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Instantie Rechtbank Oost-Brabant

Datum uitspraak 30-07-2019

Datum publicatie 30-07-2019

Zaaknummer 01/879246-17

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Verdachte heeft zich onder meer schuldig gemaakt aan een bedreiging, oplichting,
valsheid in geschrift en computervredebreuk. Verdachte heeft op zeer planmatige,
gewiekste en doortrapte wijze twee bedrijven opgelicht, voor een totaalbedrag van
ruim € 560.000,--. Het beroep op overmacht en het bestaan van een alternatief
scenario wordt verworpen. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf
van vier jaren waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.
De vorderingen van de benadeelde partijen worden toegewezen tot resp.
€330.762,-- en € 293.253,29.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

vonnis

Strafrecht

Parketnummer: 01/879246-17

Datum uitspraak: 30 juli 2019

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de
zaak tegen:

geboren te [geboorteplaats] op [1970] ,

ECLI:NL:RBOBR:2019:4412

RECHTBANK OOST-BRABANT

[verdachte] ,
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zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

thans gedetineerd te: P.I. HvB Grave (Unit A + B).

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 12
oktober 2018, 8 januari 2019, 1 april 2019, 25 juni 2019 en 16 juli 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van
de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 3 september 2018.

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 16 juli 2019 overeenkomstig artikel 314a van het
Wetboek van Strafvordering is gewijzigd, is aan verdachte ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 juni 2015 tot en met 18 augustus 2015 te Boxtel en/of elders in
Nederland en/of in België,

met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of
door een samenweefsel van verdichtsels, het [bedrijf 1] , gevestigd te [plaats 1] (België) en/of het [bedrijf
2] , gevestigd in Jordanië, heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, te weten USD 626.762,00
(omgerekend euro 561.578,81 of daaromtrent),

door (ondermeer) -zakelijk weergegeven-

- zonder medeweten en/of toestemming van [slachtoffer 1] (directeur/zaakvoerder van voornoemd bedrijf
[bedrijf 1] ) via diens emailadres [emailadres 1] een emailbericht - waarin hij,verdachte, zich voordeed als
die [slachtoffer 1] - te sturen aan [slachtoffer 2] (directeur/vertegenwoordiger van [bedrijf 2] ) met de
mededeling dat het nieuwe emailadres van die [slachtoffer 1] was: [emailadres 2] ; en/of (vervolgens)

- zonder medeweten en/of toestemming van die [slachtoffer 1] en/of het bedrijf [bedrijf 1] , een of
meerdere emailberichten te sturen aan die [slachtoffer 2] en/of aan [bedrijf 2] , waarin hij,verdachte, zich
(telkens) voordeed als die [slachtoffer 1] en/of als vertegenwoordiger van [bedrijf 1] en/of daarbij (telkens)
gebruik heeft gemaakt van een door hem,verdachte, beheerd emailadres, te weten [emailadres 2] ; en/of

- zonder medeweten en/of toestemming van die [slachtoffer 2] en/of het bedrijf [bedrijf 2] , een of
meerdere emailberichten te sturen aan die [slachtoffer 1] en/of het bedrijf [bedrijf 1] , waarin hij,verdachte,
zich (telkens) voordeed als die [slachtoffer 2] en/of als vertegenwoordiger van [bedrijf 2] en/of daarbij
(telkens) gebruik heeft gemaakt van een door hem.verdachte, beheerd emailadres, te weten [emailadres 3]
; en/of (vervolgens)

- vier, in elk geval een aantal, facturen van het bedrijf [bedrijf 1] , welke facturen waren gericht aan het
[bedrijf 2] , met gebruikmaking van het e-mailadres [emailadres 2] te sturen naar het [bedrijf 2]
voornoemd, op welke facturen (telkens) de naam van de bank van [bedrijf 1] was gewijzigd in ' [bank 1] '
en/of het bankrekeningnummer van het bedrijf [bedrijf 1] was gewijzigd in, in elk geval vervangen door, het
(Nederlands) [bankrekeningnummer 1] ;

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

De tenlastelegging.
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hij meermalen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 01 juni 2015 tot en met 31 augustus
2015, in de gemeente Boxtel, en/of elders in Nederland, (telkens) opzettelijk een factuur van het [bedrijf 1]
, gevestigd te [plaats 1] (België) en gericht aan het [bedrijf 2] , gevestigd te Jordanië in verband met de
levering van (tweedehands) materiaal voor het onderhouden en/of testen van vliegtuigmotoren, zijnde
voormelde factu(u)r(en) (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen,
(telkens) valselijk heeft opgemaakt, althans heeft vervalst, hebbende hij, verdachte toen daar (telkens)
opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid op die factu(u)r(en) de naam van de bank van het bedrijf
[bedrijf 1] voornoemd gewijzigd in, in elk geval vervangen door, ' [bank 1] ' en/of het bankrekeningnummer
van het bedrijf [bedrijf 1] gewijzigd, in, in elk geval vervangen door, het (Nederlands) [bankrekeningnummer
1] , (telkens) met het oogmerk om voormelde factu(u)r(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door een
ander of anderen te doen gebruiken;

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 juni 2015 tot en met 31 december 2015,
te Boxtel en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van
het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, in elk geval zich een of meermalen schuldig heeft
gemaakt aan witwassen, althans aan schuldwitwassen, immers heeft hij, verdachte, en/of zijn
mededader(s) (telkens) een of meermalen (van) een voorwerp, te weten een geldbedrag(en), tot een
totaalbedrag van euro 561.578,81 of daaromtrent, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de
vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld, althans verborgen en/of verhuld wie de
rechthebbende(n) op die/dat geldbedrag(en) was/waren of wie die/dat geldbedrag(en) voorhanden had,

en/of

overgedragen en/of omgezet en/of daarvan gebruik gemaakt,

terwijl hij,verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en)
vermoeden, dat die/dat geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

3.

hij op of omstreeks 16 september 2016, in elk geval in of omstreeks de periode van 16 september 2016 tot
en met 11 oktober 2016 te Boxtel en/of elders in Nederland en/of in België een offerte d.d. 16 september
2016 van het [bedrijf 1] , gevestigd te [plaats 1] (België), en gericht aan het [bedrijf 3] gevestigd in
Pakistan, in verband met de levering van tweedehands materiaal voor het testen van vliegtuigmotoren -
zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of
vervalst, immers heeft hij,verdachte, valselijk in voornoemde offerte het (Belgisch) bankrekeningnummer
van het bedrijf [bedrijf 1] voornoemd gewijzigd in, in elk geval vervangen door, het (Nederlands)
[bankrekeningnummer 2] en/of de SWIFT-code: ' [SWIFT-code 1] ' gewijzigd in, in elk geval vervangen door:
' [SWIFT-code 2] ', zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door
anderen te doen gebruiken;

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 mei 2017 tot en met 15 mei 2017 in de
gemeente Boxtel en/of elders in Nederland, (telkens) opzettelijk - een Invoice op naam gesteld van het
[bedrijf 4] te [plaats 2] en gericht aan het [bedrijf 2] in Jordanië, en/of

- twee betalingsopdrachten (één gedateerd 9 mei 2017 en één gedateerd 10 mei 2017) (telkens) op naam
gesteld van het [bedrijf 2] te Jordanië en gericht aan de [bank 2] (Jordanië),

zijnde die Invoice en/of die betalingsopdracht(en) (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om
tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft opgemaakt, althans heeft vervalst, hebbende
hij, verdachte, toen daar (telkens) opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid - op die Invoice
vermeld als invoicenummer: [nummer] en/of als invoicedatum:4 mei 2017 en/of onder 'Payment Terms':
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- op die betalingsopdracht(en) (telkens) vermeld: 'From:Financial Director/ [bedrijf 2] To: [bank 2] for saving
and Investment [bedrijf 2] ' en/of 'Please pay the total amount of USD**456,782.00** and debit this
amount against our account [account] in US Dollar' en/of

'Invoice [nummer] ' en/of ' [bedrijf 5] , [bank 3] ' en/of het bankrekeningnummer: [bankrekeningnummer
2] ,

(telkens) met het oogmerk om voormelde Invoice en/of betalingsopdrachten als echt en onvervalst te
gebruiken of door een ander of anderen te doen gebruiken;

5.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 31 mei 2015 tot en met 5 juni 2015 te
Boxtel, althans in Nederland en/of in België,

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk

in een (gedeelte van) een geautomatiseerd werk, te weten (een gedeelte van) een server (van
[netwerkbedrijf] ), houdende (de gegevens van) het account van het emailadres [emailadres 1] ,

is binnengedrongen door het doorbreken van een beveiliging en/of met behulp van een valse sleutel, te
weten door gebruik te maken van inloggegevens (namelijk een gebruikersnaam en/of wachtwoord) tot welk
gebruik hij, verdachte, niet gerechtigd was en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid;

6.

hij in of omstreeks de periode van 9 december 2014 tot en met 23 juni 2018 te Boxtel en/of Sint-
Oedenrode, gemeente Meierijstad, in elk geval in Nederland, (een) computerwachtwoord(en),
toegangscode(s) en/of daarmee vergelijkba(a)r(e) gegeven(s), waardoor toegang kon worden gekregen tot
een (deel van een) geautomatiseerd werk, te weten (in bestanden genaamd " [bestand 1] " en/of "
[bestand 2] " en/of " [bestand 3] " opgenomen) gebruikersgegevens en/of (bijbehorende) wachtwoorden,
heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, met het oogmerk dat daarmee

een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede en/of derde lid, van het Wetboek van Strafrecht,

althans,

een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c van het Wetboek van Strafrecht

werd gepleegd;

7.

hij op of omstreeks 23 juni 2018 te Sint-Oedenrode, gemeente Meierijstad, [slachtoffer 4] heeft bedreigd
met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door die [slachtoffer 4] dreigend de
woorden toe te voegen "Ik maak jou dood", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking, en/of
daarbij of vervolgens met zijn verdachtes vinger/hand een beweging over zijn keel te maken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de
bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in

'Immediately by wire transfer' en/of als te betalen bedrag USD 456,782.00 en/of de naam ' [slachtoffer 3]
' met emailadres: [emailadres 4] en/of onder 'Send Payment to' als naam van de bank: ' [bank 3] ' en/of
als bankrekeningnummer: [bankrekeningnummer 2] ; en/of
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de verdediging geschaad.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd
van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden
ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

Inleiding.

Een persoon is een geautomatiseerd werk, te weten de server van [netwerkbedrijf]
binnengedrongen. Op deze server stond het account van het e-mailadres van [slachtoffer 1] ,
directeur/zaakvoerder van het [bedrijf 1] (hierna: [bedrijf 1] ). Door dit geautomatiseerde werk binnen
te dringen heeft deze persoon toegang gekregen tot de e-mails van [slachtoffer 1] en tot documenten
van zijn bedrijf, waaronder facturen en offertes. Deze persoon heeft vervolgens een zakenrelatie van
[bedrijf 1] , zijnde [slachtoffer 2] – vertegenwoordiger van [bedrijf 2] (hierna: [bedrijf 2] ) – benaderd.
De persoon deed zich voor als [slachtoffer 1] en gaf aan dat zijn e-mailadres was veranderd. Middels
dit door deze persoon beheerde e-mailadres correspondeerde hij vervolgens met [slachtoffer 2] ; zich
hierbij voordoend als [slachtoffer 1] . Naar [slachtoffer 1] toe gaf de persoon zich uit als [slachtoffer 2]
en had daarvoor ook een door hemzelf beheerd e-mailadres aangemaakt. In dat nieuwe e-mailadres
had hij oude mails “geknipt en geplakt”, zodat niet opviel dat het e-mailadres van [slachtoffer 2] was
gewijzigd.

Vervolgens heeft de persoon vier facturen van [bedrijf 1] aan [bedrijf 2] vervalst; hij heeft het
bankrekeningnummer van [bedrijf 1] vervangen door het bankrekeningnummer van verdachte.
Hierdoor heeft [bedrijf 2] een bedrag van omgerekend € 561.578,81 euro op verdachtes bankrekening
gestort, terwijl zij in de veronderstelling verkeerde dat zij dit bedrag aan [bedrijf 1] overmaakte.

Verdachte heeft dit geldbedrag vervolgens naar meerdere op zijn naam gestelde bankrekeningen
overgemaakt. Vanaf die rekeningen heeft hij een deel van dit bedrag naar bankrekeningen van in
totaal 26 personen doorgesluisd. Het ging hierbij telkens om een bedrag van om en nabij € 10.000,-.
Verdachte had deze personen tevoren benaderd en gevraagd of hij – tegen een vergoeding – geld
kon laten storten op hun bankrekeningen. De derden mochten dan € 1.000,- à 1.500,- van het bedrag
houden en het overige moesten zij van de rekening halen en contant aan verdachte teruggeven.
overhandigen.

Dezelfde modus operandi is vervolgens nog een aantal keren geprobeerd , maar daarbij is het telkens
tot een valsheid in geschrift beperkt gebleven, omdat het tijdig werd opgemerkt. Zo zijn in een offerte
van [bedrijf 1] aan [bedrijf 3] bankgegevens van [bedrijf 1] veranderd in de bankgegevens van [naam]
– een persoon die verdachte hiervoor had benaderd – en zijn in een invoice en betalingsopdrachten
van [bedrijf 4] aan [bedrijf 2] de bankgegevens veranderd in de bankgegevens van [naam] .

Onder verdachte zijn twee laptops met daarop belastende – met de ten laste gelegde feiten verband
houdende – informatie aangetroffen. Ook is in de kamer waar verdachte verbleef, in de woning van
zijn moeder, een groot aantal documenten aangetroffen die samenhangen met het ten laste gelegde.
Uit onderzoek aan de laptops blijkt onder meer dat via een van die laptops het account van

De formele voorvragen.

Bewijs ten aanzien van de feiten 1 tot en met 6.
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[slachtoffer 1] is binnengedrongen en dat met die laptops mails zijn verstuurd. Ook blijkt dat er nog
meerdere computerwachtwoorden en gegevens van anderen op stonden, waarmee toegang kon
worden verkregen tot geautomatiseerde werken.

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie acht bewezen dat verdachte degene is die dit alles heeft gedaan en acht het
onder 1 primair, het onder 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging.

De verdediging heeft niet betwist dat sprake is van oplichting, hacken, valsheid in geschrift, dat mails
zijn verstuurd in hoedanigheid van een ander en dat belastende gegevens in de laptops van
verdachte én belastende documenten bij verdachte zijn aangetroffen. De verdediging heeft echter
aangevoerd dat niet verdachte hiervoor verantwoordelijk was, maar de Russen [persoon 1] en
[persoon 2] . Verdachte stelt dat hij deze twee mannen heeft leren kennen in mei 2015, via een
vriendin genaamd [persoon 3] . Deze mannen zouden een goedlopend bedrijf in België hebben. De
fiscus zou hen echter in het vizier hebben en daarom moest geld vanuit België naar Nederland worden
overgemaakt. Verdachte en “de Russen” kwamen overeen dat het geld op de bankrekening van
verdachte zou worden gestort. De Russen adviseerden verdachte om het geld in delen over te boeken
naar andere bankrekeningen en – als hij dit geld niet alleen contant van zijn rekening kon pinnen –
derden om hulp te vragen. Verdachte mocht hen dan € 1.000,- tot € 1.500,- geven. Dit heeft verdachte
vervolgens gedaan; hij ging op zoek naar mensen die in geldnood zaten en liet hen – tegen een
vergoeding – hun bankrekening hiervoor beschikbaar stellen. Die derden pinden dan het geld van de
rekening en overhandigen dat geld contant aan verdachte. Verdachte verklaart het geld vervolgens
aan [persoon 3] te hebben overgedragen, waarop [persoon 3] het op haar beurt weer aan de Russen
heeft overgedragen.

Verdachte heeft verklaard dat hij in tussentijd zijn huis aan deze mannen heeft verhuurd. De mannen
maakten gebruik van zijn laptops en van zijn wifi-code. Verdachte stelt dan ook dat alle belastende
gegevens door de Russen op zijn laptops zijn gezet en dat zij verantwoordelijk zijn voor de onder 1
tot en met 6 ten laste gelegde feiten; verdachte stelt hierbij – afgezien van het beschikbaar stellen
van zijn bankrekening en het zoeken naar derden die ook hun bankrekening beschikbaar wilden
stellen – geen enkele betrokkenheid bij te hebben gehad.

Over de belastende documenten die onder hem in beslag zijn genomen, verklaart verdachte dat dit
documenten van de Russen zijn; hij had hiervan foto’s gemaakt en moest deze documenten van de
Russen meenemen naar de woning van zijn moeder om deze documenten voor hen in te scannen of
uit te printen.

Het oordeel van de rechtbank.

Bewijsmiddelen.

Omwille van de leesbaarheid van het vonnis wordt voor wat betreft de door de rechtbank gebezigde
bewijsmiddelen verwezen naar de uitwerking daarvan in de bijlage die van dit vonnis deel uitmaakt.
De inhoud van die bijlage dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

De bewijsoverwegingen.

Het alternatieve scenario.
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In de onderhavige strafzaak wordt de inhoud van de feitelijke bevindingen ten aanzien van het
digitaal bewijs en de fysiek aangetroffen documenten niet betwist. Wel wordt betwist dat de strafbare
handelingen door verdachte zelf of met zijn medeweten zijn verricht; verdachte stelt dat anderen
hiervoor verantwoordelijk zijn geweest.

De rechtbank is van oordeel dat bij de beoordeling van een dergelijk verweer in dit geval als maatstaf
dient te gelden of – alle feiten en omstandigheden in ogenschouw nemende – dit verweer al dan niet
in meer of mindere mate aannemelijk is geworden. Het is aan de verdachte om hiervoor redengevende
feiten en omstandigheden aan te voeren. Volgens vaste jurisprudentie mag de rechter, naast de
weerlegging in de bewijsmotivering, ook de onwaarschijnlijkheid, onaannemelijkheid en/of de
ongeloofwaardigheid van alternatieve scenario’s in zijn oordeelsvorming betrekken.

Verdachte heeft zijn betrokkenheid bij de feiten (met uitzondering van betrokkenheid bij het
witwassen van geld) ontkend, en heeft verklaard dat de Russen [persoon 1] en [persoon 2] achter
deze feiten zouden moeten zitten. Voor dit alternatieve scenario is echter – anders dan de verklaring
van verdachte – geen enkel aanknopingspunt in het dossier te vinden. Verdachte heeft hiervoor ook
geen nadere verifieerbare onderbouwing gegeven. Verdachte stelt – pas voor het eerst ter zitting – dat
hij met zijn telefoon foto’s van de Russen zou hebben gemaakt. Verdachte heeft echter geen foto van
deze Russen overgelegd en heeft ook geen enkel verzoek ingediend om zijn telefoon op dergelijke
gegevens te laten onderzoeken. 
De betrokkenheid van de Russen bij de feiten is op geen enkele wijze onderbouwd door verdachte.
Bovendien, zo is de rechtbank van oordeel, wijzen alle feiten en omstandigheden in het dossier er
juist op dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan én dat hij hier – met uitzondering van feit 2
– alleen verantwoordelijk voor is. Zo was bijvoorbeeld de Lenovo notebook waarop belastende
informatie is aangetroffen encrypted. Verdachte heeft verklaard dat het wachtwoord van deze
computer “ [wachtwoord 1] ” zou zijn, maar dat was onjuist. Het NFI heeft het wachtwoord
achterhaald en dit bleek te zijn: “ [wachtwoord 2] ”. Het getal 1970 is het geboortejaar van verdachte
en is bovendien een getal dat vaker door verdachte werd gebruik in een wachtwoord of als (pin)code.
Daarbij komt dat de voornaam van [verdachte] is, wat weer strookt met het deel van het wachtwoord
“ [deel wachtwoord] ”. Verdachte is hiermee geconfronteerd en heeft daarop aangegeven dat de
Russen kennelijk zijn wachtwoord hebben gewijzigd; hetgeen op zich niet direct uit te sluiten zou zijn.
Echter, verdachte heeft verklaard dat hij in 2017 voor het laatst contact met de Russen heeft gehad.
Uit het onderzoek dat aan de notebook is verricht blijkt dat daarop in ieder geval in 2018 nog een file
is aangemaakt, waarin meer dan 1600 documenten en mails waren opgeslagen die afkomstig waren
of waarin de namen waren vermeld van [bedrijf 2] te Jordanië en/of [bedrijf 1] te België. Enkel al op
grond hiervan blijkt dat het alternatieve scenario dat verdachte schetst, niet juist kan zijn. Hierbij komt
dat [slachtoffer 4] – die een nauw contact met verdachte had – heeft verklaard dat verdachte het
vaak over “ [slachtoffer 1] ” had en dat verdachte haar had verteld dat hij diens mail heeft kunnen
overnemen en zo een rekeningnummer heeft kunnen aanpassen; hetgeen strookt met wat volgens
aangevers is voorgevallen. Ook heeft [slachtoffer 4] verklaard dat verdachte altijd achter zijn
computer zat en dat hij haar had verteld dat die computer dusdanig beveiligd was dat daar niemand
anders op kon. Volgens verdachte zou [slachtoffer 4] over de Russen kunnen verklaren. Echter, zij
geeft aan dat verdachte nooit over Russen of over vrienden van [persoon 3] heeft gesproken. De
rechtbank ziet geen enkele aanleiding om aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de
verklaring van [slachtoffer 4] te twijfelen. Zij heeft van meet af aan consistent verklaard én haar
verklaring vindt steun in meerdere (objectieve) bewijsmiddelen.

Het door verdachte geschetste alternatieve scenario wordt dan ook door de bewijsmiddelen weerlegd
en kan bovendien als volstrekt ongeloofwaardig terzijde worden geschoven. Dit leidt de rechtbank tot
de conclusie dat niet is gebleken dat [persoon 1] en [persoon 2] – zo zij al zouden bestaan – op enige
wijze strafrechtelijk betrokken zijn bij de feiten. De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen,
zoals opgenomen in de bewijsbijlage, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1
primair, het onder 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde heeft begaan en dat hij deze feiten – met
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uitzondering van feit 2 – alleen heeft gepleegd. Het betoog van de raadsman dat de rol van verdachte
bij de feiten 1 en 2 op zijn hoogst die van medeplichtige is, en dat – nu medeplichtigheid aan deze
feiten niet in ten laste gelegd – verdachte van deze feiten dient te worden vrijgesproken, verwerpt de
rechtbank dan ook. Ook het verweer van de verdediging dat niet van enige betrokkenheid bij de
onder 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde feiten is gebleken, verwerpt de rechtbank. De verweren van de
raadsman hieromtrent vinden hun weerlegging in de bewijsmiddelen en behoeven verder dan ook
geen bespreking.

Ten aanzien van feit 2 acht de rechtbank wel bewezen dat verdachte dit feit tezamen en in vereniging
met anderen heeft gepleegd. Echter, niet met “de Russen” waar de verdediging op doelt. Verdachte
heeft verklaard dat hij mensen heeft gezocht die bereid waren om tegen een vergoeding geld op hun
rekening te laten storten, dit er daarna voor verdachte af te halen en contant aan hem te
overhandigen. Uit de verklaringen van [persoon 4] en [persoon 5] volgt dat zij dit hieraan hebben
meegewerkt en dat zij – zo is de rechtbank op grond van hun verklaringen van oordeel – op zijn minst
genomen willens en wetens bewust de aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat dit geld uit misdrijf
afkomstig was, en dat zij zich door deze constructie schuldig maakten aan het witwassen van geld.
Gezien de duur van de periode van een en ander, de frequentie waarmee verdachte dit geld naar
rekeningen van derden heeft doorgesluisd én de intentie van verdachte bij een en ander, is de
rechtbank van oordeel dat verdachte van het witwassen een gewoonte heeft gemaakt.

Ten aanzien van feit 6 overweegt de rechtbank het volgende. Het feit dat computerwachtwoord(en),
toegangscode(s) en/of daarmee vergelijkba(a)r(e) gegeven(s), waardoor toegang kon worden
gekregen tot geautomatiseerd werk, op de laptop van verdachte zijn aangetroffen, in samenhang
bezien met de feiten die verdachte voorts heeft gepleegd (de onder 1 tot en met 5 bewezen
verklaarde feiten), rechtvaardigt naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen andere conclusie
dan dat verdachte deze gegevens voorhanden heeft gehad met het oogmerk daarmee een misdrijf als
bedoeld in artikel 138ab, tweede en/of derde lid van het Wetboek van Strafrecht te plegen.

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie acht de onder 7 ten laste gelegde bedreiging wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging.

De verdediging heeft aangevoerd dat er wettig, maar geen overtuigend, bewijs is. De verdediging
heeft aangevoerd dat sprake is van een misverstand. Verdachte zou woorden hebben gezegd als: “Dit
wordt mijn dood nog” en “dit wordt jouw dood nog, dat drugsgebruik”, maar zou niet de in de
tenlastelegging gebezigde woorden hebben geuit. Verder stelt verdachte dat hij wel een handgebaar
heeft gemaakt, maar dat dit geen snijdende beweging over zijn keel was. Verdachte heeft
aangegeven dat verbalisanten dit ook niet zouden gezien kunnen hebben, aangezien zij zich achter
hem bevonden.

Het oordeel van de rechtbank.

Bewijsmiddelen.

Bewijs ten aanzien van feit 7.
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Omwille van de leesbaarheid van het vonnis wordt voor wat betreft de door de rechtbank gebezigde
bewijsmiddelen verwezen naar de uitwerking daarvan in de bijlage die van dit vonnis deel uitmaakt.
De inhoud van die bijlage dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

De bewijsoverwegingen.

In hun proces-verbaal relateren [verbalisant 1] en [verbalisant 2] dat zij hebben gehoord dat
verdachte tegen [slachtoffer 4] zei: “Ik maak jou dood”. Dit proces-verbaal is op ambtseed opgemaakt
en de rechtbank ziet geen enkele aanleiding hieraan te twijfelen. [verbalisant 1] en [verbalisant 2]
relateren bovendien beiden dit gehoord te hebben. Dat sprake zou zijn van een misverstand acht de
rechtbank dan ook volstrekt onaannemelijk.

De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte
[slachtoffer 4] met de dood heeft bedreigd.

Op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de in de bijlage uitgewerkte
bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, komt de rechtbank tot het oordeel dat
wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte

1.

in de periode van 1 juni 2015 tot en met 18 augustus 2015 te Boxtel en/of elders in Nederland en/of in
België, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van
een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel
van verdichtsels, het [bedrijf 1] , gevestigd te [plaats 1] (België) en/of het [bedrijf 2] , gevestigd in Jordanië,
heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, te weten USD 626.762,00 (omgerekend euro
561.578,81 of daaromtrent), door onder meer – zakelijk weergegeven –

- zonder medeweten en toestemming van [slachtoffer 1] (directeur/zaakvoerder van voornoemd bedrijf
[bedrijf 1] ) via diens e-mailadres [emailadres 1] een

e-mailbericht – waarin hij, verdachte, zich voordeed als die [slachtoffer 1] – te sturen aan [slachtoffer 2]
(directeur/vertegenwoordiger van [bedrijf 2] ) met de mededeling dat het nieuwe e-mailadres van die
[slachtoffer 1] was: [emailadres 2] ; en - zonder medeweten en toestemming van die [slachtoffer 1] en/of
het bedrijf [bedrijf 1] ,

e-mailberichten te sturen aan die [slachtoffer 2] en/of aan [bedrijf 2] , waarin hij, verdachte, zich telkens
voordeed als die [slachtoffer 1] en/of als vertegenwoordiger van [bedrijf 1] en daarbij telkens gebruik heeft
gemaakt van een door hem, verdachte, beheerd e-mailadres, te weten [emailadres 2] ; en

- zonder medeweten en toestemming van die [slachtoffer 2] en/of het bedrijf [bedrijf 2] ,

e-mailberichten te sturen aan die [slachtoffer 1] en/of het bedrijf [bedrijf 1] , waarin hij, verdachte, zich
telkens voordeed als die [slachtoffer 2] en/of als vertegenwoordiger van [bedrijf 2] en daarbij telkens
gebruik heeft gemaakt van een door hem, verdachte, beheerd

e-mailadres, te weten [emailadres 3] ; en (vervolgens)

- vier facturen van het bedrijf [bedrijf 1] , welke facturen waren gericht aan het [bedrijf 2] ( [bedrijf 2] ),
met gebruikmaking van het e-mailadres [emailadres 2] te sturen naar het [bedrijf 2] ( [bedrijf 2] )
voornoemd, op welke facturen telkens de naam van de bank van [bedrijf 1] was gewijzigd in ' [bank 1] ' en
het bankrekeningnummer van het bedrijf [bedrijf 1] was gewijzigd in, het [bankrekeningnummer 1] ;

2.

