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4. De rechtsstaat 
 
Belangrijke uitgangspunten voor de overheid als het gaat om de bestrijding van criminaliteit. 
Bij [straf]vervolging moet de overheid handelen op basis van: 

* Nationale wetgeving 
  I Grondwet 

II Wetboek van Strafrecht wat is strafbaar / welke straf 
  III Wetboek van Strafvordering procedures m.b.t.  - opsporing 
          - vervolging 
          - berechting 
  Begrip: legaliteitsbeginsel 

* Internationale wetgeving van VN en EU (gaat boven de nationale wetgeving).  
- VN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
- EU Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 

  
4.1 Grondbeginselen van de (democratische) rechtsstaat  

Nederland is een democratische rechtsstaat.  
democratisch  omdat de burgers kiezen wie het land regeert.  

    (regering kan alleen regeren met instemming  van het parlement)  
rechtsstaat iedereen moet zich aan het Nederlandse recht moet houden, zowel 

de burgers als de overheid[sfunctionarissen].  
 

Doelen van de rechtsstaat: - willekeur en machtsmisbruik door overheid voorkomen  
- bevorderen van rechtszekerheid  
- bevorderen van rechtsgelijkheid 

 
Een rechter kan bij het niet naleven van wetten sancties opleggen. Als de rechters in een 
staat niet onafhankelijk zijn, kan die staat geen rechtsstaat genoemd worden. 

 
Belangrijke kenmerken van een rechtsstaat 
a. Drie gescheiden taken van de overheid: trias politica 

I regels maken     wetgevende macht 
II goedgekeurde regels uitvoeren  uitvoerende macht  
III conflicten beslechten    rechtsprekende macht 

als de regels niet duidelijk zijn of  
als regels niet goed worden toegepast.  

De Nederlandse grondwet is beïnvloed door de ideeën van De Montesquieu, maar er 
is geen absolute scheiding van de drie staatsmachten. Het gaat om een goed 
evenwicht tussen de drie machten (“checks and balances”, waardoor machtsmisbruik 
door een staatsmacht niet kan). 

b. Onafhankelijke rechtspraak 
De bevoegdheid recht te spreken is vrijwel exclusief in handen van de 
rechtspraak.  

De rechtspraak is onafhankelijk: rechters worden voor het leven benoemd.   
c. Grond- of vrijheidsrechten [klassieke grondrechten en sociale grondrechten] 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sanctie_(straf)
http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Onafhankelijkheid/


4.2 Rechtsstaat en criminaliteit 
De rechtsstaat is voortdurend in ontwikkeling:  bijv. steeds meer aandacht voor 

rechtshandhaving 
 

Wetgevende macht: regering en parlement regering doet wetsvoorstellen 
  parlement besluit 
 

Uitvoerende macht: regering  (met behulp van ambtenaren)  
↓ 
m.b.t. criminaliteit zijn de taken:   a.  opsporen van strafbare feiten  

                                                                             b. vervolgen van verdachten   
  

Dit vindt plaats onder politieke verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. 
De organisatie die effectief belast is met de uitvoering: Openbaar Ministerie met OvJ’s 

 
Wettelijke randvoorwaarden: 

    Wetboek van Strafrecht  - legaliteitsbeginsel 
      - maximumstraf per delict is vastgelegd 
      - “ne bis in idem” regel [staat nu ter discussie] 
      - geen straf zonder schuld 

[wettig en overtuigend aangetoond!]  
- verjaringstermijnen 
 

 Wetboek van Strafvordering   - eerlijk proces door onafhankelijke rechter(s) 
      - uitgaan van “veronderstelling van onschuld” 
      - verplichte procedures    → vormvoorschriften 
      - regels m.b.t. dwangmaatregelen  
       [bijv. voorarrest, voorlopige hechtenis] 
      - rechten voor verdachten m.b.t. verdediging 
      - rechten voor slachtoffers 
       [bijv. verhaal doen, schadevergoeding] 
 
4.3  Dilemma’s en spanningen 

dilemma lastige keus (die nooit tot complete tevredenheid leidt) tussen twee 
mogelijkheden 

 
Dilemma m.b.t. criminaliteitsbestrijding:  

Wat moet voorrang hebben: rechtsbescherming of rechtshandhaving? 
  

Spanningen:  - wat mag de overheid aan informatie verzamelen en bewaren? 
   - grondrechten en algemene identificatieplicht 
   - wet BOB 
   - taak van de politie: handhaven openbare orde of opsporen strafbare feiten? 
   - positie van het Openbaar Ministerie: 
   - opsporen van strafbare feiten 
   - vrijheid van OvJ om “vrijspraak’ te eisen 
   - opportuniteitsbeginsel 
   - welke zaken komen (waarom) wel of niet voor de rechter? 
   - wetgeving en rechtspraak 
    Vb. van jurisprudentie bij euthanasie  

 
 



4.4 Klassenjustitie (selectief optreden bij politie, OM en rechters?) 

Klassenjustitie  in het strafrecht betekent dat mensen met een bep. achtergrond* 
voor hetzelfde of een soortgelijk vergrijp zwaarder gestraft worden 
dan mensen uit andere (hogere) “milieus”. 

 
* bijv.: lagere sociale milieus, werklozen, allochtonen, recidivisten 

 
Verklaringen voor het bestaan van klassenjustitie  
- verdachten uit “betere” kringen zijn beter in staat om hun belangen (te laten) behartigen 
- OvJ’s en rechters kunnen t.a.v. zwakkere sociale milieus bevooroordeeld zijn 

(= uitgaan van stereotype percepties) 
 

Politie, OM en rechters verwachten (wellicht) bepaald gedrag bij personen uit een bepaalde 
groep en handelen daarnaar: zo ontstaat een “selffulfilling prophecy”, d.w.z.  een 
voorspelling die wel uit moet komen op basis van bepaalde uitgangspunten of opvattingen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht

