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Dit boek is gebaseerd op een archetype: het volledig doorlopen strafproces. In een 
dergelijk proces worden de tenlastegelegde feiten voorgehouden tijdens het onder-
zoek ter terechtzitting, wordt het bewijs gepresenteerd met de mogelijkheid van 
betwisting daarvan door de verdachte en wordt het onderzoek afgesloten met het 
gemotiveerde vonnis van de rechter. Bestraffing kan uitsluitend plaatsvinden na het 
doorlopen van een op tegenspraak gevoerde procedure, waarbinnen de verdachte de 
mogelijkheid heeft gehad om het bewijs dat tegen hem is vergaard, te betwisten. Wan-
neer het strafproces alleen maar wordt beschreven zoals hierboven, dan geeft dit een 
onjuiste weergave van de wijze waarop strafzaken in de praktijk worden afgehandeld. 
Het ideaalbeeld van een volledig doorlopen strafproces is in de moderne samenlev-
ing vervangen door een systeem waarin het proces in steeds grotere mate wordt ver-
meden of vereenvoudigd. Strafbare feiten worden gedecriminaliseerd en op bestu-
ursrechtelijke wijze afgedaan; strafbare feiten worden zelfstandig afgedaan door de 
officier van justitie; of zij worden door de rechter op vereenvoudigde wijze afgedaan. 
Als een strafzaak wordt afgedaan door de aanklager (d.i. de officier van justitie in de 
Nederlandse context en de aanklager bij de internationale straftribunalen), dan ein-
digt de zaak door middel van een  buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteit, zoals een 
transactie, een strafbeschikking of een guilty plea. Indien de zaak wel voor de rechter 
wordt gebracht, dan zijn er tal van mechanismen die erop gericht zijn het strafpro-
ces te vereenvoudigen. Deze mechanismen, die afbreuk doen aan het ideaal van een 
volledig doorlopen strafproces, zijn het onderwerp van deze studie. De mechanismen 
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zijn onderverdeeld in mechanismen die gericht zijn op buitengerechtelijke afdoening 
en mechanismen die gericht zijn op de vereenvoudiging van het strafproces.
 De mechanismen ter vermijding en ter vereenvoudiging van het strafproces die 
in dit boek worden onderzocht, zijn afkomstig uit het Nederlandse strafprocesrecht 
en het strafprocesrecht van de internationale straftribunalen (in het bijzonder het In-
ternational Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, het International Criminal 
Tribunal for Rwanda en het International Criminal Court). Deze strafstelsels zijn ge-
kozen omdat zij een representatief beeld geven van de variëteit van vermijdings- en 
vereenvoudigingsmechanismen. In de internationale strafrechtspleging geldt dat de 
omvang en de duur van internationale strafprocessen nopen tot vereenvoudiging of 
vermijding van het strafproces. Hierbij kan worden gedacht worden aan het gebruik 
van guilty plea procedures, waarbij het strafproces vermeden wordt, en aan vereen-
voudigingsmechanismen gedurende het strafproces. In nationale strafstelsels, waar-
onder het Nederlandse, wordt om een andere reden gezocht naar manieren om het 
strafproces te vermijden of te vereenvoudigen: het aantal strafbare feiten dat in be-
ginsel in aanmerking komt voor vervolging is simpelweg te groot om steeds af te doen 
binnen een volledig doorlopen strafproces. In het internationale strafrecht noopt het 
type zaken tot vereenvoudiging en vermijding; in nationale strafstelsels vindt deze 
noodzaak zijn oorsprong in het aantal strafzaken.

In dit boek wordt een onderscheid gemaakt tussen vermijdingsmechanismen (diver-
sions) en vereenvoudigingsmechanismen (shortcuts to proof).
 Vermijdingsmechanismen zijn mechanismen die afbreuk doen aan het nulla 
poena sine iudicio-beginsel. Dit beginsel houdt in dat strafoplegging alleen kan ges-
chieden nadat het strafproces is doorlopen ten overstaan van een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter. Vermijdingsmechanismen hebben tot doel de rechter niet (of 
slechts marginaal) in de zaak te betrekken, zoals het geval is bij buitengerechtelijke 
afdoening.
 Vereenvoudigingsmechanismen doen afbreuk aan het ideaaltype van een volle-
dig doorlopen proces, omdat zij het mogelijk maken om de bewijsvoering voor de 
rechter te vereenvoudigen of te verkorten. Met andere woorden: zij respecteren het 
nulla poena sine iudicio-beginsel, maar voorkomen dat het bewijs volledig wordt ge-
presenteerd en besproken gedurende het strafproces. Het onmiddellijkheidsbeginsel 
in formele zin, het beginsel dat al het bewijs volledig wordt gepresenteerd gedurende 
het onderzoek ter terechtzitting, wordt geschonden.
