. Een in concreto
ingrijpender vrijheidsbeperking zou pas moeten worden toegepast indien
aanwending van een lichtere vorm ontoereikend is voor het daarmee na te streven
strafvorderlijke doel (het voorkomen van vluchtgevaar, collusiegevaar,
recidivegevaar of het gevaar van verstoring van openbare orde). Het
subsidiariteitsvereiste lijkt ook aan de rechtspraak van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens ten grondslag te liggen.  Van een rangorde tussen de
mogelijke vormen van voorlopige vrijheidsbeperking blijkt evenwel niet uit de
voorgestelde wettekst en evenmin uit de toelichting daarop. Daardoor bestaat het
risico dat de rechter bij de toepassing van de voorwaarden het
subsidiariteitsbeginsel niet scherp voor ogen heeft. Het verdient dan ook
aanbeveling om een onderlinge rangorde van voorlopige vrijheidsbeperkende
mogelijkheden expliciet tot uitdrukking te brengen in de wettelijke regeling, waarbij
de lichtste vorm – de verplichting om gehoor te geven aan oproepingen of ter
terechtzitting aanwezig te zijn – voorop zou moeten worden gesteld.
De zekerheidstelling impliceert voorts dat wanneer de verdachte zich niet houdt

50

51

52

53

Dit artikel uit Platform Modernisering Strafvordering is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001854/article=27
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001903/article=2.1.2.2


aan de bevolen voorlopige vrijheidsbeperking hij niet alleen alsnog in voorlopige
hechtenis kan worden genomen, maar ook dat hij of – afhankelijk van de
vormgeving van de regeling (die ingevolge het vijfde lid nog nader wordt uitgewerkt
bij algemene maatregel van bestuur) – de borgsteller financieel wordt getroffen
doordat hij de zekerheidstelling verliest. De zekerheidstelling of het stellen van een
borgsom is niet nieuw, maar kan al sinds de invoering van het Wetboek van
Strafvordering in 1926 worden toegepast in het kader van de schorsing van de
voorlopige hechtenis (art. 80 e.v. Sv). De mogelijkheid van het stellen van een
borgsom is echter niet populair in Nederland,  noch in Europa.  In landen waar de
borgsom wel wordt toegepast, zoals Engeland en Wales, wordt deze meestentijds
opgelegd als zelfstandig alternatief voor de voorlopige hechtenis (vgl. ‘surety for
attendance’ en ‘security for attendance’) in plaats van een ondersteunende maatregel.
Een zekerheidstelling in deze vorm heeft tot doel om de aanwezigheid van de
verdachte ter zitting te verzekeren en niet noodzakelijkerwijs om ervoor te zorgen
dat iemand bepaalde (andere) voorwaarden naleeft.  Het is dan ook de vraag of de
zekerheidstelling aan iedere voorwaarde gekoppeld zou moeten (kunnen) worden.
Het gevolg van het overtreden van een voorwaarde, zoals het zich niet houden aan
een contactverbod, zal zijn dat alsnog kan worden overgegaan tot toepassing van
voorlopige hechtenis. Het vervallen van de zekerheidstelling voegt daar weinig aan
toe en zal enkel resulteren in een toename van de schuldenlast van betrokkene met
alle gevolgen van dien voor de resocialisatie en het recidiverisico.  De enige
voorwaarde waarbij een zekerheidstelling wel iets zou kunnen toevoegen is de
verplichting gehoor te geven aan oproepingen of het verschijnen ter terechtzitting.
Toepassing van voorlopige hechtenis in geval van overtreding van deze
voorwaarden schiet mijns inziens haar doel voorbij: het doel is nu juist om de
verdachte te dwingen aanwezig te zijn op de zitting of gehoor te geven aan een
oproeping. Voorts zou mijns inziens nader moeten worden onderzocht of een
borgstelling als zelfstandige vorm van voorlopige vrijheidsbeperking een alternatief
zou kunnen bieden voor bepaalde gevallen waarin de rechter thans volstaat met de
schorsing onder alleen de algemene voorwaarde.