De bewezenverklaring.
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in de periode van 1 juni 2015 tot en met 31 december 2015, te Boxtel en/of elders in Nederland, tezamen
en in vereniging met anderen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft
hij, verdachte, en/of zijn mededaders (telkens) van een geldbedrag, tot een totaalbedrag van euro
561.578,81 of daaromtrent, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats en/of de vervreemding
verborgen en/of verhuld, terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders wisten, dat die/dat geldbedrag(en) -
onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

3.

op of omstreeks 16 september 2016 te Boxtel en/of elders in Nederland en/of in België een offerte d.d. 16
september 2016 van het [bedrijf 1] , gevestigd te [plaats 1] (België), en gericht aan het [bedrijf 3]
gevestigd in Pakistan, in verband met de levering van tweedehands materiaal voor het testen van
vliegtuigmotoren – zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen – heeft
vervalst, immers heeft hij, verdachte, valselijk in voornoemde offerte het bankrekeningnummer van het
bedrijf [bedrijf 1] voornoemd gewijzigd in het [bankrekeningnummer 2] en de SWIFT-code: ' [SWIFT-code 1]
' gewijzigd in ' [SWIFT-code 2] ', zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te
gebruiken;

4.

op tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2017 tot en met 15 mei 2017 in de gemeente Boxtel
en/of elders in Nederland, telkens opzettelijk - een Invoice op naam gesteld van het [bedrijf 4] te [plaats 2]
en gericht aan het [bedrijf 2] in Jordanië, en

- twee betalingsopdrachten (één gedateerd 9 mei 2017 en één gedateerd 10 mei 2017) telkens op naam
gesteld van het [bedrijf 2] te Jordanië en gericht aan de [bank 2] (Jordanië),

- op die betalingsopdrachten telkens vermeld: 'From: Financial Director/ [bedrijf 2] To: [bank 2] for saving
and Investment Amman-Jordan' en 'Please pay the total amount of USD**456,782.00** and debit this
amount against our account [account] in US Dollar' en 'Invoice [nummer] ' en/of 'Messers: StandardAero
Netherlands, [bank 3] ' en het bankrekeningnummer: [bankrekeningnummer 2] ,

5.

in de periode van 31 mei 2015 tot en met 5 juni 2015 te Boxtel, althans in Nederland en/of in België,
opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) een geautomatiseerd werk, te weten (een gedeelte van)
een server (van [netwerkbedrijf] ), houdende (de gegevens van) het account van het e-mailadres
[emailadres 1] , is binnengedrongen door het doorbreken van een beveiliging en/of met behulp van een
valse sleutel, te weten door gebruik te maken van inloggegevens (namelijk een gebruikersnaam en/of
wachtwoord) tot welk gebruik hij, verdachte, niet gerechtigd was;

6.

in of omstreeks de periode van 9 december 2014 tot en met 23 juni 2018 te Boxtel en/of

zijnde die Invoice en die betalingsopdrachten telkens een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig
feit te dienen, telkens valselijk heeft opgemaakt, althans heeft vervalst, hebbende hij, verdachte, toen
daar opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid - op die Invoice vermeld als invoicenummer:
[nummer] en als invoicedatum: 4 mei 2017 en onder 'Payment Terms': 'Immediately by wire transfer' en
als te betalen bedrag USD 456,782.00 en de naam ' [slachtoffer 3] ' met e-mailadres: [emailadres 4] en
onder 'Send Payment to' als naam van de bank: ' [bank 3] ' en als bankrekeningnummer:
[bankrekeningnummer 2] ; en

telkens met het oogmerk om voormelde Invoice en betalingsopdrachten als echt en onvervalst te
gebruiken;
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Sint-Oedenrode, gemeente Meierijstad, in elk geval in Nederland, (een) computerwachtwoord(en),
toegangscode(s) en/of daarmee vergelijkba(a)r(e) gegeven(s), waardoor toegang kon worden gekregen tot
een (deel van een) geautomatiseerd werk, te weten (in bestanden genaamd " [bestand 1] " en/of "
[bestand 2] " en " [bestand 3] " opgenomen) gebruikersgegevens en/of (bijbehorende) wachtwoorden,
heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in
artikel 138ab, tweede en/of derde lid, van het Wetboek van Strafrecht, werd gepleegd;

7.

op 23 juni 2018 te Sint-Oedenrode, gemeente Meierijstad, [slachtoffer 4] heeft bedreigd met enig misdrijf
tegen het leven gericht door die [slachtoffer 4] dreigend de woorden toe te voegen "Ik maak jou dood".

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit waarop zij in het bijzonder
betrekking hebben.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel
van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De verdachte heeft verzocht hem te ontslaan van alle rechtsvervolging. Hij heeft daartoe aangevoerd
dat hij geen geld had om eten te kopen en om zijn rekeningen te betalen, dat hij hierdoor zwaar
depressief werd en dat hij het aannemen van het geld dat de Russen hem boden nog als enige
uitweg zag. Verdachte stelt dat sprake was van een conflict van plichten en dat hij naar zijn mening
een verantwoorde keuze heeft gemaakt.

Zoals reeds eerder overwogen, schuift de rechtbank het alternatieve scenario dat verdachte heeft
geschetst – kort samengevat: dat de Russen verantwoordelijk zijn voor het ten laste gelegde en dat
hij enkel tegen betaling geld op zijn bankrekeningen heeft laten storten en dat heeft doorgesluisd –
terzijde. Dat sprake was van ‘overmacht’– van een noodtoestand waardoor verdachte werd
gedwongen de feiten te plegen – is volstrekt niet aannemelijk geworden. Dat verdachte in financiële
onmacht verkeerde, rechtvaardigt op geen enkele wijze hetgeen hij heeft gedaan. Er zijn geen
omstandigheden aannemelijk geworden waaruit blijkt van een ‘overmachtssituatie’ als bedoeld in
artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht.

Ook overigens zijn de rechtbank geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de
strafbaarheid van de feiten en de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

Het bewezen verklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten en verdachte is
strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

De strafbaarheid van het feit en de strafbaarheid van verdachte.

Oplegging van straf en maatregel.
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De eis van de officier van justitie.

De officier van justitie eist ten aanzien van het onder 1 primair, het onder 2, 3, 4, 5, 6 en 7 ten laste
gelegde een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een
proeftijd van 3 jaren.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

Het standpunt van de verdediging.

De verdediging heeft verzocht aansluiting te zoeken bij de oriëntatiepunten voor fraude. Het
uitgangspunt is in dat geval een gevangenisstraf voor de duur van 18 tot 24 maanden. Aangevoerd is
dat de oplichting en het witwassen op hetzelfde feitencomplex zien en dat dit dus niet strafverhogend
dient te werken. Voorts is aangevoerd dat de officier van justitie ten onrechte in zijn strafeis heeft
betrokken dat verdachte meerdere derden bij zijn misdrijf heeft betrokken. De verdediging is van
mening dat dit niet mee mag wegen, aangezien de deelname aan een criminele organisatie – terecht,
wegens het ontbreken van bewijs daarvoor – niet is ten laste gelegd.

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet
op de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan.
Bij de beoordeling van de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten betrekt de
rechtbank het wettelijke strafmaximum en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.
Daarnaast houdt de rechtbank bij de strafbepaling rekening met de persoon en de persoonlijke
omstandigheden van verdachte.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich onder meer schuldig gemaakt aan een bedreiging, en aan oplichting, valsheid in
geschrift en computervredebreuk. Verdachte heeft op zeer planmatige, gewiekste en doortrapte wijze
[bedrijf 1] en [bedrijf 2] opgelicht, voor een bedrag van (omgerekend) ruim € 560.000,-. Om dat geld
“veilig te stellen” heeft hij een groot aantal personen gezocht – die in geldnood verkeerden – en hen
tegen een geldelijke tegemoetkoming betrokken bij zijn misdadig handelen. De rechtbank is – anders
dan de verdediging – van oordeel dat het gemak waarmee verdachte een zeer groot aantal mensen,
waaronder familieleden, bij de strafbare feiten heeft betrokken, in strafverzwarende zin mee kan
wegen; de rechtbank zal dit ook doen. Het is immers een omstandigheid die uit het dossier volgt. Dat
een dergelijke omstandigheid, zoals de raadsman stelt, pas zou mogen meewegen als deelname aan
een criminele organisatie bewezen zou zijn verklaard, vindt geen steun in het recht.

De rechtbank volgt de raadsman ook niet in zijn betoog dat de oplichting en het gewoontewitwassen
eenzelfde feitencomplex betreffen. Bij het eerste feit heeft verdachte zich voorgedaan als een ander,
heeft facturen vervalst door het rekeningnummer van [bedrijf 1] te vervangen door zijn eigen
rekeningnummer, en heeft [bedrijf 2] er zo toe bewogen om een zeer groot geldbedrag op zijn –
verdachtes – rekening te storten in plaats van op rekening van [bedrijf 1] (feit 1). Dit geld heeft
verdachte vervolgens overgemaakt naar andere bankrekeningen van zichzelf. Van daaruit heeft hij
een groot deel van dit geld doorgesluisd naar bankrekeningen van derden, om dit geld later weer
contant van hen in ontvangst te nemen. Pas bij het doorsluizen van het geld naar de bankrekeningen
van de derden, is het geld witgewassen (feit 2). Dit zijn wel degelijk twee afzonderlijke feiten, waar
de rechtbank bij het bepalen van de straf ten nadele van verdachte rekening mee zal houden.
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Daarnaast houdt de rechtbank er rekening mee dat verdachte nogmaals een dergelijke constructie
van oplichting heeft willen uitvoeren. Hij heeft daartoe een invoice en betalingsopdrachten vervalst.
Echter, door omstandigheden buiten de wil van verdachte gelegen, is dit niet gelukt en is het bij
valsheid in geschrift gebleven.

Hetgeen de rechtbank ook zeer verwerpelijk vindt, is dat verdachte zich nadat een en ander aan het
licht is gekomen, nogmaals als [slachtoffer 1] heeft voorgedaan en uit diens naam een e-mail naar het
openbaar ministerie heeft gestuurd. In die e-mail geeft hij aan dat hij ( [slachtoffer 1] ) zijn geld terug
zou hebben en dat hij de aanklacht wilde intrekken. Verdachte heeft daarmee getoond dat hij geen
enkel berouw of spijt heeft van wat hij heeft gedaan, en enkel aan zichzelf denkt.

Verder houdt de rechtbank er ten nadele van verdachte rekening mee dat hij reeds eerder is
veroordeeld voor soortgelijke feiten.

De rechtbank houdt rekening met artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht.

Bij haar beslissing over de strafsoort en de hoogte van de straf heeft de rechtbank aansluiting
gezocht bij de binnen de rechtspraak ontwikkelde oriëntatiepunten. De oriëntatiepunten voor “fraude”
dienen als vertrekpunt bij het bepalen van de straf. De hierboven weergegeven omstandigheden
hebben tot het navolgende oordeel geleid. De rechtbank acht uit een oogpunt van vergelding en ter
beveiliging van de maatschappij een vrijheidsbeneming van lange duur op zijn plaats. De rechtbank is
van oordeel dat in verband met een juiste normhandhaving, en alle omstandigheden in acht nemend,
niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een
gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3
jaren. De rechtbank wil verdachte er met de voorwaardelijke straf van weerhouden opnieuw strafbare
feiten te plegen.

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie heeft aangegeven dat het hem niet duidelijk is wat met het door de [bank 1]
teruggestorte geld is gebeurd. De officier van justitie is van mening dat dit geld naar [bedrijf 6] had
moeten worden overgemaakt, en dat dit bedrag op het schadebedrag in mindering dient te worden
gebracht.

Het standpunt van de verdediging.

De verdediging heeft zich ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij aan het oordeel van
de rechtbank gerefereerd.

De verdediging heeft verzocht om niet over te gaan tot oplegging van de
schadevergoedingsmaatregel, aangezien dit er op neer zal komen dat verdachte wegens gebrek aan
financiële middelen de vervangende hechtenis zal dienen uit te zitten.

De vordering van de benadeelde partij [bedrijf 6] .
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Beoordeling. De benadeelde partij heeft een schadevergoeding van 300,433.46 USD gevorderd. Dit is
omgerekend EUR 293.253,29. De verdediging heeft de vordering niet betwist en de rechtbank acht
deze vordering voldoende onderbouwd. De rechtbank acht de vordering dan ook in haar geheel
toewijsbaar, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 juli 2018 tot de dag der algehele
voldoening.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot
op nihil.

Verder wordt verdachte veroordeeld in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken
kosten.

Schadevergoedingsmaatregel.

De rechtbank zal voor het toegewezen bedrag tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen, nu
de rechtbank het wenselijk acht dat de Staat schadevergoeding aan het slachtoffer bevordert,
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 juli 2018 tot de dag der algehele voldoening.

Aangezien aan verdachte meer verplichtingen tot vergoeding van dezelfde schade worden opgelegd,
zal de rechtbank bepalen dat als verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de
Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij komt te vervallen en andersom,
indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij, daarmee
zijn verplichting tot betaling aan de Staat komt te vervallen.

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie heeft verzocht om de vordering van de benadeelde partij toe te wijzen tot een
bedrag van 340,000.00 USD, vermeerderd met de wettelijke rente en met toepassing van de
schadevergoedingsmaatregel.

Het standpunt van de verdediging.

De verdediging heeft aangevoerd dat – bij een bewezenverklaring – het standpunt van de officier van
justitie over de vordering van de benadeelde partij kan worden gevolgd.

De verdediging heeft ook ten aanzien van deze schade verzocht om niet over te gaan tot oplegging
van de schadevergoedingsmaatregel.

Beoordeling. De rechtbank acht EUR 330.762,- toewijsbaar, als rechtstreeks door het bewezen
verklaarde feit toegebrachte schade. Dit bedrag bestaat uit een bedrag van EUR 301.262,- dat de
benadeelde partij heeft moeten betalen om de materialen alsnog tijdig vrijgegeven te krijgen. Verder
bestaat dit bedrag uit een bedrag van EUR 29.500,- voor de extra kosten die de benadeelde partij ten
gevolge van de oplichting heeft moeten maken.

De vordering van de benadeelde partij [bedrijf 2] .

16



De rechtbank wijst dan ook EUR 330.762,- toe, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf

2 augustus 2018 tot aan de dag der algehele voldoening.

De rechtbank zal de gevorderde schadevergoeding van EUR 555.547,- die is gevorderd vanwege de
onterechte betaling aan verdachte, afwijzen. De rechtbank wijst deze af, omdat dit geen schade is die
de benadeelde partij heeft geleden. De benadeelde partij heeft immers

EUR 301.262,- extra betaald om de materialen tijdig vrij te krijgen en heeft de materialen vervolgens
alsnog geleverd gekregen.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot
op nihil.

Verder wordt verdachte veroordeeld in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken
kosten.

Schadevergoedingsmaatregel.

De rechtbank zal voor het toegewezen bedrag tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen, nu
de rechtbank het wenselijk acht dat de Staat schadevergoeding aan het slachtoffer bevordert,
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 augustus 2018 tot de dag der algehele voldoening.

Aangezien aan verdachte meer verplichtingen tot vergoeding van dezelfde schade worden opgelegd,
zal de rechtbank bepalen dat als verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de
Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij komt te vervallen en andersom,
indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij, daarmee
zijn verplichting tot betaling aan de Staat komt te vervallen.

De rechtbank ziet in hetgeen de raadsman over de oplegging van de schadevergoedingsmaatregelen
heeft aangevoerd, geen aanleiding om niet tot oplegging van deze maatregelen over te gaan.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

14a, 14b, 14c, 27, 33, 33a, 36f, 47, 57, 60a, 63, 138ab, 139d, 225, 285, 420bis, 420ter, 326 van het
Wetboek van Strafrecht

Beslag.De rechtbank is van oordeel dat de in het dictum nader te noemen in beslag genomen
voorwerpen vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, omdat – zoals blijkt uit het onderzoek ter
terechtzitting – dit voorwerpen zijn die aan de veroordeelde toebehoorden of die hij geheel of
ten dele ten eigen bate kan aanwenden en die geheel of grotendeels door middel van de
strafbare feiten zijn verkregen, met behulp van welke de feiten zijn begaan of voorbereid dan
wel dit voorwerpen zijn die aan een ander dan verdachte toebehoorden, maar diegene bekend
was met hun verkrijging door middel van het strafbare feit of met het gebruik of de bestemming
in verband daarmede, dan wel die verkrijging, dat gebruik of die bestemming redelijkerwijs had
kunnen vermoeden.

Toepasselijke wetsartikelen.
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De rechtbank:

Verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen
is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

Legt op de volgende straffen en maatregelen.

Stelt als algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig
maakt aan een strafbaar feit.

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het
slachtoffer [bedrijf 2] van een bedrag van EUR 330.762,- (zegge: driehonderddertigduizend
zevenhonderdtweeënzestig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 180 dagen
hechtenis. Het bedrag bestaat uit een materiële schadevergoeding.

De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor genoemde betalingsverplichting niet
op.

Het totale bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 augustus 2018 tot aan de dag der
algehele voldoening.

DE UITSPRAAK

T.a.v. feit 1 primair:oplichtingT.a.v. feit 2:medeplegen van het plegen van witwassen een
gewoonte makenT.a.v. feit 3:valsheid in geschriftT.a.v. feit 4:valsheid in geschrift, meermalen
gepleegdT.a.v. feit 5:computervredebreukT.a.v. feit 6:met het oogmerk dat daarmee een misdrijf
als bedoeld in artikel 138ab, tweede of derde lid van het Wetboek van Strafrecht wordt
gepleegd, een computerwachtwoord, toegangscode of een daarmee vergelijkbaar gegeven
waardoor toegang kan worden verkregen tot een geautomatiseerd werk of een deel daarvan,
verwerven en voorhanden hebbenT.a.v. feit 7:bedreiging met enig misdrijf tegen het leven
gerichtVerklaart verdachte hiervoor strafbaar.

T.a.v. feit 1 primair, feit 2, feit 3, feit 4, feit 5, feit 6, feit 7:Gevangenisstraf voor de duur van 4
jaar met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht waarvan 1 jaar
voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.

T.a.v. feit 1 primair:Maatregel van schadevergoeding van EUR 330.762,00 subsidiair 180 dagen
hechtenis.
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Wijst de vordering van de benadeelde partij toe tot het hierna te noemen bedrag en veroordeelt
verdachte mitsdien tot betaling aan de benadeelde partij, [bedrijf 2] , van een bedrag van EUR
330.762,- (zegge: driehonderddertigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro), te weten materiële
schadevergoeding.

Het totale toegewezen bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 augustus 2018 tot
aan de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil.

Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Wijst de vordering voor het overige af.

Indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat komt daarmee zijn
verplichting tot betaling aan de benadeelde partij te vervallen en andersom, indien verdachte heeft
voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij, komt daarmee zijn verplichting tot
betaling aan de Staat te vervallen.

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het
slachtoffer [bedrijf 6] van een bedrag van EUR 293.253,29 (zegge:
tweehonderddrieënnegentigduizend tweehonderddrieënvijftig euro en negenentwintig eurocent), bij
gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 180 dagen hechtenis.

Het bedrag bestaat uit een materiële schadevergoeding.

De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor genoemde betalingsverplichting niet
op.

Het totale bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 21 juli 2018 tot aan de dag der
algehele voldoening.

Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan de
benadeelde partij [bedrijf 6] , van een bedrag van EUR 293.253,29 (zegge:
tweehonderddrieënnegentigduizend tweehonderddrieënvijftig euro en negenentwintig eurocent), te
weten materiële schadevergoeding.

Het totale toegewezen bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 21 juli 2018 tot aan de

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij:

T.a.v. feit 1 primair:Maatregel van schadevergoeding van EUR 293.253,29 subsidiair 180 dagen
hechtenis.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij:
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dag der algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil.

Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat komt daarmee zijn
verplichting tot betaling aan de benadeelde partij te vervallen en andersom, indien verdachte heeft
voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij, komt daarmee zijn verplichting tot
betaling aan de Staat te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. L.G.J.M. van Ekert, voorzitter,

mr. M.T. van Vliet en mr. J.O.Y. Elagab, leden,

in tegenwoordigheid van mr. F. van Hulst, griffier,

en is uitgesproken op 30 juli 2019.

Verbeurdverklaring van de in beslag genomen goederen, te weten de voorwerpengenoemd
onder de nummers 2 t/m 12, 15 t/m 19, 31 t/m 33, 35, 37, 51 t/m 54 en56 t/m 82 op de
aangehechte lijst van in beslag genomen voorwerpen.

Teruggave van de in beslag genomen goederen, te weten de voorwerpen genoemd onder de
nummers 13 en 55 op de aangehechte lijst van in beslag genomen voorwerpen, aan de
rechthebbenden.
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Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 23-07-2019

Datum publicatie 30-07-2019

Zaaknummer 23-000188-19

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Onrechtmatig gebruik van Facebookaccounts, valse bommelding op het Centraal
Station van Amsterdam, bedreiging, creditcardfraude en het voorhanden hebben
van hacksoftware. Het hof past, in tegenstelling tot de rechtbank, het
volwassenenstrafrecht toe. Noch in de persoon van de verdachte, noch in de
omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan wordt aanleiding gevonden om
van de hoofdregel af te wijken en het adolescentenstrafrecht toe te passen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 23-000188-19

Datum uitspraak: 23 juli 2019

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van
de rechtbank Amsterdam van 9 januari 2019 in de strafzaak onder parketnummer 13-665057-17
tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedag] 1997,

adres: [adres].

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 9 juli
2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

De verdachte heeft hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

ECLI:NL:GHAMS:2019:2749

Onderzoek van de zaak
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-

-

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de
verdachte en de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen behalve ten
aanzien van de opgelegde jeugddetentie en taakstraf – in zoverre zal het vonnis worden vernietigd –
en met dien verstande dat het hof:

de zin “De hacker heeft ingelogd op het Facebookaccount van [naam 1] vanaf het IP-adres [nummer],
voor het eerst op 18 december 2017 om 1:37 uur (UTC+01)”, op pagina 3 van het vonnis (eerste
alinea), niet overneemt, maar wijzigt in: “De hacker heeft ingelogd op het Facebookaccount van [naam
1] vanaf het IP-adres [nummer], voor het eerst op 18 december 2016 om 1:37 uur (UTC+01)”;
de zin “Voor de rechtbank is aannemelijk geworden dat deze feiten door één en dezelfde persoon zijn
gepleegd”, op pagina 6 van het vonnis (tweede alinea), niet overneemt, maar wijzigt in: “Daarmee is
wettig en overtuigend bewezen dat deze feiten door één en dezelfde persoon zijn gepleegd”.

De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het in eerste aanleg onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 6
bewezen verklaarde veroordeeld tot een jeugddetentie voor de duur van 90 dagen met aftrek van het
voorarrest, waarvan 47 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met bijzondere
voorwaarden, en een taakstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen vervangende
jeugddetentie.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 6 ten
laste gelegde zal worden veroordeeld tot dezelfde straf als door de rechtbank opgelegd.

De raadsvrouw heeft ter terechtzitting in hoger beroep het hof verzocht het adolescentenstrafrecht
(ASR) toe te passen. Zij heeft daartoe aangevoerd dat de verdachte in de ten laste gelegde periode
19 jaar oud was. Daarnaast heeft zij verwezen naar de rapporten van de reclassering en de
psycholoog. Voorts heeft de raadsvrouw met betrekking tot de strafmaat het hof verzocht rekening te
houden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Hij woont nu nog bij zijn moeder,
maar gaat in september 2019 aan een studie beginnen, waarna hij na een jaar wenst te starten aan
de universiteit voor een bachelor fiscaal recht. Hij zal vanaf dat studiejaar op kamers gaan wonen in
Leeuwarden. De raadsvrouw stelt zich met betrekking tot de door de rechtbank opgelegde bijzondere
voorwaarden op het standpunt dat die niet nodig zijn, omdat de meldplicht bij de (jeugd)reclassering
voldoende waarborg zal bieden om het recidiverisico te beperken.

Toepassing volwassenenstrafrecht

De verdachte was ten tijde van het plegen van de strafbare feiten negentien jaar oud, zodat in

Vonnis waarvan beroep

Oplegging van straffen
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beginsel het reguliere (meerderjarigen)strafrecht van toepassing is. Op grond van artikel 77c van het
Wetboek van Strafrecht is het mogelijk om bij jongvolwassenen tussen de 16 en 23 jaar af te wijken
van die hoofdregel en toepassing te geven aan het ASR. De persoonlijkheid van een verdachte of de
omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan moeten daarvoor dan aanleiding geven.

De psycholoog komt in het rapport van 11 augustus 2017 tot de conclusie dat bij de verdachte sprake
is van een lichte variant van een stoornis in het autismespectrum (ASS) en een lichte variant van de
aandachtstekortstoornis (ADD). Het was voor de psycholoog echter niet mogelijk om een verband te
leggen tussen deze diagnoses en de ten laste gelegde feiten. De psycholoog adviseerde wel om het
ASR toe te passen, onder meer omdat de handelingsvaardigheden van de verdachte nog in
ontwikkeling waren: de verdachte kan zijn eigen gedrag wat moeilijk organiseren en hij kan de risico’s
van zijn handelen niet goed inschatten. Ook de reclassering adviseerde in haar rapport van 8 juli 2019
het ASR toe te passen. In de toelichting staat vermeld dat het inschatten van het recidiverisico vragen
oproept, omdat in eerdere rapportages geen recidiverisico wordt genoemd en er vanuit het NIFP geen
link kan worden gelegd tussen de diagnoses en het ten laste gelegde. De reclassering heeft het
wegingskader ASR uitgevoerd en is van mening dat de verdachte zich jonger gedraagt dan zijn
kalenderleeftijd, hetgeen voornamelijk tot uiting komt bij het organiseren van zijn eigen gedrag en
planvaardigheden. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de reclasseringswerker verklaard dat het
invullen van het wegingskader ASR niet heel sterk in een bepaalde richting wees, wat meer een
indicatie gaf in de richting van toepassing van het ASR, waarbij plannen en het overzien van de dingen
op langere termijn aandacht behoeven.

Het hof ziet, in tegenstelling tot de advocaat-generaal en de raadsvrouw, in deze adviezen geen
aanleiding om het ASR toe te passen, ook omdat niet is gebleken dat er een verband bestaat tussen
de diagnoses en de ten laste gelegde feiten. Daarbij komt dat het hof van oordeel is dat de
omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan een forse contra-indicatie opleveren voor de
toepassing van het ASR. Het gaat immers om een reeks strafbare feiten waarvoor de verdachte in een
aantal gevallen tamelijk planmatig te werk is gegaan en computertechnische vaardigheden heeft
moeten aanwenden die een bepaalde mate van intelligentie vereisen. Ook de indruk die de verdachte
in het strafproces heeft gewekt, laatst ter terechtzitting in hoger beroep, vormt een sterke contra-
indicatie. Zo heeft hij gedetailleerde instructies gegeven aan [naam 2] en [naam 3] – om berichten te
verwijderen en bepaalde dingen niet tegen de politie te verklaren – om daarmee te voorkomen dat
onderzoeksresultaten naar hem toe zouden leiden. De verdachte heeft ervan blijk gegeven ook
strategisch en vrij scherpzinnig te kunnen opereren wat betreft de vragen waarop hij wel en geen
antwoord wenste te geven en wat betreft de inhoud van de door hem afgelegde verklaringen. Ook
bleek hij daarin consequent te kunnen handelen. Zo heeft de verdachte ter terechtzitting in hoger
beroep onder meer verklaard dat hij de overweging heeft gemaakt om niks te zeggen en dat hij de
ten laste gelegde feiten en de consequenties die een veroordeling voor hem kunnen hebben niet erg
genoeg vindt om duidelijkheid te geven, ook omdat hij bij het geven van duidelijkheid naar zijn zeggen
vermoedelijk nog steeds niet vrijuit gaat, maar bijvoorbeeld als medeplichtige zal worden gezien.

Gelet op het vorenstaande ziet het hof geen reden af te wijken van het voormelde uitgangspunt,
zodat geen toepassing wordt gegeven aan het ASR. Reeds daarom komt het hof tot een andere
strafoplegging dan de rechtbank en gevorderd door de advocaat-generaal.

Het oordeel van het hof over de op te leggen straf

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verschillende cybercrime-feiten. Hij heeft op twee
momenten onrechtmatig gebruik gemaakt van Facebookaccounts van willekeurige derden, waarbij hij
berichten op Facebook heeft geplaatst. Enkele door de verdachte geplaatste berichten zijn door hun
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inhoud ook strafbaar. Zo heeft de verdachte een valse bommelding geplaatst en zijn voormalige baas
bedreigd. De verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan creditcardfraude door voor veertig euro
aan cadeaukaarten te bestellen. Tot slot heeft hij hacksoftware in zijn bezit gehad.

De verdachte heeft met zijn handelen veel overlast en nadeel veroorzaakt. Naar aanleiding van de
bommelding is door de politie een onderzoek gestart dat veel capaciteit heeft gevergd die zonder het
handelen van de verdachte voor de opsporing van andere strafbare feiten en de uitoefening van
andere politietaken aangewend had kunnen worden. Het doen van een valse bommelding
veroorzaakt grote gevoelens van angst en onveiligheid en kan leiden tot maatschappelijke
ontwrichting, zeker in het huidige tijdsgewricht waarin met regelmaat (in Europa) terreuraanslagen
plaatsvinden of dreigen plaats te vinden. De mensen van wie het Facebookaccount door de verdachte
is misbruikt, zijn geconfronteerd met strafbare feiten die uit hun naam en ten overstaan van hun
sociale omgeving zijn gepleegd. De mensen aan wie of over wie de verdachte berichten op Facebook
heeft geplaatst, zijn geconfronteerd met die ongewenste inhoud. Het hof rekent dit de verdachte aan.
In de strafoplegging beoogt het hof enerzijds de ernst van de bewezen feiten en de verwijtbaarheid
van het handelen van de verdachte tot uitdrukking te brengen, maar anderzijds te voorkomen dat het
leven van de verdachte door een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf ontspoort. Het hof zal daarom een
forse, deels voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen, waarvan het onvoorwaardelijke deel gelijk is
aan de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. Daarnaast zal het hof een taakstraf van
maximale duur opleggen.

Uit het uittreksel Justitiële Documentatie van 25 juni 2019 volgt dat de verdachte voorafgaand aan de
bewezen verklaarde feiten niet eerder was veroordeeld. Nadien is de verdachte wel veroordeeld ter
zake van een misdrijf en een overtreding. Het hof houdt daarmee op grond van artikel 63 van het
Wetboek van Strafrecht rekening.

Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf en taakstraf van na te melden duur passend en
geboden.

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57, 63, 138ab, 139d,
142a, 231b, 285 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING
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Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de opgelegde jeugddetentie en taakstraf en
doet in zoverre opnieuw recht.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 343 (driehonderddrieënveertig)
dagen.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 300 (driehonderd) dagen, niet ten uitvoer
zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het
einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in
artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is
doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht,
voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien
niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige, met inachtneming van het vorenstaande.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting
hadden mr. P.F.E. Geerlings, mr. M. Jurgens en mr. R. Kuiper, in tegenwoordigheid van mr. G.G. Gielen,
griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 23 juli 2019.

Mrs. Jurgens en Kuiper zijn buiten staat dit arrest te ondertekenen.