 Het volledig doorlopen strafproces (the full criminal trial) wordt gedefinieërd als 
het strafproces waarin al het bewijs wordt gepresenteerd en betwist ten overstaan 
van de rechter waarbij de verdachte in staat is, of althans in staat wordt gesteld, om 
effectief te participeren. Dit houdt in dat de verdachte in staat is om het bewijs te be-
twisten en argumenten naar voren te brengen. De rechter is vervolgens verplicht om 
een gemotiveerd vonnis te wijzen waarin onder meer wordt ingegaan op de door de 
verdachte naar voren gebrachte verzoeken en verweren. 
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De vermijdings- en vereenvoudigingsmechanismen die zijn besproken in deze studie 
zijn vervolgens bezien in het kader van het beginsel van een eerlijk proces (fairness). 
Wanneer het volledig doorlopen strafproces wordt vermeden of vereenvoudigd, dan 
is het van belang dat de strafzaak op een eerlijke wijze wordt afgehandeld. De prob-
leemstelling van het onderzoek luidt:

Hoe normeert het beginsel van fairness vermijdings- en vereenvoudingingsmechanis-
men in het strafproces?

Het beginsel van fairness wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk twee aan de hand van 
de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De keuze voor 
het EHRM is ingegeven door het gegeven dat dit hof gedurende de laatste decennia 
een wat betreft omvang en gedetailleerdheid gezaghebbende interpretatie van fair-
ness heeft ontwikkeld. Fairness wordt in deze studie opgevat als een beginsel dat het 
gehele strafstelsel omvat en normeert: zowel in het geval van het volledig doorlopen 
strafproces als in het geval van vermijdings- en vereenvoudigingsmechanismen dient 
de afhandeling van de strafzaak op een faire manier te geschieden. Het fairness-be-
ginsel wordt in deze studie opgevat als de mogelijkheid voor de verdachte om effectief 
te kunnen participeren in de behandeling van zijn strafzaak. Dit idee van participatie 
is nader uitgewerkt aan de hand van het participatory model of proof, zoals dat is om-
schreven door Jackson en Summers.
 Vier aspecten van participatie worden onderscheiden. Allereerst omvat partici-
patie het aspect van wilsvrijheid (non-compulsion): de verdachte kan niet gedwongen 
worden om op enigerlei wijze te participeren in zijn strafzaak. De processuele auton-
omie van de verdachte dient te allen tijde te worden gerespecteerd. Het tweede aspect 
ziet op de mate waarin de verdachte op de hoogte is gebracht van zijn rechten en van 
de gevolgen die procedurele beslissingen in zijn strafzaak kunnen hebben (informed 
involvement). Het derde aspect heeft betrekking op de mogelijkheid om het bewijs 
dat tegen de verdachte is vergaard te kunnen betwisten (challenging the evidence). De 
verdachte dient daarbij voldoende tijd en mogelijkheden te hebben om het belastende 
bewijs te betwisten. Het vierde aspect betreft het recht op een gemotiveerd vonnis of 
beslissing (right to a reasoned judgement). Dit omvat de verplichting voor de rechter 
of - in het geval van een buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteit: de aanklager - om 
gemotiveerd uiteen te zetten waarom bepaalde door de verdachte naar voren geb-
rachte standpunten niet zijn gevolgd.
 Bij de vereenvoudigingsmechanismen geldt het participatiemodel onverkort: 
dergelijke mechanismen opereren binnen de context van het strafproces. In het geval 
van vermijdingsmechanismen ligt dit complexer: er is immers geen sprake van een 
proces in de klassieke zin. Betoogd wordt dat het participatiemodel ook van toepass-
ing is op vermijdingsmechanismen. Uitsluitend deze uitkomst doet recht doen aan 
het doel en de strekking van de bescherming van het Europees Verdrag voor de Recht-
en van de Mens.
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In hoofdstuk drie worden de vermijdings- en vereenvoudigingsmechanismen in 
het Nederlandse strafprocesrecht besproken. Daaraan voorafgaand wordt een uit-
werking gepresenteerd van het concept van het volledig doorlopen strafproces in 
het Nederlandse strafstelsel. Binnen het Nederlandse strafprocesrecht worden drie 
vermijdingsmechanismen onderscheiden: de strafbeschikking, de transactie en het 
voorwaardelijk sepot. Een strafbeschikking kan alleen worden opgelegd in het geval 
van overtredingen en misdrijven met een maximale gevanggenisstraf van zes jaar. Dit 
geldt ook voor de transactie. De transactie en het voorwaardelijk sepot zijn gebaseerd 
op consensus tussen de verdachte en de officier van justitie. De strafbeschikking 
daarentegen is gebaseerd op eenzijdige strafoplegging door de officier van justitie. 
