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In Maatschappij & Politiek van maart 2021 stond het eerste artikel van een reeks
over de modernisering van onze rechtsstaat door middel van een herzieningsproces van
ons Wetboek van Strafvordering. M&P sprak minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker.
KOEN VOSSEN

I

n 2014 startte het wetgevingstraject voor het herziende Wetboek van Strafvordering. Maatschappijleerdocenten leren hun
leerlingen altijd dat wetgeving
een reactie op vraagstukken en
maatschappelijke problemen is. Wat
zijn volgens u de drie belangrijkste
vraagstukken waar dit wetboek een
antwoord op is?
‘Ten eerste was en is er de behoefte
om alles van de grond af aan weer eens
op te bouwen. Dat maakt dit proces
heel bijzonder. Normaal gesproken zijn
wetsvoorstellen vooral amenderingen,
aanpassingen, op het huidige Wetboek
van Strafvordering of een andere wet.
Dit voorstel houdt in dat alles helemaal
opnieuw wordt geschreven. Dat beantwoordt aan de behoefte dat wetgeving
overzichtelijk en duidelijk moet zijn. Je
kunt de wet met een huis vergelijken. Elke
keer wordt iets aan dat huis verbouwd:
dakkapel, nieuw kozijn, nieuw raam,
enzovoort. Als je na een tijdje naar dit
huis kijkt, kun je denken dat het wel een
beetje rommelig is geworden. Dit is ook
het geval met een wet. Elke keer hebben
we het een beetje aangepast, maar na
verloop van tijd is het geheel rommelig
geworden. Daardoor is het in de praktijk
ook moeilijk om ermee te werken.
Het tweede punt betreft de behoefte om
wetgeving te moderniseren. We hebben
vandaag de dag echt een ander strafproces dan honderd jaar geleden. Neem
het digitaliseringproces. Het is in deze
tijd veel gemakkelijker om in de rechtszaal geluid- en/of beeldmateriaal te gebruiken; zeker met het oog op het gegeven dat criminaliteit, en daarmee het
strafrecht, van de fysieke naar de digitale
wereld verschuift. Daar is het huidige
Wetboek van Strafrecht onvoldoende
voor toegerust. We maken dit wetboek
klaar voor het digitale tijdperk.
Door alle belangen van alle partijen is
het strafproces heel stroperig geworden.
Rechtszaken duren langer dan je zou
willen en nodig zou moeten zijn. Dit is het
derde probleem dat we willen oplossen.
Sneller duidelijkheid in een strafzaak voor

de verdachte en het slachtoffer. Dat zijn
de drie belangrijkste redenen: de boel
netjes opruimen, klaarmaken voor de
moderne tijd en zorgen dat het proces
gestroomlijnder wordt. Door dit laatste
punt krijgen we ook sneller duidelijkheid
in rechtszaken.’
We hebben in Nederland niet de traditie
om voor elke wet een preambule te
schrijven met daarin een uiteenzetting
over de belangrijkste principes en beginselen achter de wet, terwijl er wel
degelijk principes en beginselen zijn
die in het hart van een wetsvoorstel
liggen. Wat zijn in dit nieuwe wetboek
de beginselen die wezenlijk nieuw zijn?
‘Laat ik één beginsel vooral toelichten.
Dat is het belang en de rechten van
slachtoffers. Het is niet zo dat slachtoffers

in het vorige wetboek geen rechten hadden. Dat is er de afgelopen dertig jaar
wel aan en in geamendeerd. Dat zijn
die figuurlijke dakkapellen van ons huis.
Het zit her en der in het wetboek verstopt. Die veranderingen, destijds, zijn
heel erg ingegeven door een veranderende tijdsgeest en daarbij behorende
nieuwe behoeften, maar niet vanuit een
basisprincipe. In het eerste boek van het
herziende wetboek hebben we beschreven welke partijen een vaste plaats in
het strafproces hebben. Hierin wordt het
slachtoffer nadrukkelijk benoemd als een
partij die rechten en plichten heeft. Op
een aantal onderdelen wordt de positie
van het slachtoffer groter, maar deze rol
wordt vooral duidelijker. De rol, rechten
en plichten van slachtoffers staan meer
gebundeld.’