[…]
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 09-07-2019

Datum publicatie 10-07-2019

Zaaknummer 17/03716

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:534 
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2017:6069, Bekrachtiging/bevestiging 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Voorhanden hebben vuurwapens en munitie, art. 26.1 WWM. Hof heeft 2 b.m.
opgenomen waarin foto’s zijn beschreven en weergegeven waarop verdachte met
bewezenverklaarde wapens poseert, welke foto’s afkomstig zijn van smartphone
van verdachte. Rechtmatigheid onderzoek smartphone. Beroep op bewijsuitsluiting.
Meer dan beperkte inbreuk op persoonlijke levenssfeer? HR herhaalt relevante
overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:584 m.b.t. onderzoek aan inbeslaggenomen
elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken. Hof heeft vastgesteld
dat (i) gehele inhoud van mobiele telefoon van verdachte en bij die telefoon
behorende SD-kaart door opsporingsambtenaren is gekopieerd en veiliggesteld
met als doel daarop opgeslagen of beschikbare gegevens nader te onderzoeken en
(ii) dat door opsporingsambtenaren op verschillende momenten onderzoek is
gedaan naar deze opgeslagen of beschikbare gegevens, waarbij alle foto’s en
video’s zijn onderzocht. O.b.v. deze vaststellingen heeft Hof geoordeeld dat art. 94
Sv een toereikende wettelijke grondslag vormt voor het door
opsporingsambtenaren verrichte nadere onderzoek aan inbeslaggenomen
smartphone en daarbij behorende SD-kaart van verdachte, aangezien daarmee niet
meer dan beperkte inbreuk op persoonlijke levenssfeer is gemaakt. Gelet op
hetgeen hiervoor is vooropgesteld en in aanmerking genomen dat Hof wel
overweegt dat “de politie selectief is geweest in het onderzoek aan de telefoon”
maar dat het niet heeft vastgesteld aan de hand waarvan en met het oog waarop
selectie, die blijkbaar tenminste alle opgeslagen foto’s en films omvatte, is gemaakt,
is ‘s Hofs oordeel niet toereikend gemotiveerd. Tot cassatie behoeft dat evenwel
niet te leiden i.v.m. het volgende. Mede in het licht van in
ECLI:NL:HR:2013:BY5321 door HR geformuleerde regels voor toepassing van
bewijsuitsluiting als rechtsgevolg van vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv, is tot
bewijsuitsluiting strekkend verweer onvoldoende onderbouwd. Daarbij neemt HR
in aanmerking dat aan niet-gerechtvaardigde inbreuk op door art. 8.1 EVRM
gewaarborgd recht in strafprocedure tegen verdachte niet z.m. rechtsgevolgen
behoeven te worden verbonden en dat door verdediging onvoldoende is
onderbouwd dat zich i.c. een situatie voordoet waarin toepassing van
bewijsuitsluiting noodzakelijk moet worden geacht. Hof had dat verweer slechts
kunnen verwerpen. Volgt verwerping. CAG: strekt tot vernietiging.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

ECLI:NL:HR:2019:1079
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2.1

RvdW 2019/863 
NJB 2019/1761 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 17/03716

Datum 9 juli 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Leeuwarden, van 14 juli 2017, nummer 21/000118-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1979,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben R.J. Baumgardt en P. van Dongen,
beiden advocaat te Rotterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en
tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof teneinde opnieuw te worden berecht en afgedaan.

Het middel klaagt onder meer dat het Hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft
verworpen het verweer dat het onderzoek aan de smartphone van de verdachte onrechtmatig is
en dat de resultaten daarvan moeten worden uitgesloten van de bewijsvoering.

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel
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2.2.1

2.2.2

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“1:

hij op 18 maart 2016 in Nederland wapens van categorie II, te weten

- meerdere vuurwapens, type aanvalsgeweer (Kalashnikov)

voorhanden heeft gehad.

2:

hij in de periode van 15 april 2016 tot en met 16 april 2016 in de gemeente Amsterdam een
vuurwapen van categorie III, te weten een pistool (merk Glock, type 19, 9mm) en munitie
van categorie III, te weten 15 patronen behorende bij voornoemd pistool voorhanden heeft
gehad.”

Deze bewezenverklaring steunt onder meer op de volgende bewijsmiddelen:

“2. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van relaas d.d. 17 augustus 2016
(p. 4 e.v. van een dossier met nummer: 2015274558), voor zover inhoudende -zakelijk
weergegeven-:

Hoofdstuk 1: Aanleiding onderzoek

Op dinsdag 12 april 2016 werd de verdachte [betrokkene 1] aangehouden in Amsterdam.
[betrokkene 1] werd aangehouden als verdacht van betrokkenheid bij de moord op
[slachtoffer] op 9 september 2015.

Ten tijde van zijn aanhouding reed [betrokkene 1] in zijn auto, samen met [verdachte] en
[betrokkene 2] . De mobiele telefoons van [verdachte] en [betrokkene 2] werden in beslag
genomen.

Op dinsdag 12 april 2016 vond er in het kader van het onderzoek 25TGORudolf een
doorzoeking plaats in de woning aan de [a-straat 1] te Nieuwegein, een mogelijke
verblijfplaats van de verdachte [betrokkene 1] . Tijdens het vervolg van de doorzoeking in de
woning werden onder meer twee automatische vuurwapens van het merk Kalashnikov, type
AK47 aangetroffen.

Op de telefoon van [verdachte] werd tevens een foto aangetroffen (afbeelding (het hof
begrijpt) 11 fotobijlage) waarop een serienummer op een wapen zichtbaar was. Dit
serienummer bleek overeen te komen met het serienummer van een van de bij de
doorzoeking in de woning van [medeverdachte] (het hof begrijpt [a-straat 1] te Nieuwegein)
aangetroffen Kalashnikov aanvalsgeweren.

3. Een schriftelijk stuk, te weten een kennisgeving van inbeslagneming d.d. 12 april 2016 (p.
001 e.v. van het onder 2 genoemde dossier), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven
- :

Datum: 12 april 2016

Omschrijving inbeslaggenomen goed:

1 witkleurige mobiele telefoon van het merk Samsung, model Duos, type GT-I9082. SIN:
AAGR7376NL.

4. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 april 2016
(p. 116 e.v. van het onder 2 genoemde dossier), voor zover inhoudende -zakelijk
weergegeven-:

als relaas van verbalisant:

Door mij werd een onderzoek ingesteld naar de gegevens gerelateerd aan een mobiele
telefoon van het merk Samsung en een daaruit afkomstige micro SD-kaart: SIN nummer:
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2.2.3

AAGR7376NL.

Op 15 april 2016 zijn de gegevens van zowel de voornoemde SD-kaart als de GSM
veiliggesteld. Ik heb een onderzoek ingesteld naar de afbeeldingen en video’s die waren
opgeslagen op de Micro SD-kaart afkomstig uit de veiliggestelde mobiele telefoon van het
merk Samsung, type GT‑I9082.

Op een aantal van de afbeeldingen is een man te zien met een lichtgetinte huidskleur,
gekleed in een blauw T-shirt, een blauwe broek, lichte sokken met daar overheen zwarte
slippers. Op sommige afbeeldingen heeft de man in elke hand een automatisch vuurwapen,
gelijkend op een Kalasjnikov, vast. Waarbij het opvallend is dat 1 van deze automatische
vuurwapens verschil vertoont in de kleur van het houten gedeelte net boven de plaats waar
de patroonhouder/magazijn in het vuurwapen is geplaatst. Het bovenste houten gedeelte is
vrij licht van kleur terwijl het onderste houten gedeelte veel donkerder van kleur is.
(Afbeelding 1) Uit de veiliggestelde informatie van de voornoemde afbeeldingen is af te lezen
dat deze afbeeldingen zijn verkregen/gemaakt met een (...) Samsung, type GT-I9082 op 18
maart 2016.

Naast de gemaakte afbeeldingen trof ik ook een video aan met de titel:
20160318_164521.mp4. Op de voornoemde video, welke ook voorzien is van geluid, zijn de
wapens goed zichtbaar, er wordt regelmatig ingezoomd, waardoor een enkele keer ook de
tekst of nummers op de getoonde wapens af te lezen zijn.

Op 15 april 2016 heb ik contact gehad met collega P. Pruimboom van de Forensische
Opsporing van de politie Midden-Nederland en het nummer te zien op één van de
automatische vuurwapens (660716) alsmede de houten kleurdetails op het andere
automatische vuurwapen doorgegeven. Collega Pruimboom kon aan de hand van deze
details verklaren dat deze twee automatische vuurwapens inderdaad reeds eerder in het
onderzoek TGO Rudolf (het hof begrijpt: in de woning van [medeverdachte] ) in beslag waren
genomen.

(...)

6. Een in de wettelijke vorm opgemaakt aanvullend proces-verbaal d.d. 23 november 2016
(los in het persoonsdossier gevoegd), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - :

als relaas van verbalisant:

Naar aanleiding van het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland werd nader onderzoek
verricht aan de reeds veiliggestelde gegevens van de inbeslaggenomen mobiele telefoon
van het merk Samsung, type GT-I9082. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de
aangetroffen afbeeldingen en de film waar screenshots van werden gemaakt niet op de
genoemde GSM terecht zijn gekomen door Whatsapp of soortgelijke Social Media. De
bestandsnaam en de zogenaamde EXIF-informatie geven aan dat deze foto’s en film op 18
maart 2016 werden vervaardigd met een GSM, merk en type Samsung GT-I9082.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 30 juni 2017 houdt onder meer
het volgende in:

“Op vragen van de voorzitter antwoordt verdachte - zakelijk weergegeven - :

U vraagt mij hoe de aanhouding op 12 april 2016 is verlopen. Ik zat samen met nog een
ander in de auto bij [betrokkene 1] . (...) Ik had twee telefoons bij me en die hebben ze
allebei meegenomen. Iemand van de politie heeft beide telefoons uit mijn zak gehaald. (...)
De foto’s waar het om gaat, zijn op de Samsung aangetroffen.

(...)

Ik maakte gebruik van een wachtwoord voor mijn telefoon. Ik heb dat wachtwoord niet aan
de politie gegeven.
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2.2.4

2.2.5

(...)

De politie heeft mijn telefoon 6 maanden gehouden. Ik weet niet hoe ze mijn telefoon
hebben onderzocht. Ik heb daar niet met de politie over gesproken.

(...)

De advocaat-generaal voert het woord, leest de vordering voor, strekkende tot veroordeling
van verdachte ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor
de duur van 2 jaren, met aftrek van voorarrest. Daarnaast heeft hij schriftelijke
aantekeningen voor het requisitoir overgelegd. (...) In aanvulling daarop heeft de advocaat-
generaal verklaard dat het maken van een kopie van de inhoud van een mobiele telefoon en
SD-kaart door de politie een standaard werkwijze betreft om te voorkomen dat door het
(herhaaldelijk) benaderen van de informatie op de mobiele telefoon ten behoeve van het
onderzoek, de inhoud daarvan wordt gewijzigd.”

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 30 juni 2017 heeft de
raadsvrouwe van de verdachte aldaar het woord gevoerd overeenkomstig de aan het
proces-verbaal gehechte pleitnota. Deze pleitnota houdt in, voor zover in cassatie van
belang:

“Indien dat onderzoek echter zo verstrekkend is dat een min of meer compleet beeld is
verkregen van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven, kan dat onderzoek
onrechtmatig zijn. Daarvan zal volgens de HR in het bijzonder sprake kunnen zijn wanneer
het gaat om onderzoek van alle in de elektronische gegevensdrager of het
geautomatiseerde werk opgeslagen of beschikbare gegevens met gebruikmaking van
technische hulpmiddelen.

En daar is in de onderhavige zaak sprake van: uit het pv op p. 116 tm 118 volgt dat de
telefoon is onderzocht door het Team Digitale Expertise. Alle gegevens van de telefoon en de
SD kaart zijn veiliggesteld en opgeslagen en er is een backup gemaakt. In de telefoon en de
Sd kaart stonden onder andere chats, contacten en foto’s (p.320) waarnaar onderzoek is
ingesteld. Met dit onderzoek is derhalve meer dan een beperkte inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van cliënt gemaakt.

Client is hierdoor getroffen in een belang dat de overtreden norm beoogt te beschermen en
hij heeft hiervan nadeel ondervonden. Zijn privacy is op grove wijze geschonden. Hij is ook
concreet benadeeld in zijn (verdedigings)belang, nu gegevens (foto’s) uit zijn telefoon zijn
gelicht en geprint en toegevoegd aan het strafdossier en cliënt door de politie is verhoord en
door de rechtbank is veroordeeld voornamelijk op basis de foto’s. Dit nadeel kan niet meer
hersteld worden. Alle gegevens uit zijn telefoon zijn in handen gekomen van de politie en
ook allen opgeslagen. Er is gekeken naar chats en foto’s van cliënt zelf, diverse vrouwen,
feesten, vakanties (p.320).

Dit zo zijnde stelt de verdediging zich op het standpunt dat aangetroffen foto’s waarop cliënt
te zien zou zijn met de wapens (feit 1), de aangetroffen Glock zoals ten laste gelegd bij feit 2
niet voor het bewijs gebruikt mogen worden (de Glock is aangetroffen bij doorzoeking in de
woning van cliënt. Deze doorzoeking was het rechtstreekse gevolg van de in de telefoon
aangetroffen foto’s). Er blijven dan geen bewijsmiddelen over en cliënt dient vrij gesproken
te worden van feit 1 en 2.”

Het Hof heeft het in het middel bedoelde verweer als volgt samengevat en verworpen:

“De raadsvrouw heeft (...) bepleit dat met het onderzoek aan de mobiele telefoon een
inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van verdachte als bedoeld in artikel 8 van
het EVRM.

De vruchten van voornoemd handelen dienen van het bewijs te worden uitgesloten en dit
zal tot vrijspraak van het onder 1 en 2 ten laste gelegde moeten leiden, aldus de
raadsvrouw.
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De advocaat-generaal heeft zich ter zitting van het hof op het standpunt gesteld dat er met
betrekking tot het onderzoek aan de telefoon inderdaad sprake is van een schending van
artikel 8 EVRM. Het onderzoek aan de telefoon heeft plaatsgevonden zonder dat daartoe
een bevel van de Officier van Justitie was afgegeven, hetgeen een onherstelbaar
vormverzuim oplevert. Gelet op de beperkte ernst van het verzuim en het nadeel dat
daardoor is veroorzaakt, hoeft dit volgens de advocaat-generaal niet tot bewijsuitsluiting te
leiden maar kan worden volstaan met de vaststelling dat een vormvoorschrift is geschonden.

Voornoemd verweer is in eerste aanleg ook door de verdediging gevoerd. De rechtbank
heeft daaromtrent in het vonnis onder meer overwogen:

“De rechtbank overweegt dat op 12 april 2016 [betrokkene 1] ter zake van betrokkenheid bij
een moord is aangehouden. Verdachte is, terwijl hij in de auto zat bij [betrokkene 1] en
[verdachte] , ook aangehouden. De mobiele telefoons van verdachte en [verdachte] zijn
vervolgens op grond van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering in beslag genomen
en onderzocht. Gelet op de verdenking van het strafbare feit waarvoor [betrokkene 1] is
aangehouden, is deze inbeslagname rechtmatig geweest. Voor inbeslagneming waren ook
vatbaar voorwerpen die niet aan de verdachte [betrokkene 1] toebehoorden. De officier van
justitie heeft bovendien aangegeven dat de verzamelde mobiele telefoons samen met de
verdachten door het arrestatieteam zijn aangeleverd en dat daarna onderzocht is wie de
eigenaar van welke telefoon was. De telefoon van verdachte kon derhalve onderzocht
worden. De heenzending en de mededeling van een politieambtenaar dat de telefoon aan
verdachte teruggegeven zou worden staan daar niet aan in de weg.”

Deze overweging is juist. Het hof sluit zich hierbij aan en concludeert op grond daarvan dat
de inbeslagname van de telefoon rechtmatig is geweest.

Voorts is met betrekking tot het onderzoek dat vervolgens aan de telefoon heeft
plaatsgevonden de volgende overweging van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:588) van
belang:

“Voor het doen van onderzoek door een opsporingsambtenaar aan inbeslaggenomen
elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken teneinde de beschikking te
krijgen over daarin opgeslagen of beschikbare gegevens vereist de wet geen voorafgaande
rechterlijke toetsing of tussenkomst van de officier van justitie. Indien de met het onderzoek
samenhangende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als beperkt kan worden beschouwd,
biedt de algemene bevoegdheid van opsporingsambtenaren, neergelegd in art. 94, in
verbinding met art. 95 en 96 Sv, daarvoor voldoende legitimatie. Dit zal het geval kunnen zijn
indien het onderzoek slechts bestaat uit het raadplegen van een gering aantal bepaalde op
de elektronische gegevensdrager of in het geautomatiseerde werk opgeslagen of
beschikbare gegevens. Indien dat onderzoek zo verstrekkend is dat een min of meer
compleet beeld is verkregen van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de
gebruiker van de gegevensdrager of het geautomatiseerde werk, kan dat onderzoek jegens
hem onrechtmatig zijn. Daarvan zal in het bijzonder sprake kunnen zijn wanneer het gaat
om onderzoek van alle in de elektronische gegevensdrager of het geautomatiseerde werk
opgeslagen of beschikbare gegevens met gebruikmaking van technische hulpmiddelen.”

Uit het dossier blijkt dat op 15 april 2016 de gegevens van de mobiele telefoon en de daarbij
behorende SD-kaart zijn veiliggesteld en dat een onderzoek is ingesteld naar de
afbeeldingen en video’s die waren opgeslagen op voornoemde SD-kaart. Op 14 juni 2016
heeft nader onderzoek aan de inbeslaggenomen telefoon plaatsgevonden, zo blijkt uit het
proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 juni 2016. In dit proces-verbaal is gerelateerd: “In
deze telefoon staan onder andere chats, contacten en foto’s. Ik heb de foto’s bekeken. Dit
zijn foto’s van [verdachte] zelf, diverse vrouwen, feesten, vakantie, maar ook wapens en
geld.” Ook het proces-verbaal “herkenning schoenen” d.d. 14 juli 2016 en een aanvulling op

31



2.3

2.8.

dat proces-verbaal bevatten (enkel) een beschrijving van hetgeen op de foto’s en video’s in
de telefoon van verdachte te zien zou zijn.

Uit voornoemde processen-verbaal blijkt niet meer dan dat de politie de foto’s en video’s die
op de telefoon en/of de SD-kaart stonden, heeft bekeken. In het proces-verbaal van
bevindingen van 16 juni 2016 wordt weliswaar melding gemaakt van het feit dat op de
telefoon (ook) chats en contacten staan, maar niet blijkt dat de verbalisanten kennis hebben
genomen van die informatie. Integendeel: uit voornoemde processen-verbaal is af te leiden
dat de politie selectief is geweest in het onderzoek van die telefoon en alleen de foto’s en
video’s heeft bekeken. Uit het onderzoek ter zitting van het hof zijn ook geen aanwijzingen
naar voren gekomen dat er een verdergaand onderzoek heeft plaatsgevonden. Van een
onderzoek dat zo verstrekkend is dat een min of meer compleet beeld is gekregen van
bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van verdachte is niet gebleken.

Dat de inhoud van de mobiele telefoon en de SD-kaart door de politie kennelijk is gekopieerd
en opgeslagen, maakt dit niet anders. Het hof acht de uitleg van de advocaat-generaal
daaromtrent, inhoudende dat dit een standaard werkwijze van de politie betreft, teneinde te
voorkomen dat door het (herhaaldelijk) benaderen van de informatie op de mobiele telefoon
ten behoeve van het onderzoek de inhoud daarvan wordt gewijzigd, aannemelijk. Dat er een
kopie van de inhoud van de telefoon is gemaakt, betekent niet dat de volledige inhoud ook is
onderzocht.

Anders dan de advocaat-generaal en de raadsvrouw is het hof op grond van het voorgaande
van oordeel dat met het onderzoek aan de telefoon van verdachte niet meer dan een
beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte is gemaakt. De algemene
bevoegdheid van artikel 94 jo. artikel 95 en 96 van het Wetboek van Strafvordering biedt
voor dit onderzoek daarom voldoende legitimatie.

Het verweer van de raadsvrouw wordt verworpen.”

In zijn arrest van 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:584 heeft de Hoge Raad onder meer het
volgende overwogen:

“2.6. Voor het doen van onderzoek door een opsporingsambtenaar aan inbeslaggenomen
elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken teneinde de beschikking te krijgen
over daarin opgeslagen of beschikbare gegevens vereist de wet geen voorafgaande rechterlijke
toetsing of tussenkomst van de officier van justitie. Indien de met het onderzoek samenhangende
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als beperkt kan worden beschouwd, biedt de algemene
bevoegdheid van opsporingsambtenaren, neergelegd in art. 94, in verbinding met art. 95 en 96 Sv,
daarvoor voldoende legitimatie. Dit zal het geval kunnen zijn indien het onderzoek slechts bestaat
uit het raadplegen van een gering aantal bepaalde op de elektronische gegevensdrager of in het
geautomatiseerde werk opgeslagen of beschikbare gegevens. Indien dat onderzoek zo
verstrekkend is dat een min of meer compleet beeld is verkregen van bepaalde aspecten van het
persoonlijk leven van de gebruiker van de gegevensdrager of het geautomatiseerde werk, kan dat
onderzoek jegens hem onrechtmatig zijn. Daarvan zal in het bijzonder sprake kunnen zijn
wanneer het gaat om onderzoek van alle in de elektronische gegevensdrager of het
geautomatiseerde werk opgeslagen of beschikbare gegevens met gebruikmaking van technische
hulpmiddelen.

(...)

Mede gelet op het vooralsnog ontbreken van een daarop toegesneden wettelijke regeling
verdient het volgende opmerking. De bevoegdheid tot inbeslagneming van voorwerpen en de
daarin besloten liggende bevoegdheid tot het verrichten van onderzoek aan die voorwerpen
kunnen op grond van art. 95 en 96 Sv ook worden uitgeoefend door de op grond van art. 148 Sv
met het gezag over de opsporing belaste officier van justitie, nu deze blijkens art. 141, aanhef en
onder a, Sv met opsporing is belast. Voorts kunnen die bevoegdheden op grond van art. 104,
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2.4.1

2.4.2

2.5

2.6

eerste lid, Sv worden uitgeoefend door de rechter-commissaris. De hier genoemde wettelijke
bepalingen bieden tevens de grondslag voor het verrichten van onderzoek aan inbeslaggenomen
voorwerpen door de officier van justitie respectievelijk de rechter-commissaris, indien de
inbeslagneming is geschied door een opsporingsambtenaar.

In zo een geval vormen de genoemde wettelijke bepalingen een toereikende grondslag voor
onderzoek aan inbeslaggenomen voorwerpen - waaronder elektronische gegevensdragers en
geautomatiseerde werken - dat een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
meebrengt. Daarbij valt - in het licht van art. 8 EVRM - aan onderzoek door de rechter-commissaris
in het bijzonder te denken in gevallen waarin op voorhand is te voorzien dat de inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer zeer ingrijpend zal zijn.”

Het Hof heeft vastgesteld, kort gezegd, dat (i) de gehele inhoud van de mobiele telefoon van
de verdachte en de bij die telefoon behorende SD-kaart door opsporingsambtenaren is
gekopieerd en veiliggesteld met als doel de daarop opgeslagen of beschikbare gegevens
nader te onderzoeken, en (ii) dat door opsporingsambtenaren op verschillende momenten
onderzoek is gedaan naar deze opgeslagen of beschikbare gegevens, waarbij alle foto’s en
video’s zijn onderzocht. Op basis van deze vaststellingen heeft het Hof geoordeeld dat art.
94 Sv een toereikende wettelijke grondslag vormt voor het door de opsporingsambtenaren
verrichte nadere onderzoek aan de inbeslaggenomen smartphone en de daarbij behorende
SD-kaart van de verdachte, aangezien daarmee niet meer dan een beperkte inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer is gemaakt.

Gelet op hetgeen hiervoor onder 2.3 is vooropgesteld - en in aanmerking genomen dat het
Hof wel overweegt dat “de politie selectief is geweest in het onderzoek aan de telefoon”,
maar dat het niet heeft vastgesteld aan de hand waarvan en met het oog waarop een
selectie, die blijkbaar tenminste alle opgeslagen foto’s en films omvatte, is gemaakt -, is het
oordeel van het Hof niet toereikend gemotiveerd.

Het middel slaagt in zoverre. Tot cassatie behoeft dat evenwel niet te leiden in verband met het
volgende. In zijn arrest van 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, heeft de Hoge Raad
regels geformuleerd voor de toepassing van bewijsuitsluiting als rechtsgevolg van een
vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv ten aanzien van bewijsmateriaal dat rechtstreeks als
gevolg van een bepaald vormverzuim is verkregen. Mede in het licht van die regels is het door de
raadsvrouwe gevoerde, tot bewijsuitsluiting strekkende verweer, zoals hiervoor weergegeven
onder 2.2.4, onvoldoende onderbouwd. Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat aan een
niet-gerechtvaardigde inbreuk op het door het eerste lid van art. 8 EVRM gewaarborgde recht in
de strafprocedure tegen de verdachte niet zonder meer rechtsgevolgen behoeven te worden
verbonden en dat door de verdediging onvoldoende is onderbouwd dat zich in de onderhavige
zaak een situatie voordoet waarin toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk moet worden
geacht. Het Hof had dat verweer daarom slechts kunnen verwerpen.

Ook voor het overige kan het middel niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid,
RO, geen nadere motivering nu het middel in zoverre niet noopt tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 9 juli 2019.

3 Beslissing
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Instantie Rechtbank Noord-Nederland

Datum uitspraak 11-07-2019

Datum publicatie 11-07-2019

Zaaknummer 18/750126-17

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak

Inhoudsindicatie
De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden heeft een 35-jarige vrouw uit
Kollumerzwaag veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op
haar echtgenoot op 9 juli 2017.

Wetsverwijzingen Wetboek van Strafrecht 289

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PS-Updates.nl 2019-0979 

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/750126-17

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 11 juli 2019 in de
zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

geboren op [geboortedatum] 1984 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] ,

thans gedetineerd in de PIV te Zwolle.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van de onderzoeken ter terechtzitting van 28 maart 2018, 13
juni 2018, 29 en 30 juni 2018, 22 augustus 2018, 26 september 2018, 31 oktober 2018, 24 januari

ECLI:NL:RBNNE:2019:2986

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

[verdachte] ,
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2019, 9 april 2019, 12 juni 2019, 13 juni 2019 en 14 juni 2019.

De verdachte is telkens verschenen.

Zij werd op 28 maart 2018 bijgestaan door mr. T. van der Goot, advocaat te Leeuwarden. Verdachte
werd vanaf 13 juni 2018 bijgestaan door mr. B.J. de Pree, advocaat te Utrecht.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting telkens vertegenwoordigd door mr. H.J. Mous

Op 28 juni 2019 is het onderzoek ter terechtzitting gesloten. Verdachte en haar raadsman zijn niet
verschenen. Het openbaar ministerie is daarbij vertegenwoordigd door mr. H.J. van Veen.

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

zij op of omstreeks 9 juli 2017 te De Westereen, in de gemeente Dantumadiel,

alleen dan wel tezamen en in vereniging met een of meer anderen,

opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd,

immers heeft verdachte en/of een of meer van haar mededader(s) met dat opzet

en na kalm beraad en rustig overleg, die [slachtoffer] meermalen, althans eenmaal, met een of meer
hard(e) en/of stevig(e) voorwerp(en) op het hoofd geslagen, althans ernstig geweld op het hoofd,
althans op het lichaam, van die [slachtoffer] uitgeoefend, ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is
overleden;

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

zij op of omstreeks 9 juli 2017 te De Westereen, in de gemeente Dantumadiel,

alleen dan wel tezamen en in vereniging met een of meer anderen, opzettelijk [slachtoffer] van het
leven heeft beroofd, immers heeft verdachte en/of een of meer van haar mededader(s) die
[slachtoffer] meermalen, althans eenmaal, met (een) hard(e) en/of stevig(e) voorwerp(en) op het
hoofd geslagen, althans ernstig geweld op het hoofd, althans op het lichaam, van die [slachtoffer]
uitgeoefend, ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden.

Standpunt van de officier van justitie

Op grond van de bewijsmiddelen zoals die door de officier van justitie naar voren zijn gebracht en zijn
weergegeven in zijn schriftelijk requisitoir, acht hij wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich
schuldig heeft gemaakt aan het primair ten laste gelegde feit.

De officier van justitie acht bewezen dat verdachte het feit tezamen en in vereniging met een ander

Tenlastelegging

Beoordeling van het bewijs
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heeft gepleegd. Het toegepaste geweld en het toegebrachte letsel zijn dusdanig fors dat vrijwel
uitgesloten is dat verdachte dit alleen heeft veroorzaakt. Er is een plan gesmeed met mogelijk
familieleden uit Duitsland die meerdere keren in de omgeving van De Westereen zijn geweest om een
verkenning van routes en plaatsen uit te voeren. Uit telefoongegevens van deze personen blijkt dat
zij op verschillende data, waaronder 8 juli 2017, in Nederland zijn geweest.

De belangrijkste rol van verdachte is gelegen in de voorbereiding; op grond daarvan kan ook de
voorbedachte raad worden bewezen. Deze rol is dusdanig groot en essentieel voor de uiteindelijke
moord dat deze niet had kunnen plaatsvinden zonder de bemoeienis van verdachte. De voorbereiding
van de moord heeft een aanvang genomen nadat verdachte in april 2017 aangifte deed tegen
[slachtoffer] wegens mishandeling. Het feit dat de medepleger niet bekend en niet vervolgd is, doet
aan de bewijsbaarheid van medeplegen niet af; dit is reeds lang aanvaard in de jurisprudentie.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft overeenkomstig de inhoud van zijn pleitnota betoogd dat verdachte moet worden
vrijgesproken van het primair en subsidiair ten laste gelegde feit.

Hij heeft daartoe -zakelijk weergegeven- het volgende aangevoerd.

Redengevende wettige en overtuigende bewijsmiddelen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft
begaan, ontbreken. De feiten en omstandigheden waarop de rechtbank eerder de ernstige bezwaren
heeft aangenomen, leveren geen wettig en overtuigend bewijs op, en andere feiten en
omstandigheden evenmin. De door het openbaar ministerie gepresenteerde informatie betreft slechts
een aangenomen scenario. Op grond van het dossier kunnen echter meerdere andere scenario's
waarbij verdachte niet is betrokken, niet worden uitgesloten.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt op grond van de hierna te noemen bewijsmiddelen1 het volgende vast.

Op 9 juli 2017 omstreeks 10.25 uur wordt in een weiland gelegen aan de Bûterwei, nabij de kruising
met de Fogelsang te De Westereen (Zwaagwesteinde), het levenloze lichaam aangetroffen van
[slachtoffer] . Op korte afstand van zijn lichaam ligt zijn telefoon.23 Uit forensisch pathologisch
onderzoek blijkt dat hij door geweld om het leven is gekomen.

Het intreden van de dood wordt na pathologisch onderzoek verklaard door hersenfunctiestoornissen
en daaropvolgende overige orgaanfunctiestoornissen ten gevolge van ingewerkt uitwendig
mechanisch stomp (botsend), (samen)drukkend geweld.4

Op grond van het bloedsporenbeeld zijn geen aanwijzingen verkregen die kunnen duiden op
verplaatsing van het reeds bebloede lichaam.5

Naar aanleiding van het aantreffen van het lichaam van [slachtoffer] wordt een grootschalig
onderzoek opgestart, waarbij diverse scenario's worden onderzocht en waarbij ook het scenario
partnerdoding wordt meegenomen. De echtgenote van [slachtoffer] , [verdachte] , komt daarin als
verdachte naar voren en in december 2017 wordt zij aangehouden.

Op grond van het door het politieteam verrichte uitgebreide onderzoek alsmede op grond van het
onderzoek ter terechtzitting stelt de rechtbank de volgende redengevende feiten en omstandigheden
vast.

1. Huwelijk
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Het huwelijk van [slachtoffer] en verdachte was niet goed. Er was sprake van veel heftige ruzies.
Verdachte heeft [slachtoffer] er meermalen van beschuldigd haar te hebben mishandeld.6 Er is
politiebemoeienis geweest en er zijn door de omgeving zorgen geuit over het welzijn van de kinderen.

