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PERSPECTIEF 

Voll{_ert: de tussenstand 
"De gewelddadige dood van de heer Fortuyn heeft de rechtsorde in zeer ernstige mate 
geschokt" zo opende de officier van justitie op 9 augustus jongstleden de eerste pro 
forma zitting in de zaak Volkert van der G. Inmiddels heeft op 4 november een twee-
de pro forma zitting plaatsgevonden en ziet het ernaar uit dat het 'echte' proces in 
maart volgend jaar zal beginnen. Van der G. zwijgt nog altijd, hoewel een verklaring 
inmiddels is aangekondigd. De processtrategie van de advocaten van Van derG., Fran
ken en Böhler, zal onder meer bepaald worden door de verklaring van Van der G. Zel
den is een strafzaak echter in een dergelijk vroeg stadium al zo boeiend geweest. 

S inds Van derG. in hechtenis is, staat 
door Martine Sonneveld hij onder permanent cameratoezicht. 

Mens is vastgelegd delft het onderspit.2 De 
Raad voor de Strafrechtstoepassing oordeel
de uiteindelijk ook in de lijn dat de behanWat als Van der G. voor zijn straf-

proces zelfmoord zou plegen? Tot de noodwet van Donner van 5 
juli 2002 was permanent toezicht alleen bij uitzondering moge
lijk.1 Indien bij ontvluchting of schade aan de gezondheid van de 
gedetineerde grote maatschappelijke onrust ontstaat, is dit een 
nieuwe grond voor permanent toezicht in de noodwet. Het recht 
tot eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer dat zowel in de 
Grondwet als in het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
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deling van Van der G. niet in strijd was met de menselijkheid 
danwel de waardigheid. a 

Dwangvoeding 

Van der G. ging op 12 juli 2002 in hongerstaking. Deze hongersta
king gecombineerd met het ijzig stilzwijgen van Van der G. lever
de een bron van onrust op in Nederland. Wat als Van derG. op de
ze wijze uit het leven stapt zónder een strafproces en zelfs zonder 
een verklaring af te leggen? De discussie laaide op of de huidige 
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Grondwet en met name het zelfbeschikkingsrecht ruimte biedt 
voor dwangvoeding.4 Eenieder mag in beginsel op basis van arti

kel 10 van de Grondwet dwangvoeding weigeren. De wet biedt 
voorts geen direct aanknopingspunt voor het toedienen van 
dwangvoeding aan Van derG. Een uitzondering zou nu gemaakt 
moeten worden voor Van der G. Donner leek op een bepaald mo
ment vastberaden dwangvoeding ook daadwerkelijk toe te pas
sen.5 Gelukkig heeft Donner dit dilemma niet op de spits hoeven 
drijven aangezien Volkert in september 2002 weer begon te eten. 

Zwijgrecht 

Van der G. heeft zich tot op heden niet uitgelaten over de moord 
op Fortuyn en zich beroepen op zijn zwijgrecht.6 Ook nu laait de 
discussie weer op, want wat is onbe-
vredigender voor het Nederlandse 

laatstgenoemde zitting heeft de rechtbank besloten Van der G. op 
te nemen in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor psychiatrisch 

onderzoek. Bovendien is op deze zitting aangekondigd, dat Van 
der G. met een verklaring zal komen. Het échte proces zal ver
moedelijk pas in maart volgend jaar van start gaan. 
Het OM lijkt niets aan het toeval te willen overlaten. Het College 
van procureurs-generaal heeft de begeleidingscommissie in de 
zaak-Fortuyn ingesteld, 'Belcom Fortuyn', om het strafrechtelijk 
onderzoek in deze zaak te begeleiden. Een team van rechercheurs 
heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Nu alle ogen op het OM zijn 
gericht, zal de druk groot zijn om het proces vrij van vormfouten 
tot een goed einde te brengen. Tot nu toe lijkt het OM de regie 
strak in handen te hebben, alhoewel de verklaring van Van der G. 
een ánder licht op de zaak kan doen schijnen en de procestactiek 

van de raadslieden daarom voor het 
OM nog niet bekend is. 

volk dan dat Van der G. wordt ver
oordeeld zonder ooit zelf te hebben 
gesproken? In beginsel hoeft nie
mand mee te werken aan zijn eigen 
veroordeling. De meeste advocaten 
adviseren hun cliënten dan ook te 
zwijgen zolang het gerechtelijke 
vooronderzoek loopt. Op het mo
ment dat het onderzoek ter terecht-