Indien de verdachte bezwaar wenst te maken tegen het uitvaardigen van de strafbes-
chikking dan dient hij verzet in te stellen. Laat hij dit na, dan kan de strafbeschikking 
na ommekomst van de verzetstermijn tenuitvoer worden gelegd.
 Vervolgens zijn vijf vereenvoudigingsmechanismen in het Nederlandse strafpro-
cesrecht besproken: feiten van algemene bekendheid, schakelbewijs, bekennende 
verklaringen van de verdachte, de afdoening ad informandum en het hoger beroep 
in strafzaken. Feiten van algemene bekendheid worden besproken in relatie tot het 
bewijs van zogenaamde contextuele bestanddelen: bestanddelen die  de gedragingen 
van de verdachte in een bepaalde context plaatsen, zoals in de context van een ge-
wapend conflict. Ten aanzien van schakelbewijs wordt eerst gedefinieërd wat daar-
onder dient te worden verstaan, namelijk het gebruikmaken in de bewijsconstructie 
van de bewezenverklaring van een feit voor het bewijs van een ander, soortgelijk feit. 
Op deze wijze wordt bewezen middels analogie en niet op basis van wettige bewi-
jsmiddelen. 
 De bekennende verklaring van de verdachte heeft in het Nederlandse strafpro-
cesrecht - in tegenstelling tot sommige andere strafstelsels - niet een vermijding van 
het strafproces tot gevolg. De bekennende verklaring van de verdachte vereenvoudigt 
het strafproces doorgaans wel. Dit is met name het geval met betrekking tot de afdoe-
ning ad informandum. Het laatste vereenvoudigingsmechanisme dat wordt bespro-
ken in de Nederlandse context betreft de wijze waarop het hoger beroep in strafzaken 
is vormgegeven. Het hoger beroep kent een vereenvoudigingsmechanisme doordat 
de behandeling van het hoger beroep zich in beginsel richt op de grieven van partijen 
tegen het vonnis in eerste aanleg.

In hoofdstuk vier worden vermijdings- en vereenvoudigingmechansimen in het 
strafprocesrecht van de internationalestraftribunalen besproken. Twee vermijdings-
mechanismen komen aan de orde: de guilty plea (ICTY, ICTR) en de admission of guilt 
(ICC). In de overwegend adversaire procescultuur van de internationale straftribu-
nalen leidt de bekentenis van de verdachte tot vermijding van het strafproces. Wel di-
ent de rechter na te gaan (i) of de bekentenis rechtsgeldig tot stand is gekomen; en (ii) 
of de bekentenis berust op voldoende bewijs. Bij het ICC dienen ook de belangen van 
de slachtoffers meegewogen te worden alvorens een admission of guilt kan worden 
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geaccepteerd. De bekentenis dient vrijwillig te zijn gedaan, te berusten op voldoende 
informatie en ondubbelzinnig te zijn gedaan.
 Vier vereenvoudigingsmechanismen worden besproken in het internationale 
strafprocesrecht: het gebruik van overeengekomen feiten, feiten van algemene bek-
endheid, feiten die zijn vastgesteld in andere processen en het hoger beroep. De 
aanklager en de verdachte kunnen overeenkomen dat bepaalde feiten tussen hen 
niet in geding zijn (agreed facts). De rechter kan deze feiten vervolgens als vaststaand 
aannemen en het onderzoek ter zitting richten op die feiten die wel in geschil zijn 
tussen partijen. Feiten van algemene bekendheid worden in het internationale straf-
procesrecht gebruikt om delen van de aanklacht te bewijzen. Met name in de jurispru-
dentie van het ICTR zijn tal van voorbeelden te vinden waarbij feiten van algemene 
bekendheid gebruikt werden om het bestaan van contextuele bestanddelen, zoals het 
bestaan van een gewapend conflict, te bewijzen. Het gebruik van feiten die reeds in 
andere processen zijn komen vast te staan (judicial notice of adjudicated facts) heeft 
met name bij het ICTY een grote vlucht genomen. De voorwaarden waaronder judi-
cial notice genomen mag worden van feiten die in andere strafprocessen zijn vast-
gesteld werden besproken en een kwantitatieve analyse werd gepresenteerd. Hieruit 
bleek dat een significant aantal feiten waarvan de Kamer van Berechting judicial no-
tice had genomen, uiteindelijk niet werden geïncorporeerd in het vonnis. Dit is op-
merkelijk, temeer omdat in de vonnissen niet wordt uitgelegd waarom relatief weinig 
feiten waarvan judicial notice genomen werd, uiteindelijk terugkomen in het vonnis. 