Verdachte en [slachtoffer] waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Het eigen vermogen van
[slachtoffer] dat hij voor het huwelijk inbracht, zou in geval van een scheiding bij hem blijven.7 Er was
geen sprake van een testament8; in geval van overlijden van [slachtoffer] zou het totale vermogen
worden verdeeld tussen zijn vrouw en zijn kinderen.

Er was kruislings een levensverzekering afgesloten ten bedrage van € 600.000. Bij overlijden van
[slachtoffer] zou verdachte de eerste begunstigde zijn van dit bedrag.9 Verdachte heeft de
aanvraagpapieren voor deze levensverzekering getekend en op het voorblad van aan verdachte
gerichte post, werd het bedrag van € 600.000 genoemd.1011

Verdachte had zonder medeweten van [slachtoffer] cosmetische chirurgie gepland bij de [kliniek] . Op
23 juni 2017 heeft verdachte het pre-operatieve anesthesiegesprek gepland voor 25 juli 2017. Het
gezin zou echter op 22 juli 2017 vertrekken voor een vakantie op Malta, welke vakantie al in januari
2017 geboekt was. [slachtoffer] was het niet eens met de plannen van verdachte om plastische
chirurgie te laten uitvoeren. Verdachte beschikte zelf niet over de financiële middelen om de kosten
voor de ingrepen te betalen.12131415

Verdachte heeft [slachtoffer] op zaterdagmiddag 8 juli 2017 rond 14:30 uur met hun Mercedes naar de
boot van [naam 1] gebracht. [slachtoffer] zou met [naam 1] naar het festival Freeze Forze varen. Het
festivalterrein was gelegen op korte afstand van de Lange Reed te De Westereen.

In het navigatiesysteem van de Mercedes stond "Zwaagwesteinde, Lange Reed" als locatie ingevoerd.
De Bûterwei werd in de lijst van ingevoerde locaties niet aangetroffen.16

[slachtoffer] was degene die de locatie in het navigatiesysteem had ingevoerd.17

Ook op de computer in de woning is die dag enkel op "Lange Reed" gezocht.18

Die nacht om 00:08 uur heeft verdachte een SMS verstuurd aan [slachtoffer] waarin zij schrijft: "Zou
graag iets van je horen ik kom dan naar de Bûterwei dat is vlakbij. Hoef je alleen rechtdoor te
lopen"19.

Tussen 21:53 uur en 22:02 uur is verdachte met de auto weggeweest.20 Nadat verdachte aanvankelijk
verklaarde in het geheel niet te zijn weggeweest die avond, verklaarde zij, geconfronteerd met de
onderzoeksresultaten, dat zij dan misschien naar de glasbak was gereden aan de Achterwei,
ongeveer 840 meter van haar woning. Vast staat echter dat zij naar een locatie is gereden die op 2,5
kilometer afstand van haar woning is gelegen.21

De mobiele telefoon van verdachte is onderzocht door zowel deskundigen van de politie als door de
onafhankelijke telecomdeskundige, de heer Ir. R. Pluijmers.

Gedurende de tijd dat [slachtoffer] op het festival was, heeft zij hem 52 keer een SMS gestuurd dan
wel hem geprobeerd te bellen.

2. Financiële situatie

3. [kliniek]

4. Locatie Bûterwei-Fogelsang

5. Autorit avond 8 juli 2017

6. Zondag 9 juli 2017 telecomgegevens
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Verdachte heeft op 9 juli 2017 om 00:22 uur telefonisch contact gehad met [slachtoffer] .2223 In dat
gesprek werd afgesproken dat verdachte in de auto zou stappen om [slachtoffer] op te halen.
[slachtoffer] zou vanaf het festival lopend vertrekken naar de Bûterwei waar hij zou worden
opgehaald.24

Uit de gebruikersactiviteiten en locatiegegevens van haar Google-account [emailadres] @gmail.com
blijkt dat zij op 9 juli 2017 om 00:31:59 uur ter hoogte van de Bûterwei in De Westereen was.25 Haar
telefoon liet verdachte in de auto liggen, in de middenconsole.26 Verdachte heeft gedurende de ruim
14 minuten dat zij bij de kruising van de Bûterwei met de Fogelsang was, niet geprobeerd om
[slachtoffer] telefonisch te bereiken.27

Uit de diverse verrichte onderzoeken blijkt dat de telefoon van verdachte om 00:46:30 uur is
begonnen met uitschakelen en dat het waarschijnlijker is dat de telefoon van verdachte door de
gebruiker is uitgeschakeld dan dat dit gebeurde door een lege accu.2829

Ook de mobiele telefoon van [slachtoffer] is onderzocht. Uit de gebruikersactiviteiten en
locatiegegevens van zijn Google-account [emailadres] @gmail.com blijkt dat de telefoon van
[slachtoffer] zich op 9 juli 2017 om 00:27:38 uur bevindt op een gebruiker die aan het lopen is, met
een waarschijnlijkheid van 95%. Om 00:40:09 uur verandert de hoek waarop het toestel zich bevindt
aanzienlijk, met een waarschijnlijkheid van 100%. Om 00:43:18 uur beweegt het toestel niet waarna
om 00:44:56 uur de hoek van het toestel weer aanzienlijk verandert met een waarschijnlijkheid van
100%.

Vanaf 00:46:34 uur tot en met 01:05:48 uur wordt vier maal geregistreerd dat het toestel niet
beweegt, telkens met een waarschijnlijkheid van 100%. Om 01:05:52 uur registreert het toestel de
locatie, zijnde het weiland ter hoogte van de Bûterwei, op de plek waar het toestel uiteindelijk in de
ochtend van 9 juli 2017 wordt aangetroffen.30

De telecomdeskundige heeft ter zitting verklaard dat op basis van deze gegevens, de telefoon van
[slachtoffer] zich in elk geval vanaf 00:40:09 uur in het weiland ter hoogte van de Bûterwei bevond,
op de locatie waar het toestel om 01:05:52 uur is geregistreerd.31

De rechtbank stelt op grond hiervan vast dat de telefoon van [slachtoffer] in ieder geval al om
00:40:09 uur op de plek lag waar deze in de ochtend van 9 juli 2017 werd aangetroffen, op korte
afstand van het lichaam van [slachtoffer] .

Nadat getuige [getuige 1] in de vroege middag van 9 juli 2017 op de radio hoorde dat er een lichaam
was gevonden in een weiland aan de Bûterwei, belde zij om 12:45 uur met het alarmnummer 112 om
te vertellen wat zij de nacht ervoor had gezien.32 Nadien is getuige [getuige 1] meermalen gehoord
door de politie en door de rechter-commissaris.

Getuige [getuige 1] was op het festival Freeze Forze geweest en ging rond 00:30 uur op de fiets naar
huis. Zij fietste over het schelpenpaadje en toen zij de kruising van de Bûterwei met de Fogelsang
naderde, zag zij een auto die met de neus in de richting van het schelpenpad geparkeerd stond.
[getuige 1] heeft verder verklaard dat bij de auto twee personen stonden met een capuchon over hun
hoofd die hun blik van haar afwendden. Aan de posturen van de twee personen te zien alsmede hun
onderlinge verhoudingen, ging het om een man en een vrouw. Op het moment dat getuige [getuige 1]
om de auto heen fietste en deze passeerde, keek zij om en zag zij dat de twee personen het weiland
in liepen. Getuige [getuige 1] heeft verder geen andere auto's gezien en geen andere personen
gezien. Zij was om 00:40 uur bij haar woning in De Westereen.33

Het door getuige [getuige 1] genoemde tijdstip van vertrek van 00:30 uur wordt bevestigd door een
vriendin van getuige [getuige 1] met wie zij op het festival was en die op hetzelfde tijdstip wilde

7. Getuige [getuige 1]
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vertrekken, maar nog enige tijd in een door haar gebelde taxi moest wachten34. Deze verklaring van
de vriendin komt weer overeen met de verklaring van de betreffende taxichauffeur en de bijgevoegde
rittenstaat.35

Verdachte heeft verklaard dat zij rond 00:30 uur op de kruising Bûterwei met de Fogelsang was. Ook
uit de telecomgegevens blijkt dat zij daar in elk geval om 00:31:59 uur was. Verdachte heeft verklaard
dat zij na aankomst de auto parkeerde bij de ingang van het schelpenpad, met de neus van de auto
in de richting van dit schelpenpad. Dit schelpenpad verbindt de Lange Reed met de Bûterwei.3637

Volgens de eigen verklaring van verdachte heeft haar auto gestaan aan het begin van het
schelpenpad bij de kruising van de Bûterwei-Fogelsang. De verdediging heeft deze plek bij de schouw
ook aangewezen. Uit een luchtfoto zoals die zich in het dossier bevindt38 valt af te leiden dat deze
parkeerplek hemelsbreed op een afstand lag van 15 tot 20 meter van de vindplaats van het lichaam
van [slachtoffer] . De kortste loopafstand van de parkeerplek tot de vindplaats bedroeg circa 30 tot 40
meter. Deze afstanden worden bevestigd door het gebruik van de meetfunctie in Google Maps.

Verdachte heeft verklaard welke route zij heeft afgelegd toen zij vanaf de Bûterwei terug naar huis
reed en dat zij ongeveer 80 kilometer per uur heeft gereden. Zij is onderweg nergens gestopt.39 Op
de door verdachte aangegeven route zijn beelden bekeken die door verschillende camera's zijn
geregistreerd. Deze beelden zijn vaak donker en een type en model auto is op de geregistreerde
beelden lastig waarneembaar. Verbalisanten hebben daarom telkens ook beelden bekeken van zowel
voor als na het moment waarop de vermoede auto van verdachte langs reed. De eerste camera op de
door verdachte aangegeven route betreft die van Total Tankstation, waar de vermoede Mercedes om
00:47:03 uur langsrijdt en waarop voor en na dit tijdstip geen andere auto's te zien zijn. De laatste
drie camera's op de door verdachte aangegeven route vlak voordat zij thuis arriveerde, betreffen de
camera's van [bedrijf 1] , [bedrijf 2] en van [bedrijf 3] waar de vermoede Mercedes om respectievelijk
01:05:40 uur, 01:06:01 uur en om 01:06:27 uur langs rijdt en waarop voor en na de vermoede
Mercedes van verdachte, geen andere auto's te zien zijn.40

De afstand tussen Total Tankstation en [bedrijf 1] bedraagt 5,5 kilometer, welke afstand in 8 minuten
is af te leggen. Verdachte heeft over deze afstand echter 18 minuten gedaan.41 De rechtbank
constateert dat verdachte dan gemiddeld 18,33 kilometer per uur moet hebben gereden.

Nadat verdachte thuis kwam heeft zij in paniek haar schoonouders gebeld die vervolgens naar haar
woning zijn gereden. Met haar schoonvader [slachtoffer 2] is verdachte vervolgens in de auto gestapt
om [slachtoffer] te gaan zoeken. Verdachte heeft meermalen verklaard dat zij tijdens deze zoektocht
constant met haar telefoon bezig was en dat zij heel vaak geprobeerd heeft om [slachtoffer] te bellen.
Uit onderzoek aan haar telefoon blijkt echter dat verdachte niet heeft geprobeerd om [slachtoffer] te
bellen tussen 01:43 uur en 04:01 uur, binnen welk tijdsbestek de zoektocht plaatsvond. Daarmee
geconfronteerd heeft verdachte verklaard dat zij dan met de telefoon van haar schoonvader gebeld
moet hebben. [slachtoffer 2] heeft dit echter ontkend. Hij heeft verklaard dat verdachte tijdens de
zoektocht geen gebruik heeft gemaakt van zijn telefoon.424344

8. Afstand geparkeerde Mercedes tot lichaam [slachtoffer]

9. Terugrit van kruising Bûterwei-Fogelsang naar huis in de nacht van 9 juli 2017

10. Zoektocht met [slachtoffer 2]
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Verdachte heeft telkens stellig ontkend dat zij haar man [slachtoffer] van het leven heeft beroofd. De
rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of op grond van de bewijsmiddelen wettig en overtuigend
bewezen kan worden verklaard dat verdachte, al dan niet tezamen en in vereniging met een ander,
haar echtgenoot met opzet en met voorbedachte raad om het leven heeft gebracht door hem met een
hard voorwerp op het hoofd te slaan.

Bij de beantwoording van deze vraag gaat de rechtbank uit van de voornoemde feiten en
omstandigheden, waaruit samengevat en concluderend het volgende blijkt:

Ad 1. Het huwelijk tussen verdachte en [slachtoffer] was niet goed.

Ad 2. Verdachte had een financieel belang bij de dood van [slachtoffer] .

De verklaring van verdachte dat zij niet wist hoe hoog de uit te keren som van de levensverzekering
was, acht de rechtbank onaannemelijk nu zij zelf de papieren heeft ondertekend en er aan haar
gerichte post is aangetroffen waarop op het voorblad het bedrag van € 600.000 stond vermeld.

Ad 3. Op het moment dat verdachte op 23 juni 2017 de pre-operatieve afspraak bij [kliniek] plande
voor 25 juli 2017, ging zij er blijkbaar vanuit dat de gezinsvakantie naar Malta die op 22 juli 2017 zou
beginnen, niet door zou gaan en dat zij tegen die tijd over financiële middelen zou beschikken om
deze ingrepen te betalen.

De verklaring van verdachte dat [slachtoffer] wisselde in zijn toestemming om de ingrepen te laten
uitvoeren acht de rechtbank onaannemelijk en wordt niet gesteund door de bewijsmiddelen. Ditzelfde
geldt voor de verklaring van verdachte dat zij niet zeker wist of zij van [slachtoffer] mee mocht gaan
op vakantie. Bovendien zou zij – als ze niet mee mocht gaan op vakantie – niet over de financiële
middelen beschikken om de ingrepen te kunnen betalen.

Ad 4. Verdachte heeft het initiatief genomen om [slachtoffer] op de locatie Bûterwei-Fogelsang op te
halen in plaats van op de Lange Reed en heeft hem naar deze locatie geleid. Het dossier biedt geen
steun voor haar verklaring dat [slachtoffer] met dit idee kwam. Vooral niet nu [slachtoffer] de Lange
Reed heeft ingevoerd in het navigatiesysteem, zoals verdachte zelf heeft verklaard.

Ad 5. Verdachte heeft kennelijk leugenachtig verklaard over de vraag waar zij in de avond van 8 juli
2017 tussen 21:54 uur en 22:02 uur met de auto naartoe is gereden.

Ad 6, 7 en 8. Op grond van de telecomgegevens in combinatie met de verklaring van verdachte over
waar zij haar auto parkeerde en de verklaring van getuige [getuige 1] , kan het niet anders zijn dan
dat [getuige 1] de auto van verdachte heeft gezien en dat zij verdachte en [slachtoffer] bij de auto
heeft zien staan en vervolgens het weiland in heeft zien lopen. Voor deze vaststelling is mede
redengevend dat verdachte in de ruim 14 minuten dat zij ter plaatse was , geen enkele keer met
[slachtoffer] heeft gebeld. Dit terwijl zij in de middag en avond ervoor opvallend vaak contact met hem
heeft gezocht. Bovendien stond haar telefoon gedurende die bewuste 14 minuten aan; de rechtbank
acht het onbegrijpelijk dat verdachte op geen enkel moment telefonisch contact met haar man heeft
opgenomen op het moment dat zij hem niet ter plekke kon vinden.

Dat de kleur van de auto zoals door getuige [getuige 1] waargenomen niet overeenkomt met de
daadwerkelijke kleur van de auto van verdachte, doet aan de vaststelling dat [getuige 1] de auto van
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verdachte heeft gezien, niet af. Getuige [getuige 1] heeft de kleur kennelijk anders waargenomen
door de duisternis in combinatie met het kunstlicht van de lantaarnpaal die zich vanuit de positie van
de getuige, achter de auto bevond.

Verdachte heeft kennelijk leugenachtig verklaard over de oorzaak van het uitgeschakeld zijn van haar
telefoon. Zij heeft de telefoon zelf uitgeschakeld op het moment dat zij in de auto vertrok naar huis.

Ad 9. Verdachte heeft kennelijk leugenachtig verklaard over de terugreis van de kruising Bûterwei-
Fogelsang naar huis in de nacht van 9 juli 2017.

Ad 10. Verdachte heeft kennelijk leugenachtig verklaard over het contact zoeken met [slachtoffer]
tijdens de zoektocht samen met haar schoonvader.

Gelet op de hiervoor opgenomen bewijsmiddelen komt de rechtbank tot de conclusie dat het niet
anders kan zijn dan dat verdachte [slachtoffer] op 9 juli 2017 heeft ontmoet bij de kruising van de
Bûterwei en de Fogelsang en dat zij met hem het weiland is ingelopen waar hij met geweld om het
leven is gebracht.

Elk ander scenario waarbij verdachte [slachtoffer] niet heeft getroffen en iemand anders zonder dat
verdachte daarvan afwist [slachtoffer] om leven heeft gebracht zal de rechtbank als onaannemelijk ter
zijde schuiven. Het dossier bevat na het zeer uitgebreide onderzoek, waarbij ook andere scenario’s
tegen het licht zijn gehouden, geen enkele concrete aanwijzing in die richting.

De officier van justitie acht bewezen dat verdachte het feit tezamen en in vereniging met een ander of
anderen heeft gepleegd. De rechtbank overweegt dat het dossier aanwijzingen biedt voor enige mate
van betrokkenheid van een of meer anderen bij het ten laste gelegde feit. Zo blijkt uit onderzoek dat
de telefoon van de moeder van verdachte in Nederland was op de avond van 8 juli 2017 en dat de
moeder van verdachte al de volgende ochtend aan haar partner heeft verteld dat [slachtoffer] dood
was, terwijl op dat moment zijn lichaam nog niet gevonden was. Ook blijkt dat verdachte selectief
gegevens en contacten met anderen uit haar telefoon heeft verwijderd. Concrete bewijsmiddelen voor
een nauwe en bewuste samenwerking en een gezamenlijke uitvoering van het feit ontbreken echter,
zodat niet bewezen kan worden dat sprake is van medeplegen.

Hoewel er geen moordwapen is aangetroffen en er geen getuigen zijn die het plegen van het feit
hebben gezien acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat het verdachte is geweest die
[slachtoffer] met voorbedachte rade van het leven heeft beroofd. Zij heeft volgens een vooropgezet
plan [slachtoffer] naar de Bûterwei laten komen, zij heeft hem daar ontmoet en is met hem het
weiland ingelopen, waar hij vervolgens op gewelddadige wijze om het leven is gebracht.

De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld en
daarmee acht de rechtbank moord, zoals primair ten laste gelegd, wettig en overtuigend bewezen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het primair ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen, met dien

Conclusie
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verstande dat:

zij op 9 juli 2017 te De Westereen, in de gemeente Dantumadiel, opzettelijk en met voorbedachten
rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet en na kalm
beraad en rustig overleg, die [slachtoffer] meermalen, met een hard en stevig voorwerp op het hoofd
geslagen, ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de
rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de
bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Het bewezen verklaarde levert op:

Primair: Moord.

Dit feit is strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid
uitsluiten.

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het primair ten laste gelegde feit
wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor de duur van 20 jaar.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gepleit voor vrijspraak.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het
bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van
verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting, het psychologisch

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van verdachte

Strafmotivering
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rapport, d.d. 15 juni 2018 en het psychiatrisch rapport, d.d. 20 september 2018. Verder heeft de
rechtbank rekening gehouden met het uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering
van de officier van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan moord op haar echtgenoot [slachtoffer] , vader van hun
drie jonge kinderen. Zij is hierbij zeer berekenend en planmatig te werk gegaan. Verdachte heeft haar
nietsvermoedende echtgenoot doelbewust naar een weiland gelokt waar hij is doodgeslagen met een
hard voorwerp.

Het huwelijk tussen verdachte en [slachtoffer] was sinds geruime tijd erg slecht. Dat blijkt niet alleen
uit onderzoek van zijn telefoon, waarop [slachtoffer] -kort voor zijn dood- heftige ruzies tussen hem
en verdachte had opgenomen, maar ook uit verklaringen van familie en vrienden. Ook verdachte laat
zich in de verschillende verhoren negatief uit over haar echtgenoot en hun huwelijk. Zowel
[slachtoffer] als verdachte hebben in de maanden voor zijn dood de mogelijkheden van een scheiding
onderzocht. Een scheiding zou voor verdachte echter financieel gezien onvoordelig uitpakken, terwijl
zij bij overlijden van haar echtgenoot recht zou hebben op € 600.000,-- op grond van een
levensverzekering. Dit bedrag zou alleen haar toekomen en niet in een te verdelen erfenis vallen.

Voor haar daad heeft verdachte tot op heden geen enkele verantwoordelijkheid genomen; zij ontkent
bij hoog en bij laag en heeft haar verklaringen voortdurend aangepast. Verdachte heeft door haar
daad haar eigen, nog jonge kinderen hun vader ontnomen. Ook heeft zij onherstelbaar leed
toegebracht aan de overige nabestaanden van [slachtoffer] , waarbij met name het leed van zijn
ouders en zussen enorm is, zoals ook is gebleken uit de ter terechtzitting afgelegde
slachtofferverklaringen. Dit alles rekent de rechtbank verdachte zwaar aan. Het wrange is bovendien
dat verdachte door haar daad een zodanig lange gevangenisstraf te wachten staat, dat zij haar eigen
kinderen niet meer zal kunnen en mogen opvoeden, waardoor in feite de kinderen zowel hun vader
als moeder hebben verloren.

De rechtbank is van oordeel dat vanuit een oogpunt van vergelding niet anders kan worden
gereageerd dan met oplegging van een langdurige gevangenisstraf. Naast de vergelding dient ook
rekening te worden gehouden met de persoon van de verdachte. Daarbij is van belang om vast te
stellen of en in welke mate het feit aan verdachte kan worden toegerekend.

Verdachte is zowel door een psycholoog als door een psychiater onderzocht.

De psycholoog rapporteert in zijn onderzoek van 15 juni 2018 dat er vermoedens zijn van
persoonlijkheidsproblematiek, gezien de grote mate van inconsistentie tussen de verklaringen van
verdachte en de inconsistentie met andere bronnen zoals de processenverbaal en de hetero-
anamnestische gegevens en de uitslagen van het testonderzoek. De psychiater rapporteert echter op
20 september 2018 dat er bij verdachte geen sprake is van een ziekelijke stoornis of gebrekkige
ontwikkeling. Op klinische grond kan de psychiater geen uitspraak doen over het recidiverisico gelet
op het ontbreken van een psychiatrische stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling. Over de mate van
toerekeningsvatbaarheid kan niets worden opgemerkt. De rechtbank leidt hieruit af dat verdachte
volledig toerekeningsvatbaar is en houdt haar dan ook volledig verantwoordelijk voor haar daad.

Alles afwegende acht de rechtbank, gelet op de ernst van het feit en het toegebrachte leed, de door
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de officier van justitie gevorderde gevangenisstraf van 20 jaar, passend.

De volgende personen hebben zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding:
1. [slachtoffer 2] , tot een bedrag van € 385,- ter zake van materiële shockschade en

€ 40.000,- ter vergoeding van immateriële shockschade, vermeerderd met de wettelijke rente;
2. [slachtoffer 3] , tot een bedrag van € 385,- ter vergoeding van materiële shockschade en € 40.000,-
ter vergoeding van immateriële shockschade, vermeerderd met de wettelijke rente;
3. [slachtoffer 4] , tot een bedrag van € 6.136,25 ter vergoeding van materiële shockschade en €
40.000,- ter vergoeding van immateriële shockschade, vermeerderd met de wettelijke rente;

4. [slachtoffer 5] , tot een bedrag van € 20.835,- ter vergoeding van materiële shockschade en €
40.000,- ter vergoeding van immateriële shockschade, vermeerderd met de wettelijke rente;

5. [slachtoffer 2] , vertegenwoordigd door bijzonder curator mr. M. Rauwerda, tot een bedrag van €
300.000,- ter zake van materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente;

6. [slachtoffer 6] , vertegenwoordigd door bijzonder curator mr. M. Rauwerda, tot een bedrag van €
300.000,- ter zake van materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente;

7. [slachtoffer 7] , vertegenwoordigd door bijzonder curator mr. M. Rauwerda, tot een bedrag van €
300.000,- ter zake van materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente;

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen van de benadeelde
partijen [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] , [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] moeten worden
toegewezen met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. De vorderingen zijn voldoende
onderbouwd.

De vorderingen van [slachtoffer 2] , [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] terzake gederfd levensonderhoud
dienen naar billijkheid te worden geschat, waarbij gespecialiseerde hulp buiten beschouwing gelaten
moet worden nu te onzeker is of deze schade daadwerkelijk zal worden geleden. De vorderingen van
[slachtoffer 2] , [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] dienen voor het overige niet-ontvankelijk te worden
verklaard.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat alle vorderingen benadeelde partij niet
ontvankelijk verklaard moeten worden nu hij niet bewezen acht dat verdachte zich aan het primair en
subsidiair verklaarde feit schuldig heeft gemaakt. De raadsman heeft subsidiair geen verweer gevoerd
op de vorderingen benadeelde partij.

Oordeel van de rechtbank

Met betrekking tot de vorderingen benadeelde partij van:

1. [slachtoffer 2]

2. [slachtoffer 3]

3. [slachtoffer 4]

Benadeelde partij
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4. [slachtoffer 5]

overweegt de rechtbank als volgt.

Volgens vaste jurisprudentie kan vergoeding van shockschade plaatsvinden als bij de benadeelde
partij een hevige emotionele schok wordt teweeggebracht door het waarnemen van het ten laste
gelegde, of door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen ervan. Uit die emotionele schok
dient vervolgens geestelijk letsel te zijn voortgevloeid. Dit zal met name het geval zijn als de
benadeelde partij en het slachtoffer een nauwe affectieve relatie hadden en het slachtoffer bij het
tenlastegelegde is gedood of verwond. Voor vergoeding van deze schade is vereist dat het bestaan
van geestelijk letsel, waardoor iemand in zijn persoon is aangetast, in rechte kan worden vastgesteld.
Dit zal in het algemeen slechts het geval zijn als sprake is van een in de psychiatrie erkend
ziektebeeld.

De hoogte van de geleden shockschade dient te worden vastgesteld naar billijkheid met inachtneming
van alle omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het aan de verdachte te maken
verwijt, de aard van het letsel, de ernst van het letsel (waaronder de duur en de intensiteit), de
verwachting ten aanzien van het herstel en de leeftijd van de benadeelde partij. Voorts dient de
rechter bij de begroting te letten op de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare
gevallen zijn toegekend.

Door de benadeelde partijen [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] is door
elk een bedrag van € 40.000,- aan immateriële shockschade gevorderd.

De rechtbank stelt vast dat de benadeelde partijen een nauwe en affectieve relatie hadden met hun
zoon respectievelijk broer. De confrontatie met hun overleden zoon en broer heeft onmiskenbaar een
hevige schok teweeggebracht. Dit is met name gebleken uit hetgeen ter zitting door de moeder en
zussen van het slachtoffer naar voren is gebracht bij de uitoefening van hun spreekrecht. Deze hevige
schok heeft bij alle benadeelde partijen geleid tot (ernstig) geestelijk letsel in de vorm van een
psychiatrisch erkend ziektebeeld, zijnde PTSS. Dit is onderbouwd met stukken bij de vorderingen.

De rechtbank is er zich van bewust dat aan de benadeelde partijen onbeschrijfelijk leed is
toegebracht. De vraag is of de benadeelde partijen de schok van de gewelddadige dood van hun zoon
en broer ooit te boven zullen komen. Een en ander is eigenlijk nauwelijks te vertalen in een
geldbedrag.

Bij de begroting van de immateriële shockschade dient de rechtbank rekening te houden met de
bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend. Met het oog hierop
zal de rechtbank de shockschade naar maatstaven van billijkheid vaststellen op € 20.000,- en dit
bedrag toewijzen aan zowel de vader, moeder en zussen van [slachtoffer] .

Shockschade

Shockschade immaterieel

Shockschade materieel
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Eigen risico zorgkosten

Door de benadeelde partijen [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] is een
bedrag van € 385,00 gevorderd als vergoeding van het eigen risico van de zorgverzekering. Uit de
toelichting op de gevorderde schade en de stukken blijkt dat zij allen onder behandeling zijn van een
psychotherapeut.

De rechtbank acht het aannemelijk dat bij deze benadeelde partijen het eigen risico geheel is
aangesproken voor de behandelingen bij de psychotherapeut. De rechtbank zal dan ook aan deze
benadeelde partijen elk een bedrag van € 385,00 toewijzen.

Inkomstenderving

Door de benadeelde partij [slachtoffer 4] is een bedrag gevorderd van € 5.751,25 vanwege de
inkomstenderving die is ontstaan doordat zij in de ziektewet terecht is gekomen vanwege de impact
die de moord op haar broer had. De gevorderde schadevergoeding is onderbouwd met stukken.

Het gevorderde bedrag komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. De rechtbank zal dit
bedrag dan ook toewijzen.

Studievertraging

Door de benadeelde partij [slachtoffer 5] is een bedrag gevorderd van € 20.450,- vanwege de
studievertraging die in het jaar 2017-2018 is ontstaan. Vanwege de impact die de moord op haar
broer op haar had, is zij niet tot studeren kunnen komen. De gevorderde schadevergoeding is
onderbouwd met stukken.

Het gevorderde bedrag komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. De rechtbank zal dit
bedrag dan ook toewijzen.

Concluderend komt de rechtbank tot het oordeel dat de hiervoor genoemde vorderingen voldoende
aannemelijk zijn geworden en dat de benadeelde partijen de gestelde schade hebben geleden tot de
bedragen zoals hiervoor overwogen en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het bewezen
verklaarde. De vorderingen, waarvan de hoogte niet door de verdediging is betwist, zullen daarom
worden toegewezen tot voornoemde bedragen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9 juli
2017.

Nu de aansprakelijkheid van verdachte vaststaat, zal de rechtbank telkens de
schadevergoedingsmaatregel opleggen om te bevorderen dat verdachte de schade zal vergoeden.

Met betrekking tot de vorderingen benadeelde partij van:

Conclusie

46



5. [slachtoffer 2]

6. [slachtoffer 6]

7. [slachtoffer 7]

overweegt de rechtbank als volgt.