( fot o : P i xa b a y)
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Je hoort veel kritiek op de rol van het
slachtoffer in ons rechtssysteem. Termen als emotionalisering worden in
dat verband vaak gebezigd. Een belangrijk principe in onze rechtspraak is het
feit dat je door de staat wordt aangeklaagd en niet door een slachtoffer.
Critici menen dat door de versterkte rol
van het slachtoffer hier een kentering in
gaat plaatsvinden. Deelt u deze zorgen?
‘Nee, die deel ik niet. Dat is het conservatieve en behoudende van sommige
juristen die nu bij het strafproces zijn
betrokken. Denk bijvoorbeeld aan advocaten die voor verdachten opkomen,
maar ook officieren van justitie en
rechters. Echter, ik zie hoe belangrijk het
is dat ook slachtoffers een zegje mogen
doen en ook een positie in het proces
hebben; dat ook zij worden gezien en
gehoord, mede als onderdeel van de
verwerking van datgene dat hen is overkomen. Dat gaat soms met emoties gepaard, maar dat is ook niet gek. Daar
waar slachtoffers zijn gemaakt is iets heel
ergs gebeurd. Een rechter is ook opgeleid, en in mijn ogen ook in staat, om
voorbij de emoties naar de objectieven
feiten te kijken.
In het traditionele proces waar de officier
van justitie, namens de staat, voor de
rechter pleit, gaat het ook al met ver-
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schillende emoties gepaard. De officier
zal bijvoorbeeld zeggen: “De meneer die
daar zit stapte toen en toen met zijn
dronken hoofd in de auto. Hij reed vervolgens met 170 kilometer per uur over
de snelweg, alvorens hij het ongeluk
veroorzaakte”. De officier beschuldigt op
dat moment al iemand, terwijl formeel
gezien de rechter de schuld nog niet
heeft vastgesteld. Het Nederlandse systeem kent, net als alle stevige rechtsstaten, het principe dat je onschuldig
bent tot het tegendeel is bewezen: de
onschuldpresumptie.’
De positie van de verdachte is een
veel besproken onderwerp. Sommigen
stellen dat de verdachte te weinig ondersteuning krijgt voor de hoeveelheid
rechten en plichten die hij/zij heeft.
Anders gesteld: je hebt een recht, maar
je weet niet hoe je die moet gebruiken.
‘Bij ernstige misdrijven, waarvoor een
verdachte ook in voorlopige hechtenis
zit, is het juist daarom dat de overheid
een advocaat geeft. Deze betaalt de
overheid voor een verdachte. Voor een
leek zijn de wetboeken namelijk niet
te doorgronden. Het is een vorm van
rechtsbescherming dat we op zulke momenten goede en gefinancierde rechtsbijstand hebben.’