4.6 Proportionaliteit bij de wijze van vrijheidsbeperking

Bij de toepassing van de voorlopige vrijheidsbeperking zal in het oog moeten
worden gehouden dat, met name bij een combinatie van voornoemde vormen van
voorlopige vrijheidsbeperking, de grens tussen vrijheidsbeperking en
vrijheidsbeneming mogelijk kan worden overschreden. Hoewel dat risico zich niet
snel zal voordoen ten aanzien van de op zichzelf staande mogelijkheden tot
vrijheidsbeperking, is het risico aanwezig dat cumulatief opgelegde voorwaarden in
combinatie met elkaar moeten worden aangemerkt als vrijheidsbeneming in de zin
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van artikel 5 lid 1 sub c EVRM. Immers, ‘(t)he distinction between a deprivation of,
and restriction upon, liberty is merely one of degree or intensity and not one of
nature or substance’, zoals het EHRM volgens vaste jurisprudentie stelt.  Dit risico
doet zich bijvoorbeeld voor in een geval waarin een locatiegebod gecombineerd met
elektronisch toezicht in feite resulteert in een vorm van thuisdetentie.  In de
praktijk zal dit risico zich wellicht niet zo snel voordoen, omdat de beslissing tot
voorlopige hechtenis wordt beheerst door het in Boek 2 gecodificeerde
proportionaliteitsbeginsel  en rechters gewend zijn de proportionaliteit mee te
wegen in hun beslissingen. Het is niettemin van belang dat rechters zich bewust
zijn van dit risico.

4.7 De vrijheidsbeperking als vooruitgeschoven straf

Ook bestaat het gevaar dat rechters de voorlopige vrijheidsbeperking – bewust of
onbewust – gebruiken als behandelmethode of – zoals nu ook het geval is bij de
voorlopige hechtenis  – als vooruitgeschoven straf. Dat geldt temeer nu in de
memorie van toelichting wordt gesteld dat de mogelijkheid van voorlopige
vrijheidsbeperking een sleutel voor verdere versterking van het strafrecht biedt,
omdat het gedrag van de verdachte direct en concreet kan worden beïnvloed.  Het
doel van een bevel voorlopige vrijheidsbeperking is evenwel dat bepaalde
strafvorderlijke doelen, zoals het voorkomen van vlucht, recidive of belemmering
van het onderzoek, worden gediend. Dat kan inhouden dat het gedrag van de
verdachte wordt beïnvloed. Zo kan een contactverbod in combinatie met een
locatieverbod bewerkstelligen dat een van huiselijk geweld verdachte niet weer in
de fout gaat. Beslissend is evenwel de onderliggende redenering op grond waarvan
het dwangmiddel wordt toegepast. De met het gebruik van het dwangmiddel
beoogde doelen mogen namelijk niet getuigen van een schuldoordeel.  Dat de
voorlopige vrijheidsbeperking in de praktijk als voorschot op de te verwachten straf
wordt gebruikt, is in internationale literatuur onder andere geconstateerd in
gevallen waarin rechters, met name in jeugdzaken, zo spoedig mogelijk een traject
onder toezicht van de reclassering willen starten.  Hoewel deze intuïtieve neiging
om de verdachte te helpen in sommige zaken sympathiek voorkomt, bestaat het
gevaar dat de voorlopige vrijheidsbeperking daarmee al snel een punitief karakter
krijgt en op gespannen voet komt te staan met het beginsel van het vermoeden van
onschuld.

4.8 Informatieverstrekking aan het slachtoffer

Een laatste risico betreft de positie van het slachtoffer. In het voorgestelde artikel
1.5.2.3 lid 5 Sv is het recht van het slachtoffer opgenomen om te worden
geïnformeerd over de voorwaarden die te zijner bescherming zijn opgelegd aan de
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verdachte die zich in voorlopige hechtenis bevindt en in vrijheid wordt gesteld.
Volgens artikel 6 van de EU-richtlijn voor minimumnormen slachtoffers  beperkt
het recht op informatie zich bij de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis
tot informatie over de vrijlating of ontsnapping van de verdachte uit detentie.
Dienovereenkomstig moeten slachtoffers in Nederland ook in die gevallen in kennis
worden gesteld.  Het risico bestaat evenwel dat slachtoffers verwachten dat zij ook
actief worden geïnformeerd over de voorlopige vrijheidsbeperking. Die verwachting
is mijns inziens terecht. De strekking van de richtlijn, het recht op bescherming van
slachtoffers en het uitgangspunt van het voorkomen van secundaire en herhaalde
victimisatie (preambule 9) pleiten ervoor dat slachtoffers ook dienen te worden
geïnformeerd over voorwaarden bij een voorlopige vrijheidsbeperking die wordt
opgelegd ter bescherming van het slachtoffer, zoals het geval is bij een contact- of
locatieverbod en een locatiegebod. Het slachtoffer moet immers weten dat een
contact- of locatieverbod of een locatiegebod is opgelegd, wat deze inhouden en
moet de mogelijkheid hebben om de politie te attenderen op overtredingen daarvan
door de verdachte. Een aanpassing van het genoemde wetsartikel is daarvoor nog
wel vereist, omdat dat alleen ziet op de verdachte die zich in voorlopige hechtenis
bevindt.