Hoewel voldoende aannemelijk is dat de benadeelde partijen schade hebben geleden die het
rechtstreeks gevolg is van het primair bewezen verklaarde, beschikt de rechtbank over onvoldoende
informatie om de hoogte daarvan te kunnen beoordelen. Schorsing van het onderzoek om de
benadeelde partijen de hoogte van de schade middels een rekenkundig rapport alsnog te laten
aantonen, zal leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding en daartoe zal dan ook niet
worden overgegaan. Ook zal de rechtbank niet overgaan tot een vaststelling van schade in de vorm
van gederfd levensonderhoud naar maatstaven van billijkheid nu, anders dan door de raadsvrouw
gesteld, het geld dat op grond van de levensverzekering zal worden uitgekeerd, toe zal komen aan de
kinderen van verdachte. De rechtbank wijst hierbij op de polis van [verzekeringsmaatschappij] zoals
weergegeven op pagina 2985 van het dossier, waarin de kinderen als derde begunstigden zijn
aangewezen. Dit geld is bedoeld ter vergoeding van de door de benadeelde partijen gestelde schade.

De rechtbank zal de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 2] , [slachtoffer 6] en
[slachtoffer 7] daarom niet ontvankelijk verklaren. De vorderingen kunnen slechts bij de burgerlijke
rechter worden aangebracht.

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 36f en 289 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze
artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

Verklaart het primair ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en
verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen
verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

Toepassing van wetsartikelen

Uitspraak

De rechtbank
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Een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaren.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering
en/of voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf
geheel in mindering zal worden gebracht.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2] toe tot na te melden bedrag en
veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 20.385,00
(zegge: twintigduizend driehonderdenvijfentachtig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9
juli 2017.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2] voor het overige af.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten
behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 2] ,
te betalen een bedrag van € 20.385,00 (zegge: twintigduizend driehonderdenvijfentachtig euro),
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9 juli 2017, bij gebreke van betaling en verhaal te
vervangen door hechtenis voor de duur van 73 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de
vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Dit bedrag bestaat uit €
385,00 aan materiële schade en € 20.000,00 aan immateriële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten
behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 2] , daarmee de verplichting van verdachte om aan de
benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de
benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de
staat van dit bedrag komt te vervallen.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] toe tot na te melden bedrag en
veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 20.385,00
(zegge: twintigduizend driehonderdenvijfentachtig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9
juli 2017.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] voor het overige af.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten
behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 3] ,
te betalen een bedrag van € 20.385,00 (zegge: twintigduizend driehonderdenvijfentachtig euro),
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vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9 juli 2017, bij gebreke van betaling en verhaal te
vervangen door hechtenis voor de duur van 73 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de
vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Dit bedrag bestaat uit €
385,00 aan materiële schade en € 20.000,00 aan immateriële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten
behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 3] , daarmee de verplichting van verdachte om aan de
benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de
benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de
staat van dit bedrag komt te vervallen.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 4] toe tot na te melden bedrag en
veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 26.136,24
(zegge: zesentwintigduizend honderdzesendertig euro en vierentwintig eurocent), vermeerderd met
de wettelijke rente vanaf 9 juli 2017.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 4] voor het overige af.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten
behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 4] ,
te betalen een bedrag van € 26.136,24 (zegge: zesentwintigduizend honderdzesendertig euro en
vierentwintig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9 juli 2017, bij gebreke van
betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 89 dagen, met dien verstande dat
de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Dit
bedrag bestaat uit € 6.136,24 aan materiële schade en € 20.000,00 aan immateriële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten
behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 4] , daarmee de verplichting van verdachte om aan de
benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de
benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de
staat van dit bedrag komt te vervallen.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5] toe tot na te melden bedrag en
veroordeelt verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 40.835,00
(zegge: veertigduizend achterhonderdenvijfendertig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf
9 juli 2017.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5] voor het overige af.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten
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5

behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 5] ,
te betalen een bedrag van € 40.835,00 (zegge: veertigduizend achterhonderdenvijfendertig euro),
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9 juli 2017, bij gebreke van betaling en verhaal te
vervangen door hechtenis voor de duur van 127 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de
vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Dit bedrag bestaat uit €
20.835,00 aan materiële schade en

€ 20.000,00 aan immateriële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten
behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 5] , daarmee de verplichting van verdachte om aan de
benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de
benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de
staat van dit bedrag komt te vervallen.

Bepaalt dat de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2] niet-ontvankelijk is en dat de
vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 6] niet-ontvankelijk is en dat de
vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Bepaalt dat de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 7] niet-ontvankelijk is en dat de
vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. K. Post, voorzitter, mr. J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme en mr. G.C.
Koelman, rechters, bijgestaan door mr. E.M. Troost-van Baalen, griffier, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van deze rechtbank op 11 juli 2019.

De genoemde processen-verbaal zijn in de wettelijke vorm op ambtseed en door daartoe bevoegde
opsporingsambtenaren opgemaakt; de genoemde pagina's bevinden zich in het doorgenummerde
proces-verbaal met OPS-dossiernummer 2017179951-1, gesloten op 25 september 2018, tenzij
anders vermeld.

Proces-verbaal van bevindingen, opgenomen op pagina 1242 e.v.

Proces-verbaal van bevindingen identificatie, opgenomen op pagina 1265.

Rapport Nederlands Forensisch Instituut, "Pathologie onderzoek naar aanleiding van een mogelijke
niet natuurlijk dood", d.d. 19 september 2017, opgenomen als bijlage 26 op pagina 4190 e.v.

Rapport Nederlands Forensisch Instituut, "Bloedspoorpatroononderzoek, onderzoek naar biologische
sporen en DNA-onderzoek naar aanleiding van het aantreffen van het stoffelijk overschot van
[slachtoffer] in De Westereen op 9 juli 2017", d.d. 18 oktober 2017, opgenomen als bijlage 92 op
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pagina 4501 e.v.

De door verdachte op de terechtzitting van 12 juni 2019 afgelegde verklaring.

Proces-verbaal van bevindingen inzake huwelijkse voorwaarden tussen [slachtoffer] en [verdachte]
[slachtoffer] , met als bijlage een notariële akte huwelijkse voorwaarden, opgenomen op pagina 3018
e.v.

Proces-verbaal van bevindingen, opgenomen op pagina 3015.

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , opgenomen op pagina 3033 e.v.

Proces-verbaal verhoor verdachte, d.d. 20 december 2017, opgenomen op pagina 742 e.v.

Proces-verbaal bevindingen inzake informatie van [verzekeringsmaatschappij] , met bijlagen,
opgenomen op pagina 2983 e.v.

Proces-verbaal van bevindingen onderzoek [kliniek] , met bijlagen, opgenomen op pagina 5263 e.v.

Proces-verbaal van bevindingen spraakopnames telefoon slachtoffer; filename: spraakopname 026,
pagina 5282.

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , opgenomen op pagina 3033 e.v.

Proces-verbaal van bevindingen dubbele planning geboekte vakantie Malta en operatie [kliniek] ,
opgenomen op pagina 5311.

Proces-verbaal Team Digitale Opsporing, opgenomen op pagina 3665 e.v.

De door verdachte op de terechtzitting van 13 juni 2019 afgelegde verklaring.

Proces-verbaal voorlopig PV van bevindingen onderzoek computers, opgenomen op pagina 4989 e.v.

Proces-verbaal Breed onderzoek telefoon [slachtoffer] , opgenomen op pagina 3713 e.v.

Proces-verbaal Team Digitale Onderzoek, opgenomen op pagina 4966 e.v.

Proces-verbaal bevindingen glasbak Achterwei Kollumerzwaag, opgenomen op pagina 5375 e.v.

Proces-verbaal Breed onderzoek telefoon [slachtoffer] , opgenomen op pagina 3713 e.v.

Proces-verbaal van bevindingen onderzoek telefoon [verdachte] , opgenomen op pagina 3886 e.v.

De door verdachte op de terechtzitting van 12 juni 2019 afgelegde verklaring.

Proces-verbaal Team Digitale Opsporing, d.d. 14 maart 2018, opgenomen op pagina 4957 (e.v.?)

De door verdachte op de terechtzitting van 12 juni 2019 afgelegde verklaring.

Proces-verbaal Breed onderzoek telefoon [slachtoffer] , opgenomen op pagina 3713 e.v.

Proces-verbaal Team Digitale Opsporing, opgemaakt door [naam 2] , operationeel specialist C, d.d.
21 maart 2019.

De door de deskundige, Ir. R. Pluijmers, ter terechtzitting van 13 juni 2019 afgelegde verklaring.

Proces-verbaal Team Digitale Opsporing, opgenomen op pagina 4951 e.v.

De door de deskundige, Ir. R. Pluijmers, ter terechtzitting van 13 juni 2019 afgelegde verklaring.

Proces-verbaal van bevindingen, opgenomen op pagina 1238 e.v.

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , opgenomen op pagina 1611 e.v.

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] , opgenomen op pagina 1647 e.v.

Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 4] , opgenomen op pagina 2676

De door verdachte op de terechtzitting van 12 juni 2019 afgelegde verklaring.

Proces-verbaal Team Digitale Opsporing, d.d. 14 maart 2018, opgenomen op pagina 4957 e.v.

Proces-verbaal Sporenonderzoek, PL0100-2017179951-93, d.d. 27 juni 2018

Proces-verbaal verhoor verdachte, opgenomen op pagina 796 e.v.

Proces-verbaal bevindingen camerabeelden, opgenomen op pagina 3177 e.v.

Proces-verbaal route welke verdachte rijdt naar/van PD-Tijd op PD, opgenomen op pagina 5372 e.v.

Proces-verbaal verhoor verdachte, opgenomen op pagina 832
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Proces-verbaal verhoor getuige [slachtoffer 2] door de rechter-commissaris, d.d. 26 februari 2019.

Proces-verbaal van bevindingen onderzoek telefoon [verdachte] , opgenomen op pagina 3886 e.v.
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Datum publicatie 26-06-2019

Zaaknummer 05/780092-17

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
De rechtbank heeft in het onderzoek Bosnië - met de deelonderzoeken Brandberg,
IJshamer en Maan - 6 mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 7
jaar tot levenslang. De mannen krijgen deze straffen voor hun aandeel in een reeks
liquidaties, poging tot liquidaties en de voorbereidingen hiervan.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zitting houdende in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank Noord-Holland, Haarlemmermeer
(Justitieel Complex Schiphol) te Badhoevedorp.

Parketnummer : 05/780092-17

Datum uitspraak : 26 juni 2019

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1977 te [geboorteplaats] , wonende te [adres 1] , [woonplaats]

thans gedetineerd te P.I. Flevoland, HvB Lelystad te Lelystad,

ECLI:NL:RBGEL:2019:2833
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raadsman: mr. J. de Vries, advocaat te Amsterdam.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek gehouden op de terechtzitting van 10 april
2018, 25 april 2018, 27 juni 2018, 24 september 2018, 13 december 2018, 11 maart 2018 14 mei, 22
mei, 27 mei, 28 mei, 29 mei 2019 en 26 juni 2019.

1. De inhoud van de tenlastelegging 1

Verdachte wordt verweten dat hij op 7 november 2015 in Krommenie, samen met anderen dan wel
alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd door samen
met anderen met wapens te schieten op [slachtoffer] , waardoor [slachtoffer] is overleden.

Als dat niet tot een veroordeling leidt, wordt hem verweten:

dat hij daaraan medeplichtig is geweest door in de periode van 30 oktober 2015 tot en met 7
november 2015 aan zijn mededaders informatie te verschaffen over de plek waar [slachtoffer] kon
worden doodgeschoten, waar de schutters zich konden opstellen, waar [slachtoffer] zich bevond, over
de bewegingen van [slachtoffer] , over de kleding en over het kogelwerend vest dat [slachtoffer]
droeg.

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich met betrekking tot de Ennetcom-data beroepen op het volgende.

De Ennetcom-data zijn niet controleerbaar en niet betrouwbaar, en zijn op buitenwettelijke wijze ter
beschikking van de politie gekomen. Er is geen sprake van een eerlijk proces. De verdediging beschikt
in tegenstelling tot het Openbaar Ministerie over onvoldoende informatie met betrekking tot de
Ennetcom-gegevens. Daarnaast is tekort gedaan aan het beginsel van een eerlijk proces, omdat de
rechter-commissaris een toetsing heeft uitgevoerd waar de wet niet in voorziet, maar die voortkomt
uit een beslissing van een buitenlands rechter. Een en ander zou moeten leiden tot bewijsuitsluiting
van de Ennetcom-gegevens.

Voor het geval de gegevens wel voor het bewijs gebruikt mogen worden, zijn deze, gelet op artikel
344 eerste lid onder 5 Sv, slechts te bezigen als bewijs wanneer deze steun vinden in ander bewijs.

Ennetcom-verweren

Met betrekking tot de authenticiteit en betrouwbaarheid van de Ennetcom-data wordt gesteld dat:

voor Ennetcom B.V. meerdere werknemers werkten die toegang hadden tot de servers. Zo ook bij
de door Ennetcom ingehuurde bedrijven Dahvo B.V. en RIN B.V., de resellers van de PGP-telefoons
en Bitflow, de verhuurder van de server in Canada. Wie er allemaal over de wachtwoorden kon
beschikken, is onduidelijk, maar alle Ennetcom-data konden worden benaderd en ontsleuteld als
men de beschikking had over al de benodigde wachtwoorden. Na de ontsleuteling kunnen
berichten worden gelezen, gekopieerd, verplaatst en aangepast;
door het retentiebeleid op de S/MIME-server grote hoeveelheden e-mailberichten zijn bewaard
terwijl deze berichten na korte tijd automatisch zouden worden verwijderd;
de eigenaar en bestuurder van Ennetcom door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van het
onderhouden van nauwe relaties met bekende criminelen en criminele organisaties;
er hardnekkige geruchten zijn dat Ennetcom gefinancierd is door partijen die stevig verankerd zijn
in het internationale drugsmilieu en dat deze partijen een stevige vinger in de pap hebben
gehouden bij het bedrijf om informatie te krijgen over anderen in het criminele milieu en om zelf
een sturende rol te kunnen spelen;
uit de beschikbare Ennetcom-data blijkt dat er beveiligingsproblemen waren bij Ennetcom, te
weten bij de behandeling van kopieer- en wipe verzoeken, dat het “stelen” van een Ennetcom-
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adres mogelijk was en dat e-mails werden ontvangen die niet bestemd waren voor de ontvanger;
beheer en manipulatie van versleutelde communicatie voor criminele groeperingen aantrekkelijk is,
wat volgt uit het Marengo-onderzoek waar de criminele groepering over een eigen reseller (van
PGP-telefoons) zou kunnen beschikken en men probeerde om de schuld van een vergismoord bij
[naam 19] te leggen.

Daarom dient bij de controle van de authenticiteit van de Ennetcom-data ervan uit te worden gegaan
dat (onbekende) derden toegang tot de (key)servers hadden en het oogmerk hadden om informatie
te manipuleren. Door deze kwetsbaarheid en de manipuleerbaarheid van het Ennetcom-systeem
moeten voorafgaand aan de interpretatie van de Ennetcom-data de volgende vragen gesteld worden:

A.  is de inhoud van de tekst van de e-mailberichten en notities authentiek;
B.  zijn de tijdstippen en de data van verzending en ontvangst wel correct (geregistreerd);
C.  zijn de e-mails en notities wel afkomstig van de geregistreerde afzender en zijn deze teksten wel

ontvangen door de geregistreerde ontvanger.

Artikel 344 lid 5 Sv

De informatie afkomstig van de Ennetcom-server dient juridisch gezien gekwalificeerd te worden als
“andere geschriften” als bedoeld in artikel 344 lid 5 van het Wetboek van Strafvordering (verder: Sv)
en kunnen slechts als bewijsmiddel gelden “in verband met den inhoud van andere bewijsmiddelen”.
Voorts is de bewijskracht van de Ennetcom-data door de kwetsbaarheid en de manipuleerbaarheid
zwakker dan de bewijskracht die volgens de CAG bij het arrest van de Hoge Raad van 28 september
2004, ECLI:NL:PHR:2004:AO9193 aan door verbalisanten uitgewerkte tapverslagen kan worden
toegekend.

Daarbij komt dat de Ennetcom-berichten en notities regelmatig afkomstig zijn van onbekend gebleven
personen en in gevolge het bepaalde in artikel 344a derde lid Sv slechts voor het bewijs mogen
worden gebruikt:

als het geschrift in belangrijke mate steun vindt in ander bewijsmateriaal;
waarbij de rechter in gevolge het bepaalde in artikel 360 Sv het gebruik van een schriftelijk
bescheid houdende de verklaring van een onbekend gebleven persoon moet motiveren.

Ook voor schriftelijke bescheiden geldt dat deze, gelet op jurisprudentie van het EHRM, slechts voor
het bewijs kunnen worden gebruikt wanneer de inhoud voldoende steun vindt in andersoortige, los
van deze schriftelijke bescheiden staande, bewijsmiddelen die zien op het daderschap van verdachte.

Voorts is aangesloten bij de verweren gevoerd in de zaak [naam 2] . In die strafzaak is betoogd dat:

de integriteit van het Ennetcom-systeem niet is onderzocht en het dossier nauwelijks informatie
bevat over de werking van, de toegang tot, de beveiliging en het beheer van de servers en de
Ennetcom-data;
dit nog meer klemt omdat de berichten die in april 2019 zijn gevoegd een andere opmaak kennen
en de metadata ontbreken; en
omdat de techniek onbekend is en niet onfeilbaar, het uitgangspunt niet kan zijn dat de Ennetcom-
data authentiek en betrouwbaar zijn en dit nog te meer geldt nu informatie over bugs, spyware en
backdoors ontbreekt en er door de politie ook geen onderzoek naar is gedaan.

Dit moet leiden tot uitsluiting van het bewijs van de Ennetcom-data.

Schending van het recht op een eerlijk proces, de equality of arms.

Voorts is geen sprake van een fair trial, door schending van het beginsel “equality of arms”, omdat de
verdediging continue gehinderd werd door een gebrek aan informatie, waardoor zij de authenticiteit
en betrouwbaarheid van het bewijs niet heeft kunnen controleren en betwisten. Daartoe is
aangevoerd dat:

in het onderzoek 26DeVink meer bekend is over de techniek van en de menselijke bemoeienis bij
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Ennetcom maar deze informatie niet in het dossier van de onderhavige zaken is gevoegd;
de verdediging de belangrijkste getuigen over de technische aspecten niet heeft kunnen bevragen,
en
voor zover de verdediging verbalisanten en de getuigen heeft kunnen ondervragen, zij bij deze
bevraging een wezenlijke informatieachterstand had.

Toestemming gebruik Ennetcom-data in strijd met artikel 1 Sv

Ook is er een inbreuk gemaakt op artikel 1 Sv omdat de rechter-commissaris naar aanleiding van de
beslissing van de Canadese rechter heeft moeten toetsen of de Ennetcom-data in deze strafzaken
mochten worden gebruikt, een beslissing waarin de wet niet voorziet.

Het gebruik van de Ennetcom-data raakt de eerlijkheid van het proces als geheel en het gebruik van
deze data is dan ook in strijd met het recht op een eerlijk proces.

Voorts heeft de verdediging met betrekking tot het bewijs inzake de koppeling van de PGP telefoon (
[nummer 5] ) zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Het zwaartepunt van het betoog
van de verdediging ligt op de vraag of de handelingen van [verdachte] als medeplegen dan wel
medeplichtigheid moeten worden gekwalificeerd.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie kan zich niet verenigen met het standpunt van de verdediging over het
gebrek aan integriteit en beveiliging van het Ennetcom-systeem. Het Openbaar Ministerie baseert zich
daarbij op de volgende punten.

A.  Het Ennetcom-systeem is ontwikkeld om betrouwbaar te zijn, om communicatie af te schermen en
geheim te houden. Als bekend zou worden dat het systeem ondeugdelijk was, zou dat funest zijn
voor de bedrijfsvoering. Voorts volgt uit het dossier dat er binnen de Ennetcom-organisatie zorg
werd besteed aan het bewaken van de integriteit en dat er werd opgetreden in het geval van
bedreiging daarvan.

B.  Anders dan de verdediging suggereert, staat niet vast dat hele groepen personen van
verschillende bedrijven toegang hadden tot cruciale delen van de servers. Medewerkers van Dahvo
en Ennetcom hadden beheerderstoegang tot bepaalde servers, maar zij konden de versleutelde e-
mails niet lezen. Verder is uit de verhoren bij de rechter-commissaris niet gebleken dat iemand voor
zijn werkzaamheden toegang had tot de keyserver en de zich daarop bevindende private keys.
Voor het werk van RIN B.V. was geen toegang tot de server nodig. [naam 4] (Bitflow) was de
verhuurder van de servers.

C.  Om de data te kunnen veranderen is naast toegang tot de servers middels de wachtwoorden ook
(algemene) kennis nodig over Microsoft Exchange en de BlackBerry Enterprise Servers en
specialistische kennis over de wijze waarop de sleutels opgeslagen waren op de S/MIME server,
omdat hiervoor niet was gekozen voor een standaard IT-oplossing.

D.  Hoewel het onderzoek van de server niet gericht was op het vinden van sporen die er op duiden
dat de Ennetcom-servers gehackt of gemanipuleerd waren, zijn er geen aanwijzingen gevonden
dat hiervan sprake was.

Op basis van de voorgaande argumenten mag de rechter ervan uit gaan dat bestanden die zijn
aangetroffen in een digitale omgeving, daar geplaatst zijn door de gebruiker van die digitale
omgeving. Een bewezenverklaring op basis van de data is mogelijk, zelfs als deskundigen in het
algemeen of theoretisch niet kunnen uitsluiten dat er is gehackt. Dit is pas anders als aannemelijk is
dat de integriteit van de data is aangetast.

Overige onderzoeksresultaten valideren de integriteit van de Ennetcom-data.

 Context-informatie uit andere onderzoeksresultaten valideren de integriteit en authenticiteit van de
Ennetcom-data, bijvoorbeeld als via een Ennetcom-account wordt gemaild over een afspraak bij de
reclassering en de gebruiker van dat account een afspraak met de reclassering heeft.
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 De communicatie tussen de Ennetcom-accounts verloopt adequaat.

Het Openbaar Ministerie kan zich niet verenigen met het standpunt van de verdediging over de
bewijswaarde van de Ennetcom-berichten en volgt de vergelijking met de unus testis rechtspraak niet
omdat:

uit het arrest van de Hoge Raad uit 2004 volgt dat “andere geschriften”, inhoudende de weergave
van telefoontaps, kunnen worden bevestigd door de weergave van andere telefoontaps, ook
zijnde “andere geschriften” in de zin van artikel 344 Sv. Dit geldt ook voor de weergave van
Ennetcom-berichten;
de Ennetcom-berichten zijn middels processen-verbaal van bevindingen in het dossier gevoegd, en
de inhoud van deze berichten wordt in deze processen-verbaal wordt bevestigd door andere
bewijsmiddelen;
er daarom geen sprake is van een situatie waarin het unus-testis beginsel geldt, het gaat immers
niet om het aannemen van een gebeurtenis op basis van één getuigenverklaring;
ook uit de unus-testis jurisprudentie niet volgt dat sprake moet zijn van twee bewijsmiddelen die
de verdachte als dader aanwijzen.

Geen schending van het recht op een eerlijk proces, de equality of arms

Het Openbaar Ministerie stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van schending van artikel 6
van het EVRM omdat:

de verdediging wel stukken uit het onderzoek 26DeVink heeft ontvangen;
de verdediging in de gelegenheid is gesteld om de verbalisanten van 26DeVink onbeperkt te
bevragen, en
de verdediging in de gelegenheid is gesteld om zelf onderzoek te doen in de datasets van Bosnië
en Brandberg.

Hierdoor was de verdediging in de gelegenheid om een adequate verdediging te voeren ook zonder
dat de getuigen [getuige 1] , [getuige 2] en [getuige 3] konden worden gehoord.

Toestemming gebruik Ennetcom-data niet in strijd met artikel 1 Sv

Voorts is er geen sprake van een onrechtmatige/buitenwettelijke toetsing door de rechter-commissaris
nu de Canadese rechter het speelveld heeft bepaald en de Nederlandse opsporingspraktijk dit heeft
gerespecteerd in het kader van de beginselen van internationaal recht door te toetsen aan artikel
126ng Sv, de zwaarste toets binnen de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, een toetsing die in
de lijn is van het smartphone-arrest van de Hoge Raad (net als in de zaak Tandem, r.o. 6.4.1).

Het Openbaar Ministerie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte
zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van moord.

Beoordeling door de rechtbank

Ennetcom

De verdediging bepleit bewijsuitsluiting van de Ennetcom-data. De gronden die zij daarvoor aanvoert
komen er in essentie op neer dat:

de betrouwbaarheid en authenticiteit van het Ennetcom-systeem en de Ennetcom-data worden
betwist;
het recht op een eerlijk proces, in het bijzonder de equality of arms, zou zijn geschonden;
het recht op een eerlijk proces zou zijn geschonden, omdat de rechter-commissaris in strijd met
artikel 1 Sv toestemming heeft verleend voor het gebruik van Ennetcom-data in de onderhavige
stafzaken door middel van een procedure waarin de wet niet voorziet.
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Voordat de rechtbank de verweren zal behandelen, zal zij in het algemeen ingaan op de Ennetcom-
data en het gebruik daarvan in de onderzoeken Bosnië en Brandberg.

De Ennetcom-data

Het Nederlandse bedrijf Ennetcom B.V. verkocht “Pretty Good Privacy telefoons” (verder PGP-telefoons)
waarmee alleen versleutelde e-mails konden worden verstuurd en ontvangen en waarmee notities
konden worden opgeslagen. De e-mailadressen bestonden uit een willekeurige, niet tot een persoon
te herleiden, combinatie van cijfers en letters. De e-mailadressen werden door de gebruikers op de
“telefoons” opgeslagen onder door hen gebruikte en bij hen bekende bijnamen. Door de versleuteling
konden derden de e-mailberichten niet lezen en door het gebruik van bijnamen bleven de verzender
en de ontvanger van de berichten voor derden anoniem. Ennetcom maakte gebruik van BlackBerry
Enterprice Servers (verder: BES) gehuurd bij het bedrijf Bitflow in Toronto, Canada. Ongeveer 19.000
mensen maakten gebruik van deze dienst van het bedrijf Ennetcom B.V.

[naam 5] werd op 31 december 2015 te Kerkdriel geliquideerd. [naam 6] en [naam 7] raakten gewond
maar overleefden de aanslag. Uit de historische verkeersgegevens van een zendmast in de directe
omgeving van de plaats delict, bleek dat deze mast in de periode van deze aanslag en in de dagen
daarvoor werd aangestraald door een PGP-toestel voorzien van het telefoonnummer eindigend op
[nummer 1] met het bijbehorende IMEl-nummer [nummer 2] . Uit gegevens gevorderd van BlackBerry
Nederland bleek dat het toestel gebruik maakte van het e-mailadres beginnende met [e-mailadres 1] .
Naar aanleiding van deze liquidatie werd een strafrechtelijk onderzoek opgestart onder de naam
Bosnië. Uit dit onderzoek kwamen de volgende deelonderzoeken voort:

Brandberg, naar de liquidatie van [slachtoffer] op 7 november 2015 te Krommenie;
IJshamer, naar een poging tot liquidatie van [naam 8] op 3 april 2016 te Amsterdam;
Maan, naar voorbereidingshandelingen voor de liquidatie van [naam 5] en [naam 6] op 20/21
november 2015 te Utrecht.

Toestemming gebruik Ennetcom-data in strijd met artikel 1 Sv

In het strafrechtelijk onderzoek 26DeVink, naar de verdenking van deelneming aan een criminele
organisatie en witwassen door het Nederlandse bedrijf Ennetcom en zijn directeur [getuige 2] , is op 8
april 2016 een rechtshulpverzoek gedaan aan de bevoegde autoriteiten in Canada om forensische
kopieën te maken van de data op de BES-server(s) in Toronto, Canada. Aan dit verzoek is mede ten
grondslag gelegd dat in drie andere Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken het ernstige
vermoeden is gerezen dat personen die betrokken zijn bij liquidaties gebruik maakten van PGP-
telefoons die geleverd zijn door Ennetcom B.V.

Op 19 september 2016 heeft het Superior Court of Justice in Toronto een zogenoemde “sending
order” uitgegeven, waarbij is bepaald dat alle in beslag genomen data aan Nederland worden
overgedragen. Dit onder de voorwaarden dat de Ennetcom-data alleen mogen worden gebruikt voor
onderzoek en vervolging van strafbare feiten als deelneming aan criminele organisatie, moord,
doodslag, witwassen, brand /ontploffing, alsmede pogingen en voorbereidingshandelingen daartoe,
die direct verband houden met de onderzoeken 26KOPER, 13Rooibos, 13Rendlia en 26DeVink, tenzij
hiervoor van tevoren een gerechtelijke machtiging door het Koninkrijk der Nederlanden is afgegeven.
De Canadese rechter heeft dus geen toestemming verleend voor het gebruik van de Ennetcom-data in
de strafrechtelijke onderzoeken Bosnië, IJshamer, Brandberg en Maan, maar heeft deze beslissing
overgelaten aan een Nederlandse rechter.

Om te voldoen aan de voorwaarden van de Canadese rechter, moest een Nederlandse rechter
toestemming geven voor het gebruik van de Ennetcom-data in de onderhavige
opsporingsonderzoeken. Met de verdediging en de officieren van justitie stelt de rechtbank vast dat
het Wetboek van Strafvordering, noch enige andere wet, een procedure kent tot het afgeven van een
machtiging, zoals door de Canadese rechter wordt geëist. Daarom heeft het Openbaar Ministerie voor
de vorm waarin het onderzoek plaatsvindt, gekozen voor een vordering aan de rechter-commissaris
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tot het verrichten van onderzoekshandelingen aan de Ennetcom-data, onderzoekshandelingen die
rechter-commissaris heeft gedelegeerd aan verbalisanten (artikel 181 jo. artikel 179 Sv). Voor de
inhoudelijke toetsing van de vordering heeft de rechter-commissaris aansluiting gezocht bij artikel
126ng Sv, de bepaling die vordering van digitale gegevens van Nederlandse telecommunicatie-
aanbieders mogelijk maakt. Dit artikel bepaalt dat de rechter-commissaris aan de volgende drie
vereisten moet toetsen:

het moet gaan om een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan en dat een ernstige
inbreuk op de rechtsorde oplevert;
het belang van het onderzoek moet dringend vorderen dat toegang tot de gegevens wordt
verkregen, en
het moet gaan om gegevens die klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd
zijn, op hem betrekking hebben of tot het begaan van het strafbare feit hebben gediend, of met
betrekking tot welke gegevens klaarblijkelijk het strafbare feit is gepleegd.

