
PERSPECTIEF 

·Een verkeerde ontwikl~eling 
De minister en de transacties van het openbaar ministerie 

Straffen en zonde appeUeren aan onze meest elementaire gevoelens. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de verrichtingen van het openbaar ministerie in deze tijd van ui~ 
vergrote emoties met argusogen worden gevolgd. Geregeld is het handelen van het OM 
voorpaginanieuws, en daarmee onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Het spreekt 
vanzelf dat de politiek zich met problemen in de criminaliteitsbestrijding bezighoudt. 
Debatten over het optreden van het OM in individuele strafzaken houden echter ook 
een gevaar in zich. Er worden nogal eens moties aangenomen waarin de minister van 
Justitie iets wordt verzocht, wat meestal neerkomt op een grotere controle op het han
delen van het OM. En het is maar de vraag of dat een goede ontwikkeüng is, vindt oud
Justitieminister Winnie Sorgdrager. 

0 ns openbaar ministerie is begin d o o r W i n n i e S o r g d r a g e r geen lid van het OM en dus geen hoofd zoals 
19e eeuw naar Frans model opge- --------------- de attorney-general in de VS. Hij is uitslui-
richt na een uitvoerige discussie. Want moesten dele- tend, en meestal achteraf 'politiek verantwoordelijk'. 

den van het OM dienaren van de Koning zijn of van de Wet? Zijn Er is ook niet gekozen voor een positie zoals de reguliere departe

Winnie Sorgdrager 

zij, met andere woorden, een uit
voeringsorgaan van de Koning of 
in hun rechtshandhavende taak 
onafhankelijk? De typisch Ne
derlandse tussenoplossing was 
dat hun positie niet werd be
schreven, maar alleen gemar
keerd met de bepaling dat zij de 
'bevelen' van het bevoegd gezag 
moeten opvolgen. Dat gezag was 
toen de Koning en nu de minister 
van Justitie. De 'bevelen' zijn 
later 'aanwijzingen' gaan heten 
en in de Wet van 1998 op de reor
ganisatie van het OM ook zo 

vastgelegd: de minister kan algemene aanwijzingen geven, en bij
zondere. De positie van het OM is in feite niet veranderd. Er is een 
zekere afstand tot de minister, die volledig politiek verantwoorde
lijk is. 

Beginselen 

'Algemene aanwijzingen' gaan over beleid; algemeen vervolgings
beleid, prioriteitstelling en dergelijke. Met 'bijzondere aanwijzin
gen' worden aanwijzingen in individuele strafzaken bedoeld. Bij 
de Kamerbehandeling van de Reorganisatiewet in de Kamer is 
steeds duidelijk en indringend gesteld dat die bijzondere aanwij
zingen juist ook bijzonder zijn omdat het niet de bedoeling is dat 
de minister zich vaak met individuele strafzaken bemoeit. Hij is 

Winnie Sorgdrager is voorzitter van de Raad voor C!tltltltr en oud-minist.er 
van 1 ustitie. 
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mentale diensten, zoals het gevangeniswezen, omdat het OM geen 
uitvoeringsorgaan van de regering is. Het is niet de bedoeling dat 
de politiek het primaat heeft bij beantwoording van de vraag 
welke concrete strafbare feiten al of niet worden vervolgd. Het OM 
moet een eigen, strafrechtelijke afweging maken. Toch is het OM 
ook niet geheel onafhankelijk van de minister omdat het OM 
beleid voert. Dat kan niet zonder dat daarover politiek verant
woording wordt afgelegd, bij uitstek een rol voor de minister. Het 
zou anders liggen als we in Nederland het zogenaamde legaliteits
beginsel hanteerden dat alle strafbare feiten worden vervolgd. 
Dan hoeft geen beleid gevoerd te worden. Maar wij hanteren het 
opportuniteitsbeginsel: het OM kan op gronden van algemeen be
lang van vervolging afzien. Beleid in algemene zin stelt de minis
ter vast, bijvoorbeeld over de kaders waarbinnen prioriteiten wor
den gesteld. De wijze waarop daarbinnen met een individuele 
strafzaak wordt omgegaan, wordt in de eerste plaats door juri
disch-inhoudelijke overwegingen bepaald. Daarnaast kunnen 
andere overwegingen een rol spelen. Daarover beslist het OM zelf, 
en in grote mate onafhankelijk van de minister. 

Een strafzaak kan worden afgedaan met een 'transactie' of 'schik
king': de verdachte kan (verdere) strafvervolging voorkomen met 
de betaling van een geldbedrag en soms nog andere voorwaarden, 
zoals schadevergoeding of publicatie van de afdoening. In de prak
tijk is dit een boete, een straf. Omdat het OM volgens de wet zelf 
geen straffen kan uitdelen, moet het officieel een andere naam 
krijgen. Vandaar de term 'afkopen', die nogal eens de verkeerde 
indruk wekt alsof iemand met geld vervolging kan afkopen. Dat 
heet al snel 'klassenjustitie'. 
Er worden echter dagelijks vele zaken op deze manier afgehan
deld. In de eerste plaats overtredingen, maar soms ook misdrijven. 
Meestal kleinere strafzaken, zoals diefstal en eenvoudige mishan-
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deling, maar ook financiële delicten. Zelfs de politie kan 

misdrijven transigeren, zoals rijden onder invloed (zolang 
het niet al te veel is). 
Al vele jaren wordt gewerkt met hoge transactie- of schik
kingsbedragen in financiële strafzaken en milieuzaken. De 
recente berichtgeving doet voorkomen alsof dit een onjuist 
is en "maatschappelijk niet uit te leggen". Dat verdient 
echter iets meer nuance, vooral bij rechtspersonen. 
In de eerste plaats is geen sprake van het afkopen van 
straf. Er worden hoge bedragen betaald, niet zelden tegen 
het wettelijk maximum, omdat het verkregen voordeel 
wordt teruggevorderd. Zolang je een bedrijf niet in de 
gevangenis kunt opsluiten, kan de rechter er niet meer 
van maken. Om te voorkomen dat dit achterkamertjes
werk· lijkt, gaat dikwijls bovendien een persbericht uit. 
Wat tot onvrede leidt, is dat de verantwoordelijke perso
nen vaak vrijuit gaan. Daarmee zou wel wat meer reke
ning gehouden kunnen worden. Maar dit vergt meer on-
derzoek, en dan nog is een concreet strafbaar feit vaak 
moeilijk te bewijzen. Vanwege de maatschappelijke aanvaard
baarheid is deze extra inzet zeker de moeite waard. 

Rompslomp 

Het efficiencyargument speelt bij de transactie zeker een rol, het 
was bij de invoering zelfs het hoofdargument vanwege de. schaars
te aan justitiële capaciteit. Toch mag het nooit zo zijn, maar dat 
beeld wordt helaas soms wel opgeroepen, dat naar de transactie 
wordt gegrepen bij de verwachting van bewijsproblemen. Dan zou 
het OM misbruik maken van zijn bevoegdheden. Een bedrijf be
taalt immers in het algemeen liever een hoog schikkingsbedrag 
dan het aan te laten komen op een strafzaak, ook al is men soms 
ervan overtuigd dat het bewijs niet geleverd kan worden. Inder
daad valt de straf daar meestallager uit dan bij een schikking, en 
de kans op vrijspraak is zeker niet denkbeeldig. Bij financiële de
licten is de zaak bij nader inzien vaak toch niet zó helder en het 
strafrecht, dat het juist van helderheid moet hebben, is daar dik
wijls niet tegen opgewassen. Bovendien is bij financiële en milieu
zaken een specifieke deskundigheid vereist die lang niet bij alle le
den van de rechterlijke macht voldoende aanwezig is. 
Niettemin betaalt een bedrijftoch liever een hoger bedrag om ver
dere strafvervolging te voorkomen omdat een strafzaak veel nega
tieve publiciteit kan genereren. Wie schikt met een persbericht 
kan altijd zeggen dat hij onschuldig is maar van de rompslomp af 
wil zijn . 