~trafvernrründerûng of 
niet-ontvankelijkheid 

lijken hoofddoel te zijn 

De raadslieden staan voor de zware 
taak een processtrategie te ontwik
kelen in een zaak waarin een over
daad van bewijs aanwezig is . 
Strafvermindering of niet-ontvan
kelijkheid van het OM lijken daar
bij vooralsnog hoofddoel te zijn. 

zitting start, komen de verdachten 
vervolgens met verklaringen, Van der G. vermoedelijk ook. Vanuit 
de LPF ontstonden echter geluiden om het zwijgrecht voor dit 
soort gevallen afte schaffen.7 Het moet wat betreft de LPF niet zo 
zijn, dat verdachten zich achter hun zwijgrecht verschuilen en 
onverkort weigeren mee te werken aan een ongestoorde proces
gang. Deze discussie is als een kaars gedoofd. 

Eerlijk proces 

Over de schijn van partijdigheid van rechter Vermolen -die door 
LPF'er F. Hoogendijk een radicale beroepsactivist werd genoemd
ontstond eveneens discussie. Komt Van derG. wel een eerlijk pro
ces toe gezien het verleden van rechter Vermalen? Het gaat dan 
met name om artikel 6 EVRM (recht op een eerlijk proces) alsme
de artikel17 Grondwet (niemand kan tegen zijn wil worden afge
houden van de rechter die de wet hem toekent). Zowel de officier 
van justitie als Van der G. zelf kan een beroep doen op het wra
kingsrecht als er feiten en omstandigheden bekend zijn, die hen 
doen twijfelen aan de onpartijdigheid van de rechter. Verder staat 
het (uitsluitend) Van der G. vrij een beroep te doen op artikel 17 
van de Grondwet indien hij meent dat hij van de rechten wordt 
afgehouden die de wet hem toekent. Beide rechtsmiddelen zijn tot 
op heden ongebruikt. Wél blijft uiteraard de rechterlijke macht in 
de schijnwerpers staan nu het op zijn minst opmerkelijk is, dat in 
een dergelijke publieke strafzaak juist een rechter op de zaak is 
gezet over wie men kon verwachten dat een publieke discussie zou 
ontstaan. 

'Incriminatie' 

Op 9 augustus 2002 introduceerde de officier van justitie op een 
pro forma zitting in het kort de zaak. Het blijkt dat justitie op dat 
moment al een overdaad aan bewijzen heeft tegen Van derG. De 
tweede pro forma zitting vond plaats op 4 november 2002. Op 

4 

Hierbij zal met name een beroep 
gedaan worden op artikel 6 EVRM: 

een verdachte is pas schuldig als dat door de rechtbank wettig en 
overtuigend bewezen wordt geacht. In dit proces is dat niet het 
geval. Getuigen zijn inmiddels opgeroepen -M. Herben, J. Janssen 
van Raay en F. Teeven- wegens hun opruiende stellingnames, 
waardoor er gevaar bestaat dat de beslissing van de rechtbank 
wordt beïnvloed. Daarnaast heeft de Van der Haak voorzitter van 
de commissie die de beveiliging rondom Fortuyn onderzoekt, de 
rechtbank ingelicht over de beveiliging van Fortuyn. Maar ook 
maatregelen als cameratoezicht en het strenge gevangenisregime 
van Van der G. zijn volgens de raadsman debet aan de 'incrimina
tie' van Van derG. , omdat deze een strafkarakter dragen. De poli
tieke situatie rond 6 mei wordt hier eveneens bij betrokken, de 
raadslieden hebben een verzoek gedaan om alle rapporten en 
documenten over '6 mei' te ontvangen. 

Processtrategie 

Duidelijk is dat de raadslieden van Van der G. voor een hoop 
ankers zullen gaan liggen: de (politieke) situatie in Nederland, 
alsmede rond de persoon Fortuyn rond 6 mei 2002; de publieke be
schuldigingen aan het adres van Van derG.; het strafkarakter van 
de omgang van het OM met Van der G.; de mogelijke omissies of 
fouten van het OM; eventuele aanwezige strafuitsluitingsgron
den; de verzachtende omstandigheden rondom de persoon Van der 
G. welke omstandigheden eerst na de bekendmaking van de ver
klaring van Van der G. een rol zullen spelen; de psychische en 
lichamelijke gesteldheid van Van der G. 
Uiteraard kan de verklaring van Van der G. tot gevolg hebben dat 
de processtrategie van de raadslieden verandert. Daarmee hebben 
de raadslieden nu een belangrijk wapenfeit in handen ten opzich
te van het OM Het wachten is dan ook op de verklaring van Van 
derG. + 
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