Artikel 1 Sv luidt: “Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien”. In deze bepaling is
het legaliteitsbeginsel voor het strafprocesrecht vastgelegd. De overheid wordt bij het maken van
inbreuk op vrijheden of rechten van haar burgers gebonden aan de wet. De uitvoerende macht, politie
en het Openbaar Ministerie, en de rechterlijke macht mogen geen nieuwe opsporingsbevoegdheden
scheppen, waardoor inbreuken op rechten en vrijheden van burgers mogelijk worden. Hieronder valt
ook de inbreuk op het recht op privacy. Zoals hiervoor reeds is vermeld, kent de Nederlandse wet
geen bepaling die is geschreven voor de toetsing die de Canadese rechter als voorwaarde stelt aan
het gebruik van Ennetcom-data in andere strafzaken. Voor de beantwoording van de vraag of artikel 1
Sv zo strikt moet worden uitgelegd dat daarom het gebruik van de Ennetcom-data in deze strafzaken
onrechtmatig is, vindt de rechtbank het volgende van belang:

De Canadese rechter heeft nadrukkelijk de mogelijkheid opengelaten dat ook in andere
strafrechtelijke onderzoeken naar ernstige misdrijven gebruik werd gemaakt van de Ennetcom-
data, en waarbij de toetsing daarvan wordt overgelaten aan een Nederlandse rechter.
Als de Ennetcom-servers in Nederland hadden gestaan, dan was de inbeslagneming van de
Ennetcom-data in de opsporingsonderzoeken 26Koper, 13Rooibos, 13Rendlia en 26DeVink volgens
artikel 126ng Sv mogelijk geweest en had de officier van justitie toestemming kunnen verlenen om
deze informatie ook in andere opsporingsonderzoeken te gebruiken.
Ook als de Canadese rechter voorafgaand aan het gebruik van de Ennetcom-data in andere
strafzaken geen toets door een rechter had geëist, had de officier van justitie toestemming kunnen
verlenen om deze informatie ook in andere strafzaken te gebruiken.
Uit het stelsel van de wet volgt dat bij een inbreuk op de vrijheden of rechten van burgers de
autoriteit die toestemming moet verlenen, hoger moet zijn als de ernst van de inbreuk toeneemt
(bij een beperkte inbreuk is de bevoegdheid verleend aan alle verbalisanten en naar mate de ernst
van de inbreuk toeneemt, is de bevoegdheid verleend aan respectievelijk een hulpofficier van
justitie, een officier van justitie of een rechter-commissaris). Toestemming voor ernstige inbreuken
op vrijheden of rechten kan alleen worden verleend voor de opsporing van zware misdrijven (het
proportionaliteitsbeginsel). Ook wordt alleen toestemming verleend als het doel niet op andere
wijze kan worden bereikt (het subsidiariteitsbeginsel).
Onder andere door de snelle technische ontwikkelingen in de afgelopen decennia is in de
rechtspraktijk het bewustzijn ontstaan dat niet elk strafvorderlijk handelen van een functionaris
gebaseerd kan zijn op een expliciet in de wet geformuleerde bevoegdheid. Zo bepaalde de Hoge
Raad in het Zwolsman-arrest dat opsporingsmethoden alleen bij ernstige of stelselmatige
inbreuken op grondrechten een expliciete wettelijke basis in de zin van artikel 1 Sv nodig hebben.
Lichtere inbreuken op grondrechten vallen onder de algemene bevoegdheidstoewijzing van artikel
3 van de Politiewet. Ook heeft de wetgever het in de rechtspraktijk ontwikkelde toetsingskader
voor de inbreuk op grondrechten gelegaliseerd. Een deel van de Wet bijzondere
opsporingsbevoegdheden (Verder: Wet BOB) is hier een voorbeeld van.

Ennetcom B.V. is een Nederlands bedrijf met deels Nederlandse klanten. De PGP-telefoons van
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Ennetcom B.V. maakten gebruik van mobiele telecommunicatie via het internet. In de praktijk betekent
dat de servers, de hardware benodigd voor deze vorm van communicatie, zich overal ter wereld
konden bevinden, zolang men ter plaatse maar beschikte over elektriciteit en een snelle
internetverbinding. Ook onderhouds- en beheersactiviteiten op de servers door Ennetcom B.V. waren
vanaf elke plaats ter wereld mogelijk.

Dit is een technische ontwikkeling waarvan de juridische implicaties bij de totstandkoming van de Wet
Bob niet zijn voorzien. Ook kon niet worden voorzien dat een buitenlandse rechter toetsing door een
Nederlandse rechter zou eisen voorafgaand aan het verdere gebruik van in het buitenland in het
kader van een Nederlands rechtshulpverzoek in beslaggenomen data. De rechtbank vindt dat het
ontbreken van een expliciet juridisch kader a priori niet in de weg mag staan aan opsporing en
vervolging van ernstige misdrijven als moord, poging tot moord of de voorbereiding van moord. De
volgende vraag die de rechtbank dan moet beantwoorden is of andere feiten of omstandigheden in de
weg staan aan het gebruik van de Ennetcom-data in de onderhavige strafzaken.

Voor de inhoudelijke toetsing van de beschikbaarstelling van de Ennetcom-data heeft de rechter-
commissaris gekozen voor artikel 126ng Sv. De toets in dit artikel ligt bij de rechter-commissaris, de
hoogste toetsingsfunctionaris binnen de Wet BOB. De rechter-commissaris heeft zijn toestemming
verleend op basis van een plan van aanpak waarin de zoektermen zijn opgenomen waarmee de
Ennetcom-data zullen worden doorzocht.

De strafbare feiten die onderzocht werden in de opsporingsonderzoeken Bosnië, Brandberg en
IJshamer vallen binnen de voorwaarden die door de Canadese rechter en artikel 126ng Sv worden
gesteld. Uit het omvangrijke dossier volgt dat er weinig ander bewijs is dat kon leiden tot de
identificatie van de daders.

Daarom vindt de rechtbank dat de gekozen werkwijze en het toetsingskader passen in het stelsel van
de Nederlandse wet, maximale waarborgen bieden om een onnodige inbreuk op de privacy van
andere Ennetcom-gebruikers te voorkomen zonder dat dit strijd oplevert met de beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat toetsing ex de
artikelen 181 jo. 177 Sv en artikel 126ng Sv niet in strijd is met artikel 1 Sv. Het enkele feit dat voor
deze unieke situatie geen expliciete wettelijke bepaling is, maakt dus niet dat het gebruik van de
Ennetcom-data onrechtmatig is. De rechtbank verwerpt het verweer.

Schending van het recht op een eerlijk proces, de equality of arms

Voorts is gesteld dat sprake is van schendig van het recht op een eerlijk proces omdat de verdediging:

niet alle informatie uit het onderzoek 26DeVink over de techniek van en de menselijke bemoeienis
bij Ennetcom B.V. en de Ennetcom-data heeft ontvangen.
de verdediging de belangrijkste getuige over de technische aspecten niet heeft kunnen bevragen;
en,
een wezenlijke informatieachterstand had bij het horen van verbalisanten en getuigen.

De rechtbank stelt voorop dat de verdediging geen onbeperkt recht heeft op het ontvangen van alle
informatie waarom zij verzoekt. Slechts die informatie die relevant is voor enige in de strafzaak te
nemen beslissing moet in het dossier worden gevoegd. De rechtbank stelt vervolgens vast dat de
officieren van justitie de verdediging, naast het strafdossier:

wel relevante stukken uit het onderzoek 26DeVink hebben verstrekt;
alle beschikbare Ennetcom-data over de door de politie aan verdachte toegeschreven
e‑mailaccounts op cd-rom hebben verstrekt;
in de gelegenheid hebben gesteld om zelf onderzoek te doen in de datasets van Bosnië, IJshamer
en Brandberg en eventuele aanvullende stukken die uit dit onderzoek voortkwamen in het dossier
te voegen.

Met de verdediging en de officieren van justitie betreurt de rechtbank dat de getuigen [getuige 1] ,
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[getuige 2] en [getuige 3] ondanks herhaalde pogingen niet konden worden gehoord. De rechtbank
heeft echter de conclusie moeten trekken dat het onaannemelijk was dat deze getuigen binnen
aanvaardbare termijn konden worden gehoord en heeft om die reden afgezien van hernieuwde
oproeping van deze getuigen.

De rechtbank is van oordeel dat het strafdossier zodanig is samengesteld dat de verdediging in de
gelegenheid was om een adequate verdediging te voeren. Dit geldt te meer nu de verdediging in de
gelegenheid is gesteld om zelf onderzoek te doen in de datasets van Bosnië en Brandberg, en naast
het dossier alle beschikbare informatie over de aan verdachte toegeschreven e-mailaccounts op Cd-
rom heeft ontvangen. Er is geen sprake van schending van het recht op een eerlijk proces. Daarom
verwerpt de rechtbank het verweer.

De betrouwbaarheid en authenticiteit van de Ennetcom-data

De rechtbank stelt voorop dat Ennetcom B.V. de communicatie met PGP-telefoons heeft ontwikkeld om
anonieme en versleutelde communicatie tussen de gebruikers mogelijk te maken.

Ten aanzien van de stelling dat niet is onderzocht of Ennetcom-accounts zijn gehackt, merkt de
rechtbank op dat als sprake is van “hacking” daarvan niet altijd ook (traceerbare) digitale sporen
achterblijven. Zelfs bij vergaand en deskundig onderzoek van de Ennetcom-servers zal nooit kunnen
worden uitgesloten dat een account of accounts zijn gehackt. Daarnaast is het een feit van algemene
bekendheid dat een zeer groot aantal computers en servers in aanraking komt met malware en
daarom ook (veelal door beveiligingssoftware geneutraliseerde) sporen van malware bevat. Zelfs als
op de Ennetcom-servers sporen zouden zijn aangetroffen van malware betekent dat nog niet
noodzakelijkerwijs dat hiermee een aannemelijke verklaring is gegeven voor de bestreden inhoud van
de Ennetcom-berichten of het linken van de accounts aan de gebruiker.

Ten aanzien van de technische problemen van het “zoekprogramma” Hansken, overweegt de
rechtbank dat deze enkel zien op de laatste dataset van 1 april 2019, dus op de Ennetcom-data
opgenomen in de aanvullende processen-verbaal van 18 april 2019 en 8 mei 2019. De rechtbank heeft
geconstateerd dat alleen de datum, tijd, zender en ontvanger bij de berichten ontbreken. Feitelijk
gaat het dus – ten aanzien van de dataset van 1 april 2019 – enkel om de compleetheid van de
gegevens en niet om de integriteit hiervan. De incompleetheid van de gegevens, veroorzaakt door
een update van “Hansken”, kan mogelijk vragen oproepen over de bruikbaarheid van de Ennetcom-
datasets van 18 april en 8 mei 2019, maar heeft geen invloed op de integriteit van deze data en zeker
niet van alle voorgaande Ennetcom-datasets.

De rechtbank merkt op dat de verdediging, als zij spreekt over de betrouwbaarheid en authenticiteit
van de Ennetcom-data vaak de woorden “het valt niet uit te sluiten” en “het is niet ondenkbaar”
gebruikt of woorden met een soortgelijke betekenis.

Met de verdediging en de officieren van justitie is de rechtbank van oordeel dat kan worden gesteld
dat van geen enkel ICT-systeem dat verbinding heeft met het internet “valt uit te sluiten” dat het
systeem kan worden gehackt of dat data op andere wijze door technische omstandigheden zouden
kunnen zijn aangetast of menselijk ingrijpen zouden kunnen zijn vervalst. Iedereen die het nieuws
volgt, weet dat bijvoorbeeld dat zelfs computers van het Amerikaanse ministerie van defensie zijn
gehackt en dat een containeroverslagbedrijf in de Rotterdamse haven is lamgelegd door een
computervirus.

Echter, voor een bewezenverklaring die mede gebaseerd is op de Ennetcom-data hoeft de rechtbank
geen “bewijsmiddelen” op te nemen waaruit volgt dat de theoretische mogelijkheid is uitgesloten dat
de Ennetcom-data zijn aangetast of vervalst. De rechtbank moet beoordelen of de verweren van de
verdediging hierover voldoende aannemelijk zijn geworden. Het is aan de verdediging om aannemelijk
te maken dat de Ennetcom-data zijn aangetast of vervalst door deze stelling met feiten en
omstandigheden te onderbouwen. Bij de beoordeling van de verweren mag de rechter volgens vaste
jurisprudentie, naast de weerlegging in de bewijsmotivering, ook de onwaarschijnlijkheid,
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onaannemelijkheid en/of de ongeloofwaardigheid van alternatieve scenario’s in zijn oordeelsvorming
betrekken.

Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank -behoudens aanwijzingen van het tegendeel- als
uitgangspunt neemt dat Ennetcom-berichten of notities aangetroffen in het account van een gebruiker,
afkomstig zijn van deze gebruiker of aan hem zijn verzonden en dat deze berichten of notities niet zijn
aangetast of vervalst.

Met betrekking tot de aangevoerde verweren overweegt de rechtbank als volgt:

 Het enkele feit dat het bedrijf Ennetcom en de eigenaar zijn vervolgd wegens witwassen en
deelneming aan een criminele organisatie of dat er volgens de verdediging “hardnekkige geruchten”
zijn dat Ennetcom is gefinancierd door een partij die stevig verankerd is in het internationale
drugsmilieu, is onvoldoende onderbouwing voor de stelling dat het Ennetcom-systeem zo was
ingericht dat de Ennetcom-data konden worden aangetast of vervalst, en zeker niet voor de verweren
dat dit daadwerkelijk is gebeurd in de onderhavige strafzaken.

 Ennetcom B.V. had ongeveer 19.000 gebruikers. Dit betekent dat er accounts moesten worden
geactiveerd en verwijderd, dat er onderhoud aan het systeem moest worden verricht en service aan
de gebruikers moest worden verleend. Daarvoor moesten helpdesk- en onderhoudsmedewerkers van
Ennetcom (beperkte) toegang hebben tot de Ennetcom-servers. Ook medewerkers van de
serververhuurder Bitflow zullen werkzaamheden op de servers hebben moeten verrichten en daartoe
(beperkt) toegang hebben gehad tot de servers. Dat deze medewerkers ook toegang hadden tot de
keyserver en de kennis hadden om (metadata van) de Ennetcom-berichten en notities aan te passen,
is onvoldoende onderbouwd. Dit volgt ook niet uit de verhoren van verbalisanten, noch uit de
verhoren van andere getuigen en de deskundige Van Eijk. De theoretische mogelijkheid dat één of
meer personen beschikten over de benodigde wachtwoorden en daarbij ook de kennis hadden om
daarmee de Ennetcom-data te vervalsen, betekent nog niet dat aannemelijk is dat dit ook
daadwerkelijk is gebeurd. Dit geldt te meer nu op de Ennetcom-servers de personalia van de
gebruikers niet aan hun accounts zijn gekoppeld.

De verdediging heeft gesteld dat uit het Marengo-onderzoek is af te leiden dat een criminele
organisatie [naam 19] de schuld probeerde te geven van een vergismoord. Als deze stelling al
waar is, volgt uit hetgeen de verdediging ter onderbouwing heeft aangevoerd enkel dat hierover is
gecommuniceerd met PGP-telefoons, niet dat de valse beschuldiging tot stand is gekomen door het
vervalsen van PGP-berichten.
De verdediging heeft gewezen op communicatie tussen gebruikers en helpdeskmedewerkers van
Ennetcom, waaruit zou volgen dat data van het ene naar het andere account konden worden
gekopieerd, er fouten zijn gemaakt bij de uitvoering van wipe-verzoeken en een gebruiker e-mails
heeft ontvangen die niet voor hem bestemd waren. Dit is onvoldoende onderbouwing voor de
stelling dat het gehele Ennetcom-systeem onbetrouwbaar is. Ten eerste kende Ennetcom ongeveer
19.000 gebruikers en het gaat slechts om enkele voorbeelden. Ten tweede kan sprake zijn van
menselijke fouten van een of meer gebruikers en een of meer helpdeskmedewerkers.
De PGP-communicatie die via de S/MIME-server verliep, kende een retentiebeleid waarbij berichten
automatisch na één dag werden verwijderd. Als berichten werden verplaatst naar een andere map
op de server, was dit retentiebeleid niet meer van kracht. Door een bericht handmatig te wissen,
werd dit bericht naar de map “prullenbak” verplaatst. Ook door de “verplaatsing naar de
prullenbak” werd het bericht niet meer automatisch en definitief gewist. Anders dan de verdediging
gaat de rechtbank uit van een systeemfout en niet van boze opzet om berichten tegen de zin van
de gebruiker te bewaren. Dit omdat:

o dit retentiebeleid gold voor alle gebruikers van PGP-toestellen die via de S/MIME-server
communiceerden, niet voor slechts enkele accounts;

o de informatie hierdoor slechts gefragmenteerd beschikbaar kwam, immers alleen handmatig
“gewiste” informatie bleef op de server achter;

o en de informatie versleuteld werd bewaard.
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Het dossier bevat daarnaast informatie, die de betrouwbaarheid en authenticiteit van de Ennetcom-
data bevestigt. De rechtbank wijst hiervoor op de volgende punten die bij het linken van de PGP-
accounts aan de verschillende gebruikers verder zullen worden uitgewerkt:

 Onderzoeksgegevens uit andere bronnen valideren de integriteit en authenticiteit van de
Ennetcom-data. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

o reizen van de gebruiker van de PGP-telefoon waarbij de PGP-telefoon lijkt mee te reizen met een
gewone telefoon of de auto van de gebruiker;

o het aanstralen van telefoonmasten in de directe omgeving van Schiphol door de PGP-telefoon, op de
momenten dat de gebruiker aankomt in Nederland of vanaf Schiphol vertrekt;

o afspraken en gebeurtenissen waarover wordt gemaild en waarvan uit andere onderzoeksgegevens
blijkt dat die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden;

o berichten over en notities van telefoonnummers van familie en/of de vriendin van de gebruikers.

De berichtenuitwisseling tussen de verschillende gebruikers van de PGP-telefoons verloopt
adequaat. Ondanks dat e-mailberichten slechts gedeeltelijk zijn bewaard, valt uit de bewaarde
data te concluderen dat men weet met wie men mailt en (een deel) van de berichten sluit op elkaar
aan.
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, wordt een deel van de berichten gerelateerd aan
gebeurtenissen die bevestigd worden door andere onderzoeksresultaten. Hierdoor wordt het
account niet alleen gelinkt aan een gebruiker, maar wordt ook het tijdstip en de datum van
verzending bevestigd.

Gelet op het voorgaande oordeelt de rechtbank dat de Ennetcom-data voldoende betrouwbaar zijn en
hoeft hier niet terughoudend mee om te worden gegaan. Daarmee wordt het beroep op
bewijsuitsluiting verworpen.

Het beroep op artikel 344 lid 5 Sv

Het beroep op artikel 344 lid 5 Sv wordt verworpen. Uit de hieronder opgenomen bewijsmiddelen volgt
dat naast de PGP-berichten ook andere bewijsmiddelen worden gebruikt zoals getuigenverklaringen,
sectieverslagen, processen-verbaal van bevindingen en zendmastgegevens. Dit geldt te meer nu “het
andere bewijsmiddel” die het gebruik van “andere geschriften” voor het bewijs mogelijk maken, ook
“een ander geschrift” kan zijn.

Het bewijs

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte
zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van moord.

De standpunt van de verdediging

De verdediging stelt zich op het standpunt dat sprake is van medeplichtigheid en niet van
medeplegen.

Beoordeling door de rechtbank

Plaats delict 1, Krommenie

Op 7 november 2015 omstreeks 01.49 uur wordt aan de politie gemeld dat er schoten zijn gehoord op
de [straatnaam 1] in Krommenie, gemeente Zaanstad. Ter hoogte van perceel nr. [nummer 3] lag een
man op de grond. In de jas van het slachtoffer was een gat zichtbaar bij de buik/borst. Onder zijn jas
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droeg de man een kogelwerend vest. Ter hoogte van de borst zat een gat in het vest.3 Het slachtoffer
is geïdentificeerd als [slachtoffer] .4Zijn dood is het gevolg van functiestoornissen van vitale organen
(primair het [getuige 1] , de longen) en algehele weefselschade door doorgemaakt bloedverlies,
opgelopen door een doorschot aan de borstkas.5

Getuige [getuige 4] ( [straatnaam 2] Krommenie) hoorde op straat een zestal schoten, keek meteen
naar buiten en zag een zwarte Golf met hoge snelheid wegrijden.6 Op de plaats delict zijn hulzen
veilig gesteld.7 Diverse voertuigen van omwonenden zijn beschadigd als gevolg van rondvliegende
kogels. 8

Plaats delict 2, [straatnaam 3] Amsterdam

Op 7 november 2015 omstreeks 1.59 uur werd bij de politie melding gedaan van een autobrand op de
[straatnaam 3] in Amsterdam.9 De brand is aangestoken. De auto was van oorsprong zwart van
kleur.10 De brandende auto is een op een Volkswagen Golf gelijkende auto.11

In de nacht van 6 op 7 november 2015 stonden vier vrienden onder het viaduct op de [straatnaam 3]
in Amsterdam te chillen.12 Er komt een auto aan gescheurd met piepende banden, een Volkswagen
Golf, zwart, type 5, GTI vrij nieuw. Die auto werd geparkeerd en er stapten 2 jongens uit. (…). Een van
hen riep: “he jongens ga alsjeblieft weg. Ik smeek jullie om weg te gaan. Ik wil dat jullie geen
problemen krijgen.13 Hij had een vuurwapen in zijn hand.14

Forensisch onderzoek

Op de plaats delict in Krommenie en in de omgeving daarvan zijn hulzen aangetroffen van het kaliber
9x19mm en 7.62x39mm.15

Het op de [straatnaam 3] aangetroffen uitgebrande voertuig betrof een Volkswagen Golf, kleur zwart.
In het voertuig werden een machinegeweer en een vuistvuurwapen aangetroffen.16 De restanten van
het vuistvuurwapen passen bij een semiautomatisch pistool merk Grand Power. Kaliber 9mm
Parabellum. Het geweer heeft de uiterlijke kenmerken van een semiautomatisch geweer merk Ceska
Zbrojovka, kaliber 7.62x39mm.

De bevindingen van het door het NFI uitgevoerde vergelijkend hulsonderzoek zijn extreem veel
waarschijnlijker (>1.000.000) wanneer de hulzen zijn verschoten met de Ceska Zbrojovka dan dat ze
verschoten zijn met vuurwapens van hetzelfde kaliber en met dezelfde systeemkenmerken als de
Ceska Zbrojovka.17

Voorts zijn de bevindingen van het door het NFI uitgevoerde vergelijkend schotrestenonderzoek
extreem veel waarschijnlijker (>1.000.000) wanneer de inschotbeschadiging in het midden van de
achterzijde van de jas van het slachtoffer is veroorzaakt door het verschieten van de munitie van het
kaliber 7.62x39mm (Ceska Zbrojovka) dan dat de inschotbeschadiging is veroorzaakt door munitie van
het kaliber 9mm Parabellum.18

Vluchtauto Skoda Fabia plaats delict 2

Een van de jongens die onder het viaduct van de [straatnaam 3] aan het chillen waren, zag een
zilverkleurige of grijze auto met hoge snelheid langsrijden.19

Voor het kenteken [kenteken 1] is voor de periode 11 oktober 2015 – 7 november 2015 een
blokbevraging gedaan teneinde zicht te krijgen op min of meer gelijktijdig met het kenteken [kenteken
1] meereizende voertuigen.

Op 23 oktober 2015 om 21.48 uur en om 22.31 uur is het kenteken [kenteken 2] op hetzelfde moment
geregistreerd als het kenteken [kenteken 1] op respectievelijk de [straatnaam 4] en de [straatnaam
5] . Op 1 november 2015 worden beide kentekens geregistreerd op de [straatnaam 6] om
respectievelijk 1.24 uur ( [kenteken 1] ) en 1.27 uur ( [kenteken 2] ).

Het voertuig met kenteken [kenteken 2] , een grijze personenauto, merk Skoda Fabia, stond tussen 6
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augustus 2015 en 11 november 2015 op naam van [naam 9] .20

[naam 9] heeft verklaard dat iemand anders de zilveren Skoda Fabia heeft opgehaald en dat hij de
auto kreeg met papieren en sleutels.21 Hij reed zelf af en toe in de auto. Aan [naam 2] heeft hij de
auto een aantal keren uitgeleend. Op respectievelijk 5 en 28 september 2015 is de Skoda Fabia
gecontroleerd door de politie. Bestuurder van de auto betrof telkens [naam 2] .22 De auto is op 11
november 2015 weggedaan, maar niet door [naam 9] .23 Op 11 november 2015 werd de wettelijke
aansprakelijkheid van de Skoda Fabia op naam gesteld van [naam 10] .

Op 8 november 2015 tussen 21.44 uur en 22.07 uur vond er een berichtenwisseling plaats tussen de
accounts [e-mailadres 4] en [e-mailadres 1] (Hieronder geïdentificeerd respectievelijk als [naam 11] en
[naam 2] ):

[naam 11] aan [naam 2] : “Ja tog e samsa dat autotje van je al naar de sloop?”
[naam 2] aan [naam 11] : “Nee man kijk shie koper.”
[naam 11] aan [naam 2] : “Fik ze KK moer”
[naam 2] aan [naam 11] : “Dan maak je die honde wakker”24

Relatie tussen [verdachte] met [slachtoffer]

Op de plaats delict is op het lichaam van [slachtoffer] een telefoon gevonden met het telefoonnummer
eindigend op [nummer 4] . In die telefoon komt als contactpersoon tweemaal de naam [verdachte]
voor met de telefoonnummers eindigend op [nummer 5] en 6610.25 De vriendin van [slachtoffer] heeft
verklaard dat [slachtoffer] op vrijdag 6 november 2015 om half acht in de avond wegging. Hij had met
een vriend afgesproken en zij hoorde de naam [verdachte] vallen. Hij ging lopend naar het station in
Krommenie en zou naar Amsterdam gaan. Vlak voor [slachtoffer] wegging, werd hij gebeld. Zij zag op
het display dat er [verdachte] stond. [slachtoffer] zei tegen [verdachte] dat hij over een paar
minuutjes de deur uit zou gaan.26

[verdachte] heeft verklaard dat hij dagelijks contact had met [slachtoffer] , sms’en en bellen, dat de
telefoonnummers eindigend op [nummer 5] en [nummer 7] zijn nummers zijn en dat het klopt dat hij
met die nummers in de telefoon van [slachtoffer] staat onder “ [verdachte] ”. [verdachte] herkent
zichzelf op de foto met [slachtoffer] op Amsterdam CS op 7 november 2015 om 00.01.16 uur.27

De identificatie van de Ennetcom-accounts

Uit het onderzoek zijn de volgende voor dit vonnis relevante e-mailadressen naar voren gekomen:

[e-mailadres 1] (hierna te noemen: [e-mailadres 1] );
[e-mailadres 2] (hierna te noemen: [e-mailadres 2] );
[e-mailadres 3] (hierna te noemen [e-mailadres 3] );
[e-mailadres 4] (hierna te noemen [e-mailadres 4] );
[e-mailadres 5] (hierna te noemen [e-mailadres 5] ).

Gelet op de onderlinge contacten en de inhoud van de berichten tussen (onder andere) deze accounts
is het vermoeden ontstaan dat de gebruikers ervan zich schuldig hebben gemaakt aan het plegen van
een strafbaar feit of strafbare feiten. De eerste vraag die de rechtbank moet beantwoorden is of en zo
ja welke accounts aan verdachte kunnen worden toegeschreven.

Ennetcom-account [e-mailadres 1] identificatie [naam 2]

erkent dat hij de telefoons met de nummers eindigend op [nummer 8] , [nummer 9] en [nummer 1] in
gebruik had.28 Aan het telefoonnummer [nummer 1] is een Ennetcom-account gekoppeld met
bijbehorend e-mailadres [e-mailadres 1] (hierna te noemen: [e-mailadres 1] ).29 De rechtbank
concludeert dat [naam 2] de gebruiker was van Ennetcom account [e-mailadres 1] en dat alle e-
mailberichten met betrekking tot dit account aan [naam 2] zijn toe te schrijven. Hierna zal de
rechtbank de gebruiker van [e-mailadres 1] aanduiden als [naam 2] .
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Ennetcom-account [e-mailadres 2] identificatie [naam 1]

Uit onderzoek naar de e-mailadressen van [naam 2] en [naam 12] zijn, zoals later zal blijken, ook de
volgende voor dit vonnis relevante e-mailadressen naar voren gekomen:

[e-mailadres 2] (hierna te noemen: [e-mailadres 2] );
[e-mailadres 6] (hierna te noemen: [e-mailadres 6] ).

Van deze accounts werden het daarbij behorende IMEI- en IMSI-nummer en Sim-ID verkregen.

Dit betreffen bij [e-mailadres 2] IMEI [nummer 10] (hierna te noemen: IMEI [nummer 10] ), IMSI
[nummer 11] en Sim-ID [nummer 12] .

Voor [e-mailadres 6] waren dit IMEI [nummer 13] , IMSI [nummer 11] en Sim-ID [nummer 12] .30

De rechtbank stelt vast dat de gebruiker van de genoemde accounts gebruik maakt van twee
verschillende telefoons (IMEI-nummers), maar van dezelfde SIM-kaart (IMSI en Sim-ID).

Bij beide accounts:

zijn 61 unieke e-mailaccounts opgeslagen als contact door zowel [e-mailadres 2] als [e-mailadres
6] ;
zijn van deze 61 unieke e-mailaccounts er 53 e-mailaccounts die onder een identieke contactnaam
zijn opgeslagen door zowel [e-mailadres 2] als [e-mailadres 6] ;

en

zijn er in totaal 39 unieke e-mailaccounts waarvan de gebruikers zowel [e-mailadres 2] als [e-
mailadres 6] hebben opgeslagen;
zijn er van deze 39 unieke e-mailaccounts 10 e-mailaccounts waarvan de gebruikers een identieke
contactnaam hebben gegeven aan zowel account [e-mailadres 2] als [e-mailadres 6] ;
zijn er van deze 39 unieke e-mailaccounts 14 e-mailaccounts waarvan de gebruikers een zeer
gelijkende contactnaam hebben gegeven aan zowel account [e-mailadres 2] als [e-mailadres 6] .31

De rechtbank concludeert op grond hiervan dat door de [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6] dezelfde e-
mailaccounts grotendeels zijn opgeslagen onder een identieke, dan wel gelijkende contactnaam.
Bovendien worden [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6] ook door 39 andere e-mailaccounts onder
identieke, dan wel zeer gelijkende contactnamen opgeslagen. De rechtbank stelt dan ook vast dat de
gebruikers van [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6] bekend zijn met veelal dezelfde contacten.

In de contactenlijst van [e-mailadres 2] is op 15 november 2015 het account [e-mailadres 6]
opgeslagen onder de accountnaam ‘nieuwe’.32 De laatste opgeslagen verzonden berichten van [e-
mailadres 2] zijn van 17 november 2015.33

Op 1 januari 2016 vindt de volgende berichtenwisseling tussen [naam 2] en [e-mailadres 7] plaats.