Leerlingen stellen (vaak) bij dit soort
toegewezen advocaten dat het C-klasseadvocaten zijn die hun opleiding niet
goed hebben afgerond. Klopt dit gevoel
van leerlingen?
‘Nee, dat klopt echt niet. In Nederland
zijn de kwaliteitseisen van de advocatuur
sowieso erg hoog. In het strafrecht is
een groot deel van het werk van advocaten gefinancierd en gesubsidieerd. In
Nederland is het standaard dat, als je vastzit en van je vrijheid bent beroofd, je
ambtshalve een toevoeging van de staat
krijgt. Dat zijn doorgaans goed opgeleide
en doorgewinterde advocaten.’
Een andere pijler in het nieuwe wetboek
is de techniek. Publieke figuren, zoals
Maxim Februari, stellen regelmatig dat
de overheid met technologievraagstukken vaak de plank misslaat. Hoe heeft
u ervoor gezorgd dat die lastige werkelijkheid van technologie in het nieuwe
wetboek recht wordt gedaan?
‘Je kunt je afvragen met wie we niet hebben gesproken. Dit is zo’n groot ding. Normaliter, als je het over wetsvoorstellen
hebt, worden drie of tien artikelen in een
wetboek aangepast. Wij doen nu alle artikelen; een totale re-design. Daarom loopt
dit ook al jaren. Het wetboek ligt nu bij de
Raad van State. Deze geeft normaal binnen
drie maanden advies, maar ik vrees dat
hij hier een jaar mee bezig is. Vervolgens
brengt het kabinet het voorstel naar de
Tweede Kamer en ik vermoed dat de raad
ook hier meerdere dagen voor nodig heeft
om dit op een goede manier te doen.
Terwijl veel wetgeving in één debat kan
worden afgerond. Een aanpassing van
deze schaal doe je eens in de vijftig tot
honderd jaar.’
We hebben in het beleidsvormingsproces
met heel veel partijen gesproken. Voor een
deel met juristen die weten hoe je in goede
bewoordingen dingen goed opschrijft. Daar
komt techniek om de hoek kijken. We wilden dat de wet techniekonafhankelijk is.
De techniek van vandaag is over tien jaar
verouderd, maar we willen wel dat het wetboek, bij wijze van, honderd jaar werkt.
Denk hierbij aan een term als gegevensdragers. Dit kan techniek zijn die we
vandaag de dag gebruiken, telefoon en
laptop, maar het kan ook iets zijn wat we
momenteel nog niet eens kennen.’
Daarnaast hebben we gesproken met techneuten die in de praktijk met het huidige
wetboek moeten werken. Wat hebben zij
nodig om hun werk goed te doen? Forensische rechercheurs moeten telefoontjes
uitlezen en doorkijken. Momenteel lopen
zij tegen allerlei verouderde regels aan. Er
zijn nu nog geen goede regels om beeldmateriaal ter zitting te brengen. Je moet
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dan alles in een proces-verbaal beschrijven. Dit wetvoorstel maakt het straks mogelijk dat, los van de traditionele manier
van werken, ook geluids- en beeldmateriaal
de rechtszaal in mag komen.’
Helpt deze aanpassing dan bij het meer
efficiënt en sneller maken van het
rechtsproces?
‘Dit is inderdaad een mooi voorbeeld. Als
je niet alles hoeft uit te typen kan het
sneller tot een zitting komen. Door deze
nieuwe manier van werken kun je straks
ook de klankkleuren horen, die natuurlijk
niet in een proces-verbaal zijn te beschrijven. Naast de snelheid neemt dan
ook de kwaliteit van het rechtsproces toe.
Daarnaast zijn er nog meer factoren die
de snelheid bespoedigen. Ik gebruikte net
de beeldspraak van het huis, maar om dit
uit te leggen kunnen we beter een auto
nemen. Op een bepaald moment heb je
een auto zo vaak aangepast, dat je teveel
aanhangsels krijgt en dit vermindert
dan de snelheid. Bovendien is het een
auto uit de jaren zestig waarvan we
kunnen stellen dat deze niet aerodynamisch was. Om sneller te kunnen rijden
moet de auto opnieuw worden gestroomlijnd. De nieuwe wet is zo’n stroomlijning.
Een belangrijke aanpassing in dit wetsvoorstel is dat de voorbereiding van strafzaken wordt verbeterd. Hierdoor wordt
de strafzaak sneller afgerond, althans: als
het tot een strafzaak komt. We hebben
bepaald wat er minimaal in het dossier
moet zitten en welke termijnen en criteria
gelden. Onder het huidige wetboek komt
het nog voor dat tijdens de zitting de
rechter stelt dat het dossier incompleet
is. De rechter houdt de zaak dan aan en
stuurt het weer terug naar het Openbaar Ministerie. Dat heen-en-weergestuur
zorgt voor veel tijdverlies. Het nieuwe wetboek probeert dat sterk te verbeteren.’
Wat wilt u dat leraren maatschappijleer/
burgerschap hun leerlingen over het
Wetboek van Strafvordering vertellen?
‘Dit wetsvoorstel is een hele mooie aanleiding om eens te kijken hoe wetten worden gemaakt. Dit is een hele grote wetswijziging, maar hierdoor zijn alle stapjes
goed te onderscheiden. Je zou ook veel
meer de inhoud kunnen induiken. Bespreek
met de leerlingen de rechten en plichten
van slachtoffers/verdachten? Welke regels
zijn er bij een rechtszitting gemoeid?
De meeste leerlingen zien vaak de grote
strafzaken, maar wie precies wat doet en
hoe een zaak tot stand komt, is vaak een
black box. Het is belangrijk om te beseffen,
dat tijdens zulke indrukwekkende momenten, het strafproces wel zorgvuldig gebeurt.’ u