Het laatste vereenvoudigingsmechanisme dat in het internationale strafprocesrecht 
werd besproken betrof het hoger beroep. Het hoger beroep in internationale strafzak-
en is geen tweede volledige behandeling van de zaak, maar spitst zich in beginsel toe 
op de grieven die partijen naar voren brengen tegen het vonnis van de Kamer van 
Berechting. De Kamer van Beroep zal, tenzij er ambtshalve gebreken aan dat vonnis 
worden vastgesteld, de behandeling van het hoger beroep beperken tot de grieven van 
de partijen.

In de twee laatste hoofstukken worden de vermijdings- en vereenvoudigingsmech-
anismen kritisch bekeken in het licht van het participatiemodel, zoals dat in hoofd-
stuk twee is gepresenteerd. Elk vermijdings- en vereenvoudigingsmechanisme wordt 
geëvalueerd aan de hand van de vier aspecten van het participatiemodel. Telkens 
wordt de vraag beantwoord wat de gevolgen zijn voor de participatiemogelijkheden 
van de verdachte indien wordt afgeweken van het volledig doorlopen van het straf-
proces. 
 Met betrekking tot het Nederlandse strafprocesrecht wordt geconcludeerd dat in 
het geval een vermijdingsmechanisme wordt ingezet om de strafzaak af te handelen, 
de officier van justitie een belangrijke rol speelt ten aanzien van het garanderen van 
de rechten van de verdachte. Het wordt aanbevolen om de rechter expliciet de mo-
gelijkheid te bieden om de wijze waarop de officier van justitie de strafbeschikking 
heeft uitgevaardigd onderdeel te laten zijn van het toetsingskader in het geval de ver-
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dachte verzet aantekent tegen een strafbeschikking. Bij hoge en bijzondere transac-
ties wordt, in navolging van Borgers, aanbevolen om de rechter de rechtmatigheid van 
dergelijke transacties te laten beoordelen. De criteria die gelden in het internationale 
strafprocesrecht ten aanzien van de geldigheid van een bekentenis kunnen hier als 
richtlijnen dienen. Vergelijkbare aanbevelingen worden gedaan voor het voorwaar-
delijk sepot. Over de vereenvoudigingsmechanismen wordt opgemerkt dat de rechter 
in voorkomende gevallen de rechten van de verdachte goed in het oog dient te houd-
en en ervoor dient te zorgen dat de verdachte voldoende mogelijkheden heeft om 
effectief te kunnen participeren.
 In de context van het internationale strafprocesrecht is het gebruik van vermij-
dings- en vereenvoudigingsmechanismen onvermijdelijk gezien de omvang en duur 
van de strafprocessen. De vermijdingsmechanismen (de guilty plea en de admission 
of guilt) zijn beide voorzien van een solide juridisch kader dat de fairness van deze 
mechanismen waarborgt. Betoogd wordt dat het gebruik van feiten waarover over-
eenstemming bestaat tussen aanklager en verdachte (de agreed facts) een geschikt 
vereenvoudigingsmechanisme is. Door de afwezigheid van een bepaling omtrent 
het nemen van judicial notice van elders vastgestelde feiten bij het ICC, kan feitelijke 
overeenstemming tussen de verdachte en de aanklager een belangrijk mechanisme 
zijn om het proces te vereenvoudigen. Dit kan uitsluitend indien en voorzover de ver-
dachte in staat is gesteld om effectief te participeren. 

In het laatste hoofdstuk wordt benadrukt dat het beginsel van fairness van toepass-
ing is ongeacht de wijze waarop een strafzaak wordt afgehandeld: in een volledig 
doorlopen proces of middels een vermijdings- of vereenvoudigingsmechanisme. Als 
er voor dergelijke mechanismen wordt gekozen, dienen steeds de volgende vragen in 
acht genomen te worden: kan de verdachte kiezen voor het volledig doorlopen van 
het strafproces? Is hij afdoende geïnformeerd over de processuele context van het 
vermijdings- of vereenvoudigingsmechanisme? Kan hij belastend bewijs betwisten? 
Wordt hij voorzien van een gemotiveerd vonnis of beslissing? Slechts als deze as-
pecten van het participatiemodel in acht worden genomen, kan er gesproken worden 
van een legitieme en faire manier van het vermijden of vereenvoudigen van het volle-
dig doorlopen strafproces. 