13:41:18 [naam 2] : Die andere zegt dat hij niks van mij ontvangt heb hem 6x gemald maar er komt
niks aan bij hem ben die gozer die net tel bij je heeft gehaald.

13:47:22 2229 : Ooo wacht. Ik heb je denk ik die oude mail van hem gegeven. Zie onderaan.

T12:07:18 2229 : [e-mailadres 6]

[e-mailadres 2]

Ik denk dat je de bovenste moet hebben. Probeer ze allebei maar. Ik mail hem altijd met die tweede.34

Tussenconclusie [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6] zijn van dezelfde gebruiker

Gelet op het voorgaande in onderlinge samenhang bezien, concludeert de rechtbank dat de e-
mailaccounts [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6] dezelfde gebruiker hebben. De rechtbank ziet zich
voor de vraag gesteld wie als de gebruiker van deze e-mailaccounts kan worden geïdentificeerd en

66



-
-
-
-
-
-
-
-

overweegt hierover het volgende.

Het artikel in Het Parool

Naar aanleiding van de liquidatie van [slachtoffer] verschijnt op 7 november 2015 een bericht op de
internetwebsite van de krant ‘Het Parool’. In dit artikel worden de namen genoemd van de volgende
personen:

[naam 19] ;
[slachtoffer] : vermoord op 7 november 2015;
[naam 13] : vermoord op 13 juli 2014;
[naam 1] : vermoord op 29 december 2012;
[naam 14] : vermoord op 3 september 2014;
[naam 15] : vermoord op 18 oktober 2012;
[naam 16] : vermoord op 25 mei 2013;
[naam 17] .35

Op 8 november 2015 vindt de volgende berichtenwisseling plaats tussen [e-mailadres 2] en [e-
mailadres 4] (hierna te noemen: [e-mailadres 4] ).

[e-mailadres 4] : Je naam staat kk heet op parol wtf

[e-mailadres 2] : Hahahahaha ja man die denken natuurlijk dat ik erachter zit

[e-mailadres 2] : Ja lekker belangrijk ahahah. Praten mensen op straat?

[e-mailadres 4] : Nee parol praat madefackers.36

[naam 17] is naar aanleiding van de moord op [naam 15] veroordeeld en zat ten tijde van de liquidatie
van [slachtoffer] gedetineerd.37 Gelet op de door middel van de historische verkeersgegevens
verkregen locatiebepalingen van [e-mailadres 2] in relatie tot de detentie van [naam 17] kan hij niet
de gebruiker zijn van [e-mailadres 2] . Immers, de PGP-telefoon voorzien van IMEI-nummer [nummer
10] waarmee de berichten van [e-mailadres 2] werden verstuurd, heeft in de periode na 2 november
2015 geen verbindingen afgewikkeld in het Nederlands Radionetwerk. Indien er met deze telefoon in
deze periode gecommuniceerd zou zijn vanuit de penitentiaire inrichting zou dit in de historische
verkeersgegevens zichtbaar zijn geweest.38

De rechtbank stelt op grond van het voorgaande vast dat enkel [naam 19] en [naam 17] nog in leven
zijn van de personen van wie de namen worden genoemd in het artikel in Het Parool. De opmerking
van [e-mailadres 4] “je naam staat kk heet op parol wtf” moet dus op één van deze personen
betrekking hebben. Gelet op zijn detentie kan [naam 17] niet degene zijn die heeft gecommuniceerd
met account [e-mailadres 2] . Dit wijst er dan ook op dat [naam 19] de gebruiker was van e-
mailaccount [e-mailadres 2] .

Contacten [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6]

Op 24 september 2014 is op het account [e-mailadres 2] het volgende bericht opgeslagen:

‘ [naam 20] [telefoonnummer 1] ’.

Op 23 januari 2016 werd eveneens een opmerking aangemaakt door de gebruiker van account [e-
mailadres 6] . Ook daar werd het telefoonnummer [telefoonnummer 1] genoemd. Daarnaast werd het
telefoonnummer [telefoonnummer 2] genoemd.39

Het telefoonnummer [telefoonnummer 1] staat op naam van [naam 20] , met als aansluitingsadres
[adres 2] in Amsterdam.40 In de Gemeentelijke Basis Administratie staat op dit adres [naam 20]
ingeschreven, een zus van [naam 1] .41 [naam 1] heeft hierover verklaard dat hij zijn zus [naam 20]
opslaat als ‘ [naam 20] ’, ‘Zus’ of ‘zusje’. Geen van zijn broers heeft een PGP. De ouders van [naam 1]
wonen aan de [straatnaam 7] .42
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Het telefoonnummer [telefoonnummer 2] staat op naam van [naam 21] , wonende op de [adres 3] in
Zaandam.43 [naam 21] is de broer van [naam 19] , [naam 21] , die aan de [adres 3] woont.44

De rechtbank stelt op grond hiervan vast dat in de accounts [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6]
telefoonnummers van een broer en zus van [naam 1] zijn opgeslagen. Deze telefoonnummers staan
ook geregistreerd op adressen van deze broer en de ouders van [naam 1] .

Reisgegevens van en naar Marokko

Door de Marokkaanse autoriteiten is een overzicht verstrekt van de in- en uitreisgegevens van [naam
19] over de periode van 9 augustus 2007 tot en met 22 juni 2017.45 Ook zijn de historische gegevens
van IMEI-nummer [nummer 10] (hierna te noemen: de telefoon van [e-mailadres 2] ) verstrekt over de
periode van 23 september 2015 tot en met 2 november 2015.46 Deze gegevens zijn samengevat in
onderstaande tabel.47

In- en uitreisgegevens
Marokko/Thailand
[naam 1]

Verblijf in
Nederland
[naam 1]

Telefoon van [e-mailadres 2] Berichtenverkeer vanaf
accounts [e-mailadres 2] en
[e-mailadres 6]

Vanaf 23 juni 2015 tot en
met 23 september 2015
in Marokko

Eerste contact 23 september 2015
op zendmast nabij luchthaven
Schiphol

6 augustus 2015 [e-mailadres
2] : ‘Ik ga morgen naar tanger
(…)’

7 augustus 2015 [e-mailadres
2] : ‘Ok rij rustig ik rij nu kech
(de rechtbank begrijpt:
Marrakech) uit’

Van 23
september
2015 tot
en met 27
september
2015

Registraties binnen Nederland,
voornamelijk in Amsterdam

27 september 2015
aankomst in Marokko

Twee registraties op 27 september
2015 op zendmasten op Schiphol

Vanaf 27 september
2015 tot en met 30
oktober 2015 in Marokko,
met korte onderbreking
naar Verenigde Arabische
Emiraten volgens
paspoort

Geen registraties in Nederland, op
30 oktober 2015 weer registraties
op twee zendmasten op
(luchthaven) Schiphol

10 oktober 2015 [e-mailadres
2] : ´Ok ben zelf in het
buitenland’

30
oktober
2015 tot
en met 2
november
2015

Registraties binnen Nederland,
voornamelijk in Amsterdam

Vanaf 2 november 2015
tot en met 23 januari
2016 in Marokko

Na laatste registratie op zendmast
in Amsterdam, na 2 november
2015 geen registraties meer in
Nederland, ondanks verzonden
berichten van 6 tot en met 11
november 2015 en 17 november

1 november 2015 [e-mailadres
2] : ´gewoon thuis heb je hajar
gesproken? (…) avond rond
22.30 ik ga daarna
ochtendvlucht pakken naar
mocro’ (de rechtbank begrijpt:
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2015. Marokko)

1 januari 2016 [e-mailadres 6]
: ‘heel marokko praat erover.
(…) iedereen is hier toch met
nieuwjaar’

Vanaf 26 januari 2016 tot
en met 14 april 2016 in
Marokko

17 februari 2016 [e-mailadres
6] :
‘Heeft gesneeuwd in de bergen
daardoor is kech koud, en daar?
(…) Hier was hele winter top tot
afgelopen dagen’

15 april 2016 tot en met
25 april 2016 in Thailand

17 april 2016 [e-mailadres 6] :
‘Ahahaha nee man ben ver ver
man bro sorry’
18 april 2016 [e-mailadres 6] :
‘Ja rustig is warm man’

De rechtbank overweegt dat uit voornoemde gegevens, in- en uitreisgegevens Marokko en Thailand,
zendmastregistraties van de telefoon van [e-mailadres 2] en de berichten die door zowel [e-mailadres
2] als [e-mailadres 6] zijn verstuurd, blijkt dat [naam 1] op exact dezelfde momenten in Marokko was
als de gebruiker van [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6] . Bovendien reist de gebruiker van [e-
mailadres 2] op exact dezelfde dagen als [naam 1] van en naar Marokko. Dat blijkt uit het feit dat de
[e-mailadres 2] telkens zendmasten aanstraalt op en rondom luchthaven Schiphol op het moment dat
[naam 1] een reisbeweging maakt naar of vanuit Marokko. Tenslotte volgt uit de berichten van [e-
mailadres 2] en [e-mailadres 6] ook dat de gebruiker van deze e-mailadressen in Marokko verblijft. Dit
geldt ook voor het verblijf van [naam 1] in Thailand, nu de berichten dat de gebruiker ‘ver is’ en dat
het daar ‘warm is’ passen bij een verblijf in Thailand. Naar het oordeel van de rechtbank duidt dit er
dan ook op dat [naam 1] de gebruiker van zowel [e-mailadres 2] als [e-mailadres 6] is.

Conclusie [naam 1] is de gebruiker van [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6]

Gelet op al het voorgaande en in het bijzonder dat:

is vastgesteld dat [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6] dezelfde gebruiker hebben;
[naam 1] de enige persoon is die bedoeld kan worden met het bericht aan [e-mailadres 2] over het
artikel in Het Parool inzake de moord op [slachtoffer] ;
telefoonnummers van de zus en broer van [naam 1] opgeslagen staan in zowel [e-mailadres 2] als
[e-mailadres 6] ;
[naam 1] van en naar Marokko reist op exact dezelfde momenten dat [e-mailadres 2] en [e-
mailadres 6] zendmasten op en rondom luchthaven Schiphol registreren, en
e-mailberichten, verzonden met [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6] , er op wijzen dat de gebruiker
in Marokko is, net als [naam 1] op dat moment,

acht de rechtbank bewezen dat [naam 1] de gebruiker is van zowel het Ennetcom-account [e-
mailadres 2] als [e-mailadres 6] , dat de bijbehorende telefoons ook in zijn bezit waren en dat alle e-
mailberichten met betrekking tot deze accounts aan hem zijn toe te schrijven. Hierna zal de rechtbank
de gebruiker van [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6] aanduiden als [naam 1] .

Ennetcom-account [e-mailadres 3] identificatie [verdachte]

Op 6 november 2015 was [slachtoffer] in de loop van de avond op het adres [adres 4] in Amsterdam.
Daar was toen ook aanwezig ene [naam 22] .48

Op 6 november 2015 was in de periode tussen 20.30 en 23.30 uur rond de woning [adres 4] in
Amsterdam het mobiele nummer [telefoonnummer 3] (hierna te noemen [telefoonnummer 3] ) actief.
Dit nummer werd gebruikt van 30 oktober 2015 tot en met de ochtend van 7 november 2015.49 Aan
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het telefoonnummer [telefoonnummer 3] is het Ennetcom-account [e-mailadres 3] gekoppeld.50

[verdachte] wordt [verdachte] en [verdachte] genoemd.51 Ennetcom-account [e-mailadres 3] wordt
door andere Ennetcom-accounts opgeslagen onder de naam [verdachte] en [verdachte] .52

Op 30 oktober 2015 stuurt [slachtoffer] een bericht naar het telefoon nummer [nummer 5] van
[verdachte] . Het bericht bevat de volgende tekst: “Ben met vrouwtje kan der niet alleen laten gaan”.53

Op 30 oktober 2015 wordt met de camera van [e-mailadres 3] een scherm van een ander toestel
gefotografeerd met de tekst : “Ben met vrouwtje kan der niet alleen laten gaan”.54

Op 6 november 2015 om 19.51 uur bericht van de telefoon van [slachtoffer] aan de telefoon van
[verdachte] “vertraging en shit ben in de trein zie je zo cap? Toch” Een minuut later bericht van [e-
mailadres 3] naar [telefoonnummer 4] “Zijn trein heeft vertraging, hij is wel onderweg”.55

Op 7 november om 00.01 uur is [verdachte] samen met [slachtoffer] op het centraal station in
Amsterdam (zie hiervoor). Om 00.04 uur bericht van [e-mailadres 3] aan [telefoonnummer 4] “Hij gaat
zo de trein pakken”.

Op 7 november 2015 om 01.44 uur bericht van GSM [slachtoffer] aan GSM van [verdachte] “Ben bijna
thuis”.

Op 7 november 2015 om 01.44.53 uur bericht van [e-mailadres 3] naar [telefoonnummer 4] “Waar ben
je? Hij is er bijna.”56

Naar het oordeel van de rechtbank staat hiermee vast dat [verdachte] de gebruiker was van
Ennetcom account [e-mailadres 3] .

Ennetcom-account [e-mailadres 4] identificatie [naam 11]

maakte gebruik van een PGP telefoon.57

In de geautomatiseerde datasystemen van de politie heeft [naam 11] de bijnaam [bijnaam 1] /
[bijnaam 1] . [naam 11] was ongeveer 1.95m lang.58 Op 7 november 2015 stuurt [e-mailadres 2] naar
[e-mailadres 4] “Nog even [bijnaam 1] a.u.b. Na deze actie kom je bij me op vakantie” en “ [bijnaam 1] en
[bijnaam 2] geen genade aub!!!” En op 9 november 2015 “gooi die shit weg a [bijnaam 1] luister naar me
aub”59

In het Ennetcom-account [e-mailadres 4] zijn onder andere de nummers Ma work= [telefoonnummer
5] en Pa work= [telefoonnummer 6] opgeslagen. Het eerste nummer is in gebruik bij [naam 23] . Zij is
de moeder van [naam 11] . Het tweede nummer is in gebruik bij [naam 24] , de vader van [naam 11]
.60

Naar het oordeel van de rechtbank staat hiermee voldoende vast dat [naam 11] de gebruiker was van
Ennetcom-account [e-mailadres 4] .

Ennetcom-account [e-mailadres 5] identificatie [naam 25]

In het Ennetcom-onderzoek is onder andere het e-mailadres [e-mailadres 5] naar voren gekomen
(hierna te noemen [e-mailadres 5] ). Van dat adres zijn zowel de contacten als berichten onderzocht.
[naam 25] was in het bezit van een BlackBerry.61

In het Ennetcom-account [e-mailadres 5] zijn onder andere als contacten de voornaam en als tweede
contact de voor- en achternaam van de vriendin van [naam 25] , [naam 26] , opgeslagen.

De voornaam van [naam 25] is [naam 25] . In een berichtenwisseling waarbij betrokken zijn [naam
11] , [naam 2] en [e-mailadres 5] , noemt [naam 11] met betrekking tot account [e-mailadres 5] de
naam [naam 25] .62

Op 8 april 2016 is door [e-mailadres 5] een e-mail verzonden met de tekst “Oke bro is bijna man moest
ook voorkomen voor witwas zogenaamd moest komen ben vet niet gegaan. En die recla lult ook miss gaan
ze me op singa gooie”. 63
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Op het uittreksel justitiële documentatie ten name van [naam 25] is vermeld: Datum beslissing 10
september 2015, feit 420 bis/420 ter pleegperiode 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2015
Amsterdam. Status gedagvaard.64

Op 17 april 2016 bericht de gebruiker van [e-mailadres 5] aan [e-mailadres 8] : “Bro ik kan niet vliegen
snap je dat niet denkje ik wil met de kk waggi na daar gaan alleen maar problemen voor niks man”.

De [e-mailadres 8] bericht aan [e-mailadres 5] : “Ik bel nu sander voor je op ze persoonlijke mobiel
zondag thuis op de bank vraagg ik gwn kann hij vliegen jah of nee”.

De [e-mailadres 5] antwoord aan [e-mailadres 8] : “Ja vraag voor me dan ben alleen niet na recla gegaan
dus. Heb over 26 taakstraf dus moet wel terug gaan ook”.65

Op het uittreksel justitiële documentatie ten name van [naam 25] is vermeld: beslissing gerechtshof
Amsterdam 23 april 2015 (...) 100 uren taakstraf subsidiair 50 dagen hechtenis. Tussen 9 februari
2016 en 19 september 2016 zijn meerdere uitnodigingen en oproepen door de reclassering naar
[naam 25] gestuurd. De taakstraf is uitgevoerd van 10 oktober 2016 tot 16 november 2016.66

Naar het oordeel van de rechtbank staat hiermee vast dat [naam 25] de gebruiker was van Ennetcom-
account [e-mailadres 5] .

Ennetcom-berichten 67

Op 31 oktober vindt de volgende berichtenwisseling plaats tussen [verdachte] en de gebruiker van
Ennetcom-account [e-mailadres 9] .

[verdachte] aan [e-mailadres 9] : “Vorige keer hadden we hem gevolgd naar zn huis???? Of ongeveer”
(...) [verdachte] aan [e-mailadres 9] : “Ja, want volgens hem zelf wordt hij gevolgd [naam 27] door
skoda”.
[e-mailadres 9] aan [verdachte] : “zal ik die man weer op Sloterdijk zetten en hun krmmenie. kijk als
ze hem nu zien sloterdijk is hij zeker dood in kromenie”.
[verdachte] aan [e-mailadres 9] : “Ja perfect. Vind ook vervelend voor die gasten dat ze voor niks
staan. Ik voel ze. Maar we moeten blijven proberen, tot het voldaan is”.
[e-mailadres 9] aan [verdachte] : “ja ik heb die man al gestuurt sloterdijk en de auto met hitters is
niet ver weg als ze hem zien zeggen ze hitters en gaan ze rijden naar daar bosjes in direct”.68

Berichtenwisseling op 31 oktober 2015 tussen [e-mailadres 9] en [verdachte] :

[e-mailadres 9] aan [verdachte] : “Dit sturen de hitters … Broer we waren daar, op een gegeven
moment reed hondenbrigade en touran langs bro. Daarna nog een keer en toen zeiden we tegen elkaar
weg weg. Ze hebben ons denk ik gezien, maar wollah broer zo is het gegaan. Ik wil die man smooth
nakken broer. Sorry bro”.
[verdachte] aan [e-mailadres 9] : “Damn man hij is nu thuis we kunne niks meer”.
[verdachte] aan [e-mailadres 9] : “Ik zag die mannen. Ik dacht klaar. Maja die man heeft de train
gepakt en is thuis”.69

Op 3 november 2015 vindt de volgende berichtenwisseling plaats tussen [e-mailadres 3] ( [verdachte]
) en onbekend gebleven derden [e-mailadres 10] ( [naam 28] ) en [e-mailadres 11] ( [naam 29] ).

[e-mailadres 10] aan [verdachte] : “luister ik ga je mail aan [naam 29] geven ok. Want ik ben veel niet
bereikbaar ik reis veel snap je. Hij regeld het met je die torie van die eneas. Ok”.
[e-mailadres 10] aan [verdachte] [e-mailadres 12] : “ [naam 29] ze mail”.
[verdachte] aan [e-mailadres 10] : “En ik moet spionen hebben vanaf Amsterdam centraal”. (…)
[verdachte] aan [e-mailadres 11] : “Ben je klaar vo alles?? Die bitch is thuis. Door de weeks is ie
meestal oso. [naam 27] gamen, maar donderdag is t aan”.
[e-mailadres 11] aan [verdachte] : “Je weet ik ben altijd klaar zeg. In noord toch”.
[verdachte] aan [e-mailadres 11] : “Nee krommenie. Vorige stonden de leeuwen in Noord ma wist niet
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precies de nummer meer maar wel ongeveer , en zaterdag was er een mis communicatie. anders was t
al klaar”.
[verdachte] aan [e-mailadres 10] : “Ja hij slaapt daar elke dag daar. Ik ga weekendhem zien . Met
drinken ... En dan pakt hij de trein en daar moet t gebeuren”.
[verdachte] aan [e-mailadres 11] : “Ik zet hem zelf op de trein. En daar moeten ze klaar staan zoals de
andere keer. Zaterdag”.70

Op 4 november 2015 vindt de volgende berichtenwisseling plaats tussen [verdachte] aan [e-mailadres
11] ( [naam 29] ).

“Die andere zou morgen doekoe sturen , zodat ik goed kan bewegen voor weekend. Laat je t voor me
brengen??”
[e-mailadres 11] aan [verdachte] : “Bro ik ga je 10 kop sturen”.71

Berichtenwisselingen op 6 november 2015 tussen [verdachte] en [e-mailadres 10] ( [naam 28] ).

[e-mailadres 10] aan [verdachte] : (...) “Ik ga nu die hitters mailen ook”.
[verdachte] aan [e-mailadres 10] : “Hun zijn wel ready. Dat weet ik wel”.
[e-mailadres 10] aan [verdachte] : “Ja bro ik ga mailen nu. Ga je die teringlijer straks zien bro?”
[verdachte] aan [e-mailadres 10] : “Ja vanavond, als ie maar niet afzegt”.
[verdachte] aan [e-mailadres 10] : “Ik zet hem op de trein, en die leeuwen wachten hem op bij station
krommenie”.
[e-mailadres 10] aan [verdachte] : “Ja bro is goed je weet niet hoe laat?”72

Op 6 november 2015 tussen [naam 1] enerzijds en [naam 2] , [naam 25] en [naam 11] anderzijds. En
tussen [verdachte] en [e-mailadres 10] .

[naam 1] aan [naam 2] , [naam 25] en [naam 11] : “We staan klaar voor vanavond. Gaan die
Krommenie geven”.
[verdachte] aan [e-mailadres 10] : “Nee weet nie precies, ieder geval voor twaalf”.
[e-mailadres 10] aan [verdachte] : “Voor 12 uur ga je hem zien.? Of ga je hem af zetten bij station”.
[verdachte] aan [e-mailadres 10] : “Zeg maar wat zuipen en zo rond 7 en voor twaalf pakt die altijd de
trein .... Maar dat hoor wel van me”.
[e-mailadres 10] aan [verdachte] : “Ok broer is goed we staan klaar mail mij gewoon”.
[naam 1] aan [naam 2] , [naam 25] en [naam 11] : “Dit is wat mn gabber zegt: Ja bro dat is bedoeling
hij ziet hem rond 19.00 uur. En dan gaat die wat zuipen met hem en daarna op trein afzetten dus ze
moeten klaar staan 20.00 of 21.00 22.00 00.00 of later snap je weet geen exacte tijd wanneer die
teruggaat snap je. Maar hij gaat mailen van tevoren maar moeten klaar staan aub?”?73

Op 6 november 2015 tussen Ennetcom-account [e-mailadres 13] ( [naam 30] ) en [verdachte] .

[e-mailadres 13] aan [verdachte] : “Ja broer. Je gaat me zeker zien broeder. Heb doekoe voor je”. 74

Op 6 november 2015 vanaf 17.52 uur tussen [naam 11] , [naam 2] en [naam 25] .

[naam 25] aan [naam 11] : “Gaan we alvast het ene en ander klaarzetten”.
[naam 11] aan [naam 2] : “Gaan w het een en ander klaarzetten?”
[naam 25] aan [naam 11] : “Zoals wat dan bro”.
[naam 2] aan [naam 11] : “Ja bro gaa me wakkie daar zetten op die plek dan komt kleine me halen”.
[naam 11] aan [naam 25] : “Die ganies en zo”. (Rechtbank: straattaal voor geweer)
[naam 11] aan [naam 2] : “Oke en dan die ganies in die wagie”.
[naam 25] aan [naam 11] : “Ja die zijn in de box. Wil je ze alvast in de waggi zette”.
[naam 2] aan [naam 11] : “Ja dan vertrekken we gelijk. Van [getuige 4] als we die mail krijgen”.75

Op 6 november 2015 tussen Ennetcom-account [e-mailadres 14] en [verdachte] .
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18.19 uur [verdachte] naar [e-mailadres 14] : “De bitch ga nu uit de deur”.
18.23 uur [e-mailadres 14] naar [verdachte] : “Ok nu gaayt die naar jou komen?”.
18.22 uur [verdachte] naar [telefoonnummer 4] : “Hij gaat nu komen naar Amsterdam, naar mij”.76

Bericht van de telefoon van [slachtoffer] naar de telefoon van [verdachte] : “Ben thuis zou net de deur
uit gaan je tel stond uit”.77

Op 6 november 2015 tussen ongeveer 18.30 een 20.00 uur tussen [telefoonnummer 4] en [verdachte]
.

[telefoonnummer 4] aan [verdachte] : “Ok bro laat hem zuipen zodat ze bloed dun word door alcohol
dan bloed die kankerrat sneller dood ze kanker moer”.
[verdachte] aan [telefoonnummer 4] : “Jazeker!!! Ga wodka voor z'n moeder halen. Uurtje ongeveer is
ie bij me”.
[telefoonnummer 4] aan [verdachte] : “Bro waar is die ouwe telefoon van je? Heb je die
kapotgemaakt?”
[telefoonnummer 4] aan [verdachte] : “Ok bro kijk als dit lukt moet je eerst verkeerde codes doen tot
hij blokkeerd snap je en dan doe je in pan met kokend water zonder de batterij dat al de chips binnen
smelten. Laat 20 minuten in kokend water”.
[telefoonnummer 4] aan [verdachte] : “en in stukken en weggooien in sloot ergens bro. Of gewoon
breken en in sloot gooien als geen tijd is. Maar wel verkeerde codes doen tot die alles heb gewist en als
we nieuwe telefoon nemen niet over deze actie praten snap je. Als je wat hoort over zo kan je gewoon
zeggen natuurlijk wat je hoort . Maar niet dat we die gedaan hebben. Snap je bro”.
[verdachte] aan [telefoonnummer 4] : “zijn trein heeft vertraging. Hij is wel onderweg”.
[naam 1] aan [naam 2] , [naam 25] en [bijnaam 1] : “Die man is buiten. Zorg dat jullie samen zijn”.78

Op 6 november 2015 om 19.56 uur bericht van de telefoon van [slachtoffer] naar de telefoon van
[verdachte] : “Vertraaging en shit ben in de trein zie je zo cap? Toch”.79

Op 6 november 2015 tussen 20.28 en 21.28 uur tussen [verdachte] en [telefoonnummer 4] ( [naam
31] ).

[telefoonnummer 4] aan [verdachte] : “We staan klaar bro”.
[telefoonnummer 4] aan [verdachte] : “Stuur me wat hij aan heb aub kleur schoenen broek jas aub??”
[verdachte] aan [telefoonnummer 4] : “Helemaal in zwart en hij heeft zn vest aan” (rechtbank:
kogelwerend vest).
[verdachte] aan [telefoonnummer 4] : “Hij is met zn gab. Ik zeg hem zo kom we gaan naar Zeedijk
hoeren neuken. En voor twaalf uur pak hij de trein”.80

Op 6 november 2015 om 21.33 uur tussen [verdachte] en [telefoonnummer 4] .

- “ “Laat ze alvast staan bij de station in de buurt van krom. Ik kan zo niet smsn... Je hoort zo van me??”81

Op 6 november 2015 tussen 22.41 en 23.12 uur tussen [verdachte] en [e-mailadres 14] .

[verdachte] aan [e-mailadres 14] : “Ben met hem. Laat me zo afzetten bij. Amsterdam CS”.
[naam 1] aan [naam 25] , [naam 11] en [naam 2] : “Hij gaat de trein in!!! Ga alvast daar staan”.
[verdachte] aan [telefoonnummer 4] : “Staan klaar in Krom”.
[telefoonnummer 4] aan [verdachte] : “Ja broo is hij alleen? Is die al op station centraal”.
[verdachte] aan [telefoonnummer 4] : “Nee, ik laat je zo weten als ie in de trein’. 82

Op 6 november 2015 tussen 23.11 en 23.12 uur tussen [naam 1] en [naam 11] .

[naam 1] aan [naam 11] : “Yoo al daar?”
[naam 11] aan [naam 1] : “Ja in dd bosjes”.
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[naam 1] aan [naam 11] : “Top”. 83

Op 6 november 2015 tussen 23.14 en 7 november 2015 00.04 uur grotendeels tussen [naam 1] en
[naam 11] .

[naam 1] aan [naam 11] : “Hij is er pas met 20minuten”.
[naam 1] aan [naam 11] : “Trein komt pas 23.40 aan”.
[naam 1] aan [naam 11] : “Hij is niet op Krommenie gestopt. Ga maar in de waggie zitten tot ik je
tekst”.
[naam 1] aan [naam 2] [naam 25] en [naam 11] : “Eerst volgende trein komt pas 10 over 1 uit adam.
Dat is onze kans”.
[naam 1] aan [naam 11] : “Ik heb iemand op het station staan”.
[naam 11] aan [naam 25] : “Rij die. Wagie naar die paqrkeerplaats waar we net stonden”.
[verdachte] aan [telefoonnummer 4] : “Hij gaat zo de trein pakken”.84

Berichten op 7 november 2015:

Om 00.09 bericht [naam 1] aan [naam 2] , [naam 25] en [naam 11] : “Krijg net door dat ie nu pas
trein gaat pakken”.
Om 00.09 bericht [naam 1] aan [naam 11] : “Zorg dat jullie 00.55 daar staan weer”.
Om 00.17 bericht [verdachte] aan [telefoonnummer 4] :“Hij zit in de trein, dus …”
Om 00.18 bericht [naam 1] aan [naam 2] , [naam 25] en [naam 11] : “Hij zit nu echt in de trein !!!!”
Om 00.24 uur bericht [verdachte] aan [telefoonnummer 4] : “Hij is onderweg daar naar toe …Krom”.85

- Om 00.28 uur bericht [telefoonnummer 4] naar [verdachte] : “Wis alle berichten bro. Ze staan in bosjes
te wachten hij gaat ze vangen die kankkerrat??”

Om 00.21 uur bericht [naam 1] aan [naam 11] : “00.50 is ie daar”.

Om 00.23 uur bericht [naam 1] aan [naam 11] : Lees onder

Van: [naam 31] Aan:

Eigen/own Onderwerp:

Verzonden: 6 Nov 2015 23:26 Hij is alleen broo aub zeg ze helemaal leeg magazijnen en door hoofd
ballen nek armen benen tenen nagels zelfs als kan. Alles bloed en hij heb vest! (Rechtbank:
kogelwerend vest)86

Tussen 00.29 uur en 00.35 uur berichten tussen [verdachte] en [telefoonnummer 4] :

[verdachte] aan [telefoonnummer 4] : “Hij is er zo.... Nu is de kans”.
[telefoonnummer 4] aan [verdachte] : “Ja bro ik laat je zo weten zitten uren in bosjes en heb iemand op
het station ook bro die gaat hem zoiezo zien die ziet exact hoe die loopt”.
Om 00.49 uur bericht [verdachte] aan [telefoonnummer 4] : “Hij is nog in Amsterdam”.
Om 00.55 bericht [telefoonnummer 4] aan [verdachte] : “Maar zit hij in trein of is uitgestapt of niet
ingestapt snap niet?”