MENEER HOEK
Ik moet nog wel eens denken aan de 94-jarige meneer Hoek in de zomer
van 2020. In een ingezonden brief in het AD schrijft hij over zijn jeugd en
vergelijkt dat met deze coronatijd. De beste man was 15 toen Nederland
werd bezet en kon na de oorlog direct in militaire dienst. Dat was pas zuur,
dus beste jongeren: houd nog even vol. Meneer Hoek had natuurlijk een
punt, maar ja: vrede en veiligheid gaan ook wennen. Zeker na 76 jaar.
We zijn nu bijna een jaar verder en het einde van het tweede coronaschooljaar is in zicht. Los van dat beetje vreemde gevoel om weer met iedereen
op school te zijn, ben ik blij dat we het op een redelijk normale manier op
school zullen eindigen. Ik heb goede hoop dat we het nieuwe schooljaar
als vanouds kunnen starten. Krioelende brugpiepers door de gangen en
lekker koffiedrinken met te veel collega’s aan die ene kleine tafel.
Op het komende schooljaar is de jackpot gevallen: er is opeens geld beschikbaar! Je moet dan wel uit ‘de menukaart’ kiezen, maar gelukkig staan
daar niet alleen opties voor het cijfermatige aspect, ook aan het mentale
aspect is gedacht. Denk daarbij aan sportactiviteiten, theater- of muziekles,
maar ook specifieker dingen als sociale-emotionele trainingen, mindfulness
en opvoedvaardigheden voor ouders. Wanneer je dus als docent over deze
achterstandsgelden kunt meepraten, vergeet dit niet: ook hier is geld voor
beschikbaar.
Want juist over dit aspect heb ik me de afgelopen maanden zorgen gemaakt.
Neem bijvoorbeeld mijn derde- en vierdejaars: ’s avonds laat, met alcohol uit
de supermarkt rondhangen in een park en, omdat dit uiteindelijk ook gaat
vervelen, ook meer experimenteren met drugs. Normaal gesproken gingen
deze leerlingen naar thuisfeestjes, terrasjes of de sport waar nog een vorm
van sociale controle was. Of juist de leerlingen die zich afzonderen en niet
meer buiten komen, met gamen en YouTube als hun enige uitlaatklep: 24 uur
schermtijd.
Misschien moeten we ook hier maar weer een parallel met de Tweede Wereldoorlog trekken, waar destijds pas veel later aandacht voor het psychische
effect van de oorlog was. We kunnen dat toch voor zijn? Die leerachterstanden
halen ze vast nog wel ergens in, maar een
sociaal-emotionele tik kun je niet met een
zomerschool oplossen. Zorg dat daar in het
nieuwe schooljaar voldoende aandacht
voor is. Kleine klassen, veel tijd voor de
mentor en meer sport en cultuur. Tijd
voor een nieuwe brief, meneer Hoek? u
Stef van der Linden
(maatschappijleer.net)
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