Capaciteitsgebrek 

De minister kan een algemene aanwijzing geven dat het OM geen 
transacties aan mag gaan met bedrijven bij bepaalde misdrijven, 
of boven een bepaald bedrag. In het Kamerdebat over de bouw
fraude beloofde de minister dat het OM alleen schikt met een hoog 
bedrag als het echt niet anders kan. Dat sloeg op het capaciteits
gebrek. Bedenk je daarbij dat een grote financiële strafzaak al snel 
enkele dagen kan duren, dan is de conclusie dat "het niet anders 
kan" dikwijls gauw getrokken. Met deze belofte stelde de minister 
in feite een algemene aanwijzing aan het OM in het vooruitzicht: 
geen hoge transacties, tenzij. Bovendien moesten transacties bo
ven de € 45.000 altijd aan de minister gemeld worden, een tweede 
algemene aanwijzing. De crux is nu: vóór of ná de beslissing van 
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het OM? De bedoeling zal zijn ervóór, want alleen dan kan de 
minister er nog iets aan doen. Concreet betekent dit dat de minis
ter in het zeldzame geval dat een schikking voor meer dan 
€ 45.000 aan hem wordt voorgelegd (dergelijke zaken moeten im
mers normaliter altijd voor de rechter komen), zelf zal gaan afwe
gen of het capaciteitsgebrek dit rechtvaardigt. 

Aanwijzingsbevoegdheid 

De minister gaat zich dus geregeld met individuele zaken bemoei
en en de beslissing zal onvermijdelijk door politieke motieven wor
den beïnvloed. Het is namelijk nog maar de vraag of een minister 
zijn rug recht houdt als een beslissing politiek rumoer kan geven, 
ook al is zij in strafrechtelijk juridische zin juist. Een minister die 
in de relatie tussen minister en OM zoveel toegeeft aan de Kamer 
zal bij individuele beslissingen zijn oren zeker laten hangen naar 
de verwachte politieke reactie. Wat niet wil zeggen dat er altijd 

afstand moet zijn. Er zijn bijzondere zaken waarin de voorgenomen 
afdoening wel aan de minister wordt voorgelegd. Denk aan contro
versiële euthanasiezaken of andere zeer gevoelige kwesties zoals 
de strafzaak tegen Bouterse of een grote bankfraude. De minister 
krijgt zo de gelegenheid zich over de zaak een mening te vormen en 
te beslissen of hij van zijn aanwijzingsbevoegdheid gebruik wil 
maken. Maar moet dat dan bij alle zaken waarin een hoge trans
actie wordt overwogen? Dat is de bedoeling niet. Bovendien kan dit 
het begin zijn van nog veel meer bemoeienis van de minister. Als 
het OM weer een beslissing neemt waarmee de Kamer het niet 
eens is, kan bij een volgende categorie zaken worden voorgeschre
ven dat de afdoening eerst aan de minister wordt voorgelegd. 

Het is nog niet zo lang geleden, namelijk bij de behandeling van 
de Wet op de reorganisatie van het OM in 1998, dat een en ander
maal is gesteld dat de minister in het algemeen afstand moet hou
den bij individuele zaken. Het geheugen van de Kamer is maar 
kort. Kamerleden moeten zich beheersen en zich niet zo gemak
kelijk laten meeslepen door verontwaardiging, die vaak gebaseerd 
is op onvoldoende kennis van zaken of informatie. 
Nederland heeft nooit een politiek gestuurd OM gewild. Nu gaan 
we bijna onontkoombaar die kant uit, zeker zolang het handelen 
van het OM regelmatig 'nieuws' is in de pers en dus aanleiding 
voor de Kamer om 'maatregelen' te eisen. + 
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