5 Conclusie

Het uitgangspunt van de ultimum remedium-gedachte wordt breed gedragen en
rechtvaardigt dat gekozen wordt voor een systeem waarin de voorlopige
vrijheidsbeperking vooropstaat. Dat stelsel geniet ook op Europees niveau de
voorkeur. De keuze voor dit systeem is evenwel niet geheel zonder risico’s en het
vooropstellen van de voorlopige vrijheidsbeperking zal de praktijk voor nieuwe
uitdagingen stellen, waarbij het zaak is om behoedzaam om te gaan met de
toepassing van de mogelijkheid van voorlopige vrijheidsbeperking. Het voorgaande
maakt ook duidelijk dat het voorstel, zoals dat nu voorligt, op punten aanpassing
behoeft. In dat verband is een aantal voorstellen gedaan.
Het grootste risico is dat het vooropstellen van de voorlopige vrijheidsbeperking
enkel symbolisch zal blijken doordat rechters de voorlopige hechtenis even
makkelijk en ruimhartig blijven toepassen als voorheen en afzien van het bevelen
van de voorlopige vrijheidsbeperking, omdat zij vrezen dat geen gevangenisstraf
meer wordt opgelegd als de verdachte eenmaal in vrijheid is gesteld. In aansluiting
op recente ontwikkelingen in de praktijk is voorgesteld om ter voorkoming daarvan
een motiveringsplicht voor de rechter in de wettelijke regeling op te nemen. Ook
zouden reclasseringsadviezen tijdig beschikbaar moeten zijn, opdat de rechter zich
niet genoodzaakt voelt te grijpen naar het zwaardere middel van de voorlopige
hechtenis bij gebrek aan informatie over mogelijkheden om een vorm van
voorlopige vrijheidsbeperking toe te passen. Het toepassen van voorlopige
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vrijheidsbeperking zou er voorts niet in moeten resulteren dat verdachten langer
dan thans het geval is bij de voorlopige hechtenis op de (inhoudelijke) behandeling
van hun zaak moeten wachten. Ook zou de praktijk bedacht moeten zijn op een net-
widening effect, waarbij de voorlopige vrijheidsbeperking wordt toegepast in
gevallen waarin nu geen voorlopige hechtenis wordt toegepast. De rechter dient het
subsidiariteitsbeginsel voorts goed in het oog te houden. In dat verband is het aan
te bevelen om een onderlinge rangorde in de mogelijke vormen van voorlopige
vrijheidsbeperking in de wettelijke regeling op te nemen. Ook zou moeten worden
overwogen of de figuur van zekerheidstelling zou moeten worden vormgegeven als
een zelfstandige vorm van voorlopige vrijheidsbeperking in plaats van
zekerheidstelling tot nakoming van de thans voorgestelde vormen van
vrijheidsbeperking. Verder dient de rechter oog te houden voor de
(dis)proportionaliteit van de maatregel, met name ten aanzien van de duur van de
voorlopige vrijheidsbeperking en bij het cumulatief opleggen van vormen van
voorlopige vrijheidsbeperking. Rechters dienen de voorlopige vrijheidsbeperking
niet te gebruiken als behandelmethode of als vooruitgeschoven straf. Tot slot is
aanbevolen dat slachtoffers actief zouden moeten worden geïnformeerd over (het
verloop) van voorlopige vrijheidsbeperkingen die zijn opgelegd ter bescherming van
het slachtoffer.
Aanpassing van de wettelijke regeling kan evenwel niet alle in deze bijdrage
besproken risico’s wegnemen. De wijze waarop de voorlopige hechtenis tot voor
kort in de praktijk werd toegepast, vormt een belangrijke indicatie dat het succes
van de voorlopige vrijheidsbeperking staat of valt met de toepassing daarvan in de
praktijk. De in deze bijdrage geschetste risico’s laten evenwel onverlet dat vanuit de
gedachte van vrijheidsbeneming als ultimum remedium gekozen zou moeten
worden voor een systeem waarin de voorlopige vrijheidsbeperking dient te worden
overwogen alvorens de rechter toekomt aan de vraag of voorlopige hechtenis dient
te worden toegepast.
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