Om 00.51 uur bericht [naam 1] aan [naam 11] en [naam 25] :

“Die hond moest overstappen op sloterdijk, hij wacht daar nu op de trein”.
En om 01.08: “Die gast was bij sloterdijk uistgestapt om op zn vriendin te wachten. Hij komt met half
uur”.

Om 00.52.35 belt [slachtoffer] [verdachte] . Gespreksduur 56 seconden.87

Om 01.13 uur bericht [naam 11] aan [naam 1] : “Met ze chika?”
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Om 01.19 uur bericht [naam 1] aan [naam 25] en [naam 11] : Denkt wel, maar pop zn kk moer. Deze
kans krijg ik niet meer”.

Om 01.20 uur bericht [naam 1] aan [naam 11] : “ [bijnaam 1] en [bijnaam 2] geen genade aub !!!”

Tussen 00.32 en 00.40 uur berichtenwisseling tussen [verdachte] en [telefoonnummer 4] .

[verdachte] aan [telefoonnummer 4] : “Hij zit in de trein ….”.
[naam 11] aan [naam 25] : “Ja dat is die snel trein die echte trein komt over 5min”.
[verdachte] aan [telefoonnummer 4] : “Ja... ik ga hem zo bellen”.
7553 aan [verdachte] “Niet te opvallend doen bro teveel bellen of bel je hem altijd veel?”
[naam 1] aan [naam 25] en [naam 11] :”5min“.
[verdachte] aan [telefoonnummer 4] : “Waar ben je? Hij is er bijna”.
[telefoonnummer 4] aan [verdachte] : “Ja bro paar minuten vertraging trein we zien alles. We staan
klaar!”.88

Om 01.44.11 uur bericht GSM van [slachtoffer] naar GSM [verdachte] : “Ben bijna thuis”.

Bericht van [telefoonnummer 4] aan [verdachte] : “Hij is uitgestapt!!!! Je hoord zo”.89

Berichten op 7 november 2015 na het tijdstip van overlijden van [slachtoffer]

Tussen 01.58 uur en 02.06 uur tussen [naam 1] en [naam 11]

[naam 11] aan [naam 1] : “gefixt”
[naam 1] aan [naam 11] : “Is ie dood?”
[naam 11] aan [naam 1] : “Broer ik heb me 9 op hemm geleegd [bijnaam 2] rende achter me aan met
kalash”.
[naam 11] aan [naam 1] : “We rende wel een hele stuk achter em aan bro laaste shot was ie gevallen”.
[naam 1] aan [naam 11] : “Door zn hoofd gegeven??”
[naam 11] aan [naam 1] : “Die man is overhoop”.
[naam 1] aan [naam 11] : “Is ie dood”.
[naam 11] aan [naam 1] : “Niet hoofd kunnen raken broer whoellaa hij rende weg en scheeuwd”.
[naam 11] aan [naam 1] : “Hij lag op de grond in een tuin van mensen”.
[naam 1] aan [naam 11] : “Maar wat denk je zelf??”
[naam 11] aan [naam 1] : “Ik denk dat ie fucking doood is broer kalash heeft em geraakt”.
[naam 1] aan [naam 11] ” “Waar heb je m geraakt?”
[naam 11] aan [naam 1] : “Boven lichaam hele glock op m geleegd”.
[naam 1] aan [naam 11] : “Hij draagt vest bro”. (Rechtbank: kogelwerend vest)
[naam 11] aan [naam 1] : “Broer hij is zoiezo geraakt in zijn bovenlichaam met kalash”.90

[naam 1] aan [naam 11] : “Oke bro zijn jullie veilig”.
[naam 11] aan [naam 1] : “Ja die wagie is gefruteerd eeh kijk at”.91

Om 03.38 uur bericht [naam 1] aan [naam 11] , [naam 25] en [naam 2] : “Op internet staat ook dat er
maar 1 schot is gelost. En ze hebben die waggie gevonden. Helemaal uitgebrand bij [straatnaam 3] ”.

Tussen 03.43 en 03.55 uur berichtenwisseling tussen [naam 1] en [naam 11] .

[naam 11] aan [naam 1] : “1 shot broer ben je dom me hele glock was leeg”.
[naam 11] aan [naam 1] : “Jij moet gwn wachten tot morgen ik praat niet veel staat er al of ie dood is”.
[naam 11] aan [naam 1] : “Ja dat gaat moeilijk als iemand met een ak ook op hem shiet halloooooo ik
wil niet dood gap”.
[naam 1] aan [naam 11] : “wat denk je heeft fur hem goed geraakt”.

75



-

-
-
-
-
-

[naam 11] aan [naam 1] : “Die man weet het zelf niet is ze eerste keer of zo weet ik veel ik had die
kanker kalash moeten pakken”.92

Tussen 04.52 en 06.14 uur berichtenwisseling tussen [naam 11] en [naam 2] .

[naam 2] aan [naam 11] : “Bro kijk nu.nl hij is doooddddd gappppp
[naam 2] aan [naam 11] : “Wolllahhhhh kan je foto accepteren”.
[naam 11] aan [naam 2] : “ja”.
[naam 11] aan [naam 2] : “Wis alle kanker berichten van je pgp af zo snel mogelijk als je dit leest”.
[naam 2] aan [naam 11] : “Heb gestuurd is laden hij Is net eropp gegooiddd half5”.93

Publicatie datum artikel nu.nl over doodgeschoten slachtoffer in Krommenie; 7.11.15 om 04.23 uur.94

Om 06.15. uur bericht [naam 11] aan [naam 2] : “Jaaaa man ik heb gelezen kanker gruwelijk brol We
hebben naam gemaakt bij die fucking orga het gaat goed komen [bijnaam 2] we gaan kapot maken ee wis
die gesprken alles alles oke”.95

Concluderend

Op grond van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen is naar het oordeel van de rechtbank komen vast
te staan dat [naam 2] en de inmiddels overleden [naam 11] de schutters zijn van de aanslag op
[slachtoffer] . Daarbij is het dodelijke schot afkomstig uit het geweer waarmee door [naam 2] is
geschoten. De inmiddels ook overleden [naam 25] bestuurde de vluchtauto. [verdachte] verzorgde de
informatie waardoor de anderen via het contact van [verdachte] met [slachtoffer] op de hoogte waren
van de reisbewegingen van [slachtoffer] . [naam 1] had een aansturende rol, in die zin dat hij [naam
11] , [naam 2] en [naam 25] op de hoogte hield van de reisbewegingen van [slachtoffer] . [naam 1]
bepaalde telkens wanneer de schutters en de chauffeur in actie moesten komen. De samenwerking
tussen alle betrokkenen was gericht op de dood van [slachtoffer] en heeft uiteindelijk geresulteerd in
zijn liquidatie.

Gelet op het voorgaande is vast komen te staan dat [verdachte] een actieve rol heeft gehad bij de
dood van [slachtoffer] . De vraag is hoe zijn betrokkenheid gekwalificeerd moet worden. Is de rol van
[verdachte] aan te merken als medeplegen of als medeplichtigheid, zoals door de verdediging is
betoogd?

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden
bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van
een voldoende nauwe en bewuste samenwerking.

Ook indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering
tijdens het begaan van het strafbare feit, maar uit gedragingen die doorgaans met medeplichtigheid in
verband worden gebracht (zoals bij voorbeeld het verstrekken van inlichtingen), kan sprake zijn van
de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking. De materiële en/of intellectuele
bijdrage van de verdachte aan het strafbare feit zal dan van voldoende gewicht moeten zijn.

Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan rekening worden gehouden met onder meer de
intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de
uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens
aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend
tijdstip.

Uit de hiervoor genoemde Ennetcom berichten leidt de rechtbank met betrekking tot de betrokkenheid
van [verdachte] bij het tenlastegelegde het volgende af.

[verdachte] had dagelijks contact met [slachtoffer] in de zin van sms’en en bellen. Uit de berichten van
31 oktober 2015 en 3 november 2015 is op te maken dat [verdachte] betrokken was bij eerdere
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pogingen om [slachtoffer] te liquideren, dat hij daarover overleg heeft met een derde en dat hij vindt
dat ze het moeten blijven proberen totdat het gelukt is.

Op vrijdag 6 november 2015 had [verdachte] met [slachtoffer] afgesproken om elkaar te treffen in
Amsterdam om daar uit te gaan. Vervolgens blijkt uit de PGP-berichten dat het doel van [verdachte]
voor zijn contact met [slachtoffer] was anderen op de hoogte te houden over het tijdstip waarop
[slachtoffer] thuis weggaat, een vertraging met de trein heeft en wanneer hij weer naar Krommenie
gaat, zodat de “hitters” klaar kunnen staan.

Over al die tijdstippen informeert [verdachte] de gebruiker van Ennetcom-account [telefoonnummer 4]
. [verdachte] belt [slachtoffer] om te weten hoe laat [slachtoffer] in Krommenie aankomt. Kort voordat
[slachtoffer] in Krommenie aankomt, bericht [verdachte] zijn contact nog “waar ben je? Hij (
[slachtoffer] ) is er bijna”. Naast het op de hoogte houden van de bewegingen van [slachtoffer]
verschaft [verdachte] verder aan zijn contact informatie over het kogelwerende vest dat [slachtoffer]
die avond draagt en dat hij helemaal in het zwart is gekleed. [verdachte] geeft ook meerdere keren
door waar spionnen moeten gaan staan, waar de schutters moeten staan en dat ze klaar moeten
staan.

De berichtenstroom vanaf 31 oktober 2015 tot het moment van de liquidatie op 7 november 2015
tussen [verdachte] en zijn diverse contacten waren intensief en van begin af aan volledig gericht op
de dood van [slachtoffer] . [verdachte] heeft met zijn informatieverstrekking zijn slachtoffer
doelbewust de dood ingejaagd.

Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de voor medeplegen vereiste nauwe
en bewuste samenwerking tussen [verdachte] en de medeverdachten voldoende is komen vast te
staan. [verdachte] wist dat bij de liquidatie anderen betrokken waren waaronder schutters en
spionnen, voor wie zijn informatie uiteindelijk bestemd was. Dat hij hun identiteit mogelijk niet kende,
is niet van belang. Hoewel geen sprake is van een gezamenlijke uitvoering, is de bijdrage van
[verdachte] aan het tenlastegelegde naar het oordeel van de rechtbank van zodanig gewicht dat
deze kan worden aangemerkt als medeplegen. Daarmee acht de rechtbank het primair
tenlastegelegde medeplegen bewezen.

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair
tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

hij op 07 november 2015 te Krommenie, gemeente Zaanstad, tezamen en in vereniging met anderen,
[slachtoffer] opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd, door tezamen met
zijn mededaders meerdere malen met twee, in elk geval één automatisch vuurwapen, te weten een
geweer (merk Ceska Zbrojovka, kaliber 7,62x39mm) en een pistool (merk Glock, kaliber 9 mm
Parabellum), meerdere kogels op die [slachtoffer] af te vuren, waardoor die [slachtoffer] in zijn
borstkas en zijn borst werd geraakt, ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

3 Bewezenverklaring
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Het bewezenverklaarde levert op:

Primair

Medeplegen van moord.

Het feit is strafbaar.

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de
strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie 
Het Openbaar Ministerie heeft geëist dat [verdachte] wordt veroordeeld voor het medeplegen van de
moord op [slachtoffer] op 7 november 2015 te Krommenie tot een gevangenisstraf van 22 jaar.
[verdachte] had een afspraak met het slachtoffer en speelde vervolgens alle informatie over zijn
bewegingen, kleding etc. door aan de uitvoerders. Dit terwijl het slachtoffer hem beschouwde als een
goed en veilig contact voor wie hij meende niet te hoeven vrezen. [verdachte] onderhield in de laatste
uren intensief contact met [slachtoffer] en dreef hem zo in de handen van de schutters. [verdachte]
wist dat [slachtoffer] zou worden geliquideerd en zijn dubbelspel maakte het voor de uitvoerders
mogelijk dat zij het slachtoffer dood konden schieten. Dit getuigt van een buitengewoon kil en
berekenend karakter.

Ten aanzien van het beslag stelt het Openbaar Ministerie dat dit verbeurd moet worden verklaard.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit om tot een bewezenverklaring van het subsidiair tenlastegelegde,
medeplichtigheid aan moord, te komen en daarvoor een gevangenisstraf van tussen de 8 tot 12 jaar
op te leggen. Indien de rechtbank toch tot bewezenverklaring van het medeplegen van moord komt,
bepleit de raadsman een gevangenisstraf tussen de 12 en de 15 jaren. Daartoe is aangevoerd dat
[verdachte] weliswaar een hele verwerpelijke rol heeft gespeeld bij de liquidatie van [slachtoffer] ,
maar dat hij niet degene is geweest die de trekker heeft overgehaald. Dit rechtvaardigt een lagere
straf dan die wordt opgelegd aan opdrachtgevers voor een liquidatie en de schutters.

De raadsman verzoekt de rechtbank geen rekening te houden met de veroordeling voor een poging

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

5 De strafbaarheid van het feit

6 De strafbaarheid van de verdachte

7 Overwegingen ten aanzien van de straf
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tot doodslag uit 2002 en niet mee te gaan in de tendens om steeds zwaardere straffen op te leggen.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van wat
bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de
omstandigheden van de verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is
gebleken, waarbij onder meer is gelet op het uittreksel uit het justitieel documentatie register van 4
april 2019 en een reclasseringsrapport van 11 december 2019.

Verdachte en zijn medeverdachten hebben zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van de moord
op [slachtoffer] .

De achtergrond van deze moord

De rechtbank vindt het belangrijk om kort de achtergrond van het tenlastegelegde feit te schetsen.
Sinds 2012 is er een voortdurend conflict tussen verschillende criminele groeperingen. Aanleiding
hiervoor zou zijn dat de ene groep criminelen de andere groep ervan verdenkt een partij cocaïne in de
haven van Antwerpen te hebben geript. In deze partij cocaïne zou gezamenlijk zijn geïnvesteerd door
een groep personen onder leiding van [naam 32] / [naam 17] en een groep personen onder leiding
van [naam 33] . Dit conflict leidde tot een golf van liquidaties en pogingen daartoe.

Eén van de meest gewelddadige schietincidenten in deze golf van liquidaties vond plaats op 29
december 2012 in Amsterdam (de zogenaamde Staatsliedenbuurt-zaak). Daarbij kwamen [naam 34]
en [naam 1] , de broer van medeverdachte [naam 19] , om het leven. Deze aanslag zou gericht zijn op
[naam 17] , maar hij wist te ontkomen. Verdachten in deze zaak zouden behoren tot de groep van
[naam 33] . Van de gebroeders [naam 5] is bekend dat zij eerst hoorden bij de groep [naam 17] ,
maar dat zij zich later bij de groep van [naam 33] hebben aangesloten. [naam 5] was aanwezig bij de
liquidatie van [naam 33] . Voorts wordt hij in het criminele milieu er van verdacht [naam 17] naar de
Staatliedenbuurt te hebben gelokt. [naam 33] is op 22 mei 2014 geliquideerd.

[slachtoffer] zou lange tijd bij de groep van [naam 33] hebben gehoord. [slachtoffer] is aangemerkt
als verdachte van de moord op [naam 13] . In het onderzoek naar deze moord zijn aanwijzingen
gevonden dat het een vergismoord betrof en dat [naam 19] het beoogde doelwit van deze aanslag
was.

De liquidatiegolf is extreem gewelddadig en kenmerkt zich door:

het plaatsen van mensen op een dodenlijst;
het zoeken naar en volgen van mensen die op de dodenlijst zijn geplaatst, waarbij onder meer
gebruik wordt gemaakt van peilbakens die onder auto’s worden geplakt;
het gebruik van automatische wapens bij de liquidaties, schietpartijen waarbij letterlijk met kogels
wordt gesproeid;
het uitvoeren van deze liquidaties in woonwijken, waarbij de mogelijkheid wordt geaccepteerd dat
anderen gewond raken of gedood worden;
dat de schutters zich al meerdere malen hebben “vergist”. Er zijn verschillende mensen vermoord
die geen enkele band hadden met een criminele organisatie;
het stelen van auto’s en nummerplaten voor de liquidaties, die later in de brand worden gestoken.

De opsporing van deze feiten vraagt een enorme inzet van politie en justitie en desondanks lijkt er
nog geen einde aan te komen. Het extreme aanhoudende geweld zorgt voor onrust in de
maatschappij. Mensen worden bang, omdat de schietpartijen letterlijk op openbare plaatsen
plaatsvinden.
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De liquidatie van [slachtoffer]

Op 7 november 2015 werd [slachtoffer] doodgeschoten aan de [straatnaam 1] in Krommenie. Veel
getuigen horen de aanslag omdat er in een woonwijk wordt geschoten. Verschillende auto’s van
omwonenden zijn beschadigd door de rondvliegende kogels. Uit de aangetroffen hulzen blijkt dat er
tenminste 29 keer is geschoten: 17 keer met een automatisch geweer en 12 keer met een pistool.

Uit de PGP-berichten tussen [naam 1] , [naam 2] , [naam 11] , [verdachte] en de niet geïdentificeerde
[e-mailadres 9] , [naam 28] en [naam 29] / [naam 29] blijkt dat de aanslag al sinds 31 oktober 2015
werd voorbereid. [slachtoffer] zelf heeft tegen getuigen verteld dat hij al eerder verdachte auto’s in de
omgeving heeft gezien. [slachtoffer] droeg in verband met een mogelijke aanslag op zijn leven een
kogelwerend vest. Een vest dat uiteindelijk niet bestand was tegen een schot afgevuurd met een
automatisch wapen.

De inhoud van het intensieve PGP-verkeer tussen de [verdachte] , de informant van de criminele
organisatie, de organisatoren en de schutters en van de sms-berichten tussen [verdachte] en
[slachtoffer] is zeer schokkend. Hieruit blijkt dat [verdachte] in de nacht van 6 op 7 november 2015
met [slachtoffer] in Amsterdam gaat stappen. Terwijl [verdachte] met [slachtoffer] aan het stappen is,
houdt hij de organisatie van de aanslag op de hoogte van de verblijfplaats van [slachtoffer] . Hij gaat
samen met [slachtoffer] naar het centraal station, en geeft aan de organisatie door dat [slachtoffer] in
de trein stapt. Vervolgens krijgen de schutters van [naam 1] opdracht om [slachtoffer] bij het station
van Krommenie op te wachten en geen genade te tonen. Na de aanslag wordt de auto in Amsterdam-
Noord in brand gestoken.

[verdachte] was een “vriend” van [slachtoffer] die dagelijks via sms-berichten en telefoongesprekken
contact met hem had. Het was [verdachte] die de schutters naar [slachtoffer] leidde, die [slachtoffer]
letterlijk voor de loop van het automatische geweer plaatste dat hem doodde. [naam 2] en [naam 11]
waren de schutters. [naam 11] is inmiddels zelf vermoord. [naam 1] had direct contact met [naam 2] ,
[naam 11] en [naam 25] , respectievelijk de schutters en de chauffeur van de vluchtwagen, en hield
hen nauwgezet op de hoogte van de bewegingen van [slachtoffer] met het oog op diens aanstaande
liquidatie. Daarbij gaf [naam 1] aan [naam 2] , [naam 11] en [naam 25] ook instructies, zoals dat ze
klaar moesten staan, en hij heeft de schutters betaald.

De strafmaat

[verdachte] heeft samen met anderen [slachtoffer] op gruwelijke wijze vermoord. Als [verdachte] al
berouw heeft, dan heeft hij dat niet getoond. Hij lijkt gewetenloos. Naast het leed en verdriet bij de
nabestaanden, ontstaat er door het extreme geweld grote onrust in de samenleving. Er is in het wilde
weg geschoten met een pistool en een automatisch wapen. Ook het gevaar wat hierdoor ontstaat
voor omstanders moet tot uiting komen in de op te leggen straf.

Het bewezenverklaarde feit en de omstandigheden waaronder dit feit is gepleegd, rechtvaardigen de
oplegging van een lange gevangenisstraf. Als de rechtbank kijkt naar de rol van [verdachte] , komt zij
tot het opleggen van lagere straf dan geëist door de officieren van justitie. Reden hiervoor is dat
[verdachte] weliswaar een zeer verwerpelijke rol heeft gespeeld bij de liquidatie van [slachtoffer] -
doordat hij informatie gaf aan de schutters kon [slachtoffer] worden geliquideerd - maar dat hij niet
degene is die het dodelijke schot heeft gelost.

[verdachte] heeft zich zowel bij de politie als ter terechtzitting grotendeels op zijn zwijgrecht
beroepen. Ook over zijn persoonlijke omstandigheden heeft hij nauwelijks iets verklaard, aan de
reclasseringsrapportage heeft hij onvoldoende meegewerkt, aan rapportages door een psycholoog en
een psychiater heeft hij niet mee willen werken. Dit mag, maar heeft als consequentie dat de
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rechtbank onvoldoende informatie heeft over zijn persoon en daar bij het opleggen van een straf dus
ook geen rekening mee kan houden. [verdachte] is eerder met politie en justitie in aanraking gekomen
en is in 2002 veroordeeld voor een poging tot doodslag.

Naar het motief van [verdachte] kan de rechtbank dus slechts raden. Ook voor het inschatten van het
gevaar op herhaling heeft de rechtbank weinig andere aanknopingspunten, dan zijn strafblad, het
gruwelijke feit dat [verdachte] heeft gepleegd en het gemak waarmee hij accepteert dat anderen
extreem geweld gebruiken. Ook de raadsman kon de rechtbank geen enkel inzicht geven in de
gedachten en motieven van [verdachte] . De reden waarom [verdachte] zeer weinig verklaart over zijn
persoonlijke omstandigheden kent de rechtbank niet, maar uit zijn handelen blijkt dat [verdachte]
kiest voor een criminele levenswijze. De rechtbank houdt er ernstig rekening mee dat [verdachte] ook
in de toekomst bereid is soortgelijke feiten te plegen.

Bovenstaande overwegingen leiden tot de conclusie dat [verdachte] een zwaar misdrijf heeft
gepleegd en dat oplegging van een lange gevangenisstraf passend is. [verdachte] gaf anderen de
informatie waardoor [slachtoffer] kon worden geliquideerd. Hij deed zich voor als een vriend van
[slachtoffer] , maar bleek een verrader te zijn. Hij wist dat bij de liquidatie buitensporig geweld zou
worden gebruikt, heeft minachting voor mensenlevens en hij accepteerde dat ook omstanders tijdens
de uitvoering van de door hem mogelijk gemaakte liquidatie het leven kunnen verliezen. Hij kiest voor
een crimineel leven en het gevaar op recidive is groot.

Argumenten om een lagere gevangenisstraf op te leggen, zou de rechtbank kunnen vinden in de
persoon van de verdachte en de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Deze argumenten heeft
verdachte noch zijn raadsman aangevoerd. Alles overwegend, vindt de rechtbank een gevangenisstraf
van 15 jaar passend en geboden.

Voor het beslag:

De na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen dienen te worden
onttrokken aan het verkeer, aangezien zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit
daarvan in strijd is met het algemeen belang:

twee bivakmutsen;
een USB-stick.

De na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, volgens opgave van
verdachte aan hem toebehorend, zijn vatbaar voor verbeurdverklaring, nu het voorwerpen zijn met
behulp van welke het bewezenverklaarde is begaan:

- drie telefoons, waarvan twee keer een Samsung en een keer een BlackBerry.

De rechtbank heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

De beslissing is gegrond op de artikelen 33, 33a, 36b, 36d, 47 en 289 van het Wetboek van Strafrecht.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen
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De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven
bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

een gevangenisstraf voor de duur van 15 (vijftien) jaren;

beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering
en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in
mindering zal worden gebracht.

Ten aanzien van het beslag:

 beveelt de  onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven
voorwerpen, te weten:

o twee bivakmutsen, en

o een USB-stick;

  verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven telefoons, te weten:

o twee Samsungs, en

o een BlackBerry.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.P.M. Kester (voorzitter), mr. J.J.H. van Laethem en mr. M.A. van
Leeuwen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. E.W.A. Nabbe en mr. D.T.P.J. Damen, griffiers, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 26 juni 2019.

BIJLAGE I

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

9 De beslissing
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1

2

3

4

5

6

Primair

hij op of omstreeks 07 november 2015 te Krommenie, gemeente Zaanstad, in elk

geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer]
opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd, door tezamen met zijn
mededader(s), althans alleen, (meerdere malen) met twee, in elk geval één (automatisch[e])
vuurwapen(s), te weten een geweer (merk Ceska Zbrojovka, kaliber 7,62x39mm) en/of een pistool
(merk Glock, kaliber 9 mm Parabellum), een of meerdere kogel(s) op die [slachtoffer] af te

vuren, waardoor die [slachtoffer] in zijn borstkas en/of zijn borst, althans in zijn lichaam, werd
geraakt, ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden;

Subsidiair

[naam 2] en/of [naam 11] en/of [naam 19] en/of een of meerdere andere perso(o)n(en) op of
omstreeks 07 november 2015 te Krommenie, gemeente Zaanstad, in elk geval in Nederland,
[slachtoffer] opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft/hebben beroofd, door
tezamen met zijn/hun mededader(s), althans alleen (meerdere malen) met twee, in elk geval

één, (automatisch[e]) vuurwapen(s), te weten een geweer (merk Ceska Zbrojovka, kaliber
7,62x39mm) en/of een pistool (merk Glock, kaliber 9 mm Parabellum), een of meerdere kogel(s) op die
[slachtoffer] af te vuren, waardoor die [slachtoffer] in zijn borstkas en/of zijn borst, althans in zijn
lichaam, werd geraakt, ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden, bij en/of tot het plegen van
welk misdrijf verdachte op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 30 oktober
2015 tot en met 07 november 2015 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, (telkens) medeplichtig is
geweest door het (telkens) opzettelijk verschaffen van gelegenheid,

middelen en/of inlichtingen en/of door (telkens) opzettelijk behulpzaam te zijn, hierin bestaande dat
verdachte tezamen met zijn mededader(s), althans alleen, aan die [naam 2] en/of die [naam 11] en/of
die Lhkorf en/of die andere perso(o)n(en) (telkens) informatie heeft verschaft over de plek waar die
[slachtoffer] kon worden geliquideerd/doodgeschoten en/of waar de schutter(s) zich kon(den)
opstellen/schuilhouden en/of waar die [slachtoffer] zich bevond en/of over de bewegingen van die
[slachtoffer] en/of over de kleding en/of het kogelwerend vest dat die [slachtoffer] droeg.

De volledige tenlastelegging is in bijlage I opgenomen.

Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant 1] brigadier
van politie werkzaam bij de Eenheid Noord-Holland Oost Nederland, opgemaakte proces-verbaal
nummer 2015266947, documentcode ZD01, onderzoek NHRAB 15029/TGO Brandberg, gesloten op 2
februari 2018, het in de wettelijke vorm door [verbalisant 2] , brigadier van de politie eenheid Oost-
Nederland, opgemaakte proces-verbaal, nummer 20180201.0201, documentcode ZD02, onderzoek
ONRAB15060 (TGO Bosnië), gesloten op 1 februari 2018 en in de bijbehorende in wettelijke vorm
opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De
vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders
vermeld.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD01, p. 145-146.

Het proces-verbaal herkenning [slachtoffer] , ZD01, p. 151.

Het sectierapport NFI door V. Soerdjbalie-Maikoe van 16 november 2015.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD01, p. 160.
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Het proces-verbaal van bevindingen, ZD01, p. 139-141.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD01, p. 158.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD01, p. 327.

Het proces-verbaal van bevindingen met verklaring [naam 36] , bevelvoerder brandweer Amsterdam
en verklaring onbekend gebleven brandweerman, ZD01, p. 331.

Het proces-verbaal bevindingen, ZD01, p. 332.

Het proces-verbaal verhoor getuige (onder nummer 525211), ZD01, p. 367.

Het proces-verbaal verhoor getuige (onder nummer 525230), ZD01, p. 338.

Het proces-verbaal verhoor getuige (onder nummer 525211), ZD01, p. 368.

Het proces-verbaal sporenonderzoek: bijlage forensisch onderzoek, ZD01, p. 3627 (p. 57-61).

Het proces-verbaal sporenonderzoek: bijlage forensisch onderzoek, ZD01, p. 3627 (p 171-175 en
177).

Het rapport NFI van 23.2.2016: bijlage forensisch onderzoek, ZD01, p. 3627 (p 411 en 417-418).

Het rapport NFI van 19.1.2018: bijlage forensisch onderzoek, ZD01, p. 3627 (p 497 en 498).

Het proces-verbaal van verhoor van getuige (onder nummer 525226), ZD01, p. 336.

Het proces-verbaal bevindingen blokbevraging Vialis, ZD01, p. 708-710.

Het proces-verbaal verhoor getuige [naam 9] , ZD01, p. 743.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD01, p. 720 en 721.

Het proces-verbaal van verhoor getuige [naam 9] , ZD01, p. 740, 746 en 750.

Afbeelding, ZD01, p. 1578.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD01. p. 486.

Het proces-verbaal verhoor getuige [naam 37] , ZD01, p. 505 en 514.

Het proces-verbaal verhoor [verdachte] (getuige), ZD01, p. 578 en 579.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte [naam 2] , ZD02, p. 4270 en 4271 enkel met betrekking
tot het zelf gebruiken van deze telefoonnummers.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD02, p. 1421.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD02, p. 7858.

Het proces-verbaal van bevindingen vergelijking accountnamen [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6] ,
ZD02, p. 8012 en 8015.

Het proces-verbaal contacten PGP- [e-mailadres 2] , ZD02, p. 7994.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD02, p. 7976.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD02, p. 7976.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD02, p. 7979 en 7980.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD02, p. 7979.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD02, p. 7979 en 7980.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD02, p. 7980.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD02, p. 8006.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD02, p. 8007.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD02, p. 7978.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte [naam 1] , ZD02, p. 4538 en 4548.

Het proces-verbaal van bevindingen, ZD02, p. 8006 en 8007.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte [naam 1] , ZD02, p. 4548.
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Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Datum uitspraak 17-05-2019

Datum publicatie 17-05-2019

Zaaknummer 02-821116-17 en 02-665322-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Op tegenspraak

Inhoudsindicatie
onderzoek Vari / Willis. verdachte werkte mee aan het verzenen van spam e-mails
uit naam van de Rabobank. Indien slachtoffers vastliepen op de ‘nep’website waar
mensen naartoe werden geleid, belde verdachte uit naam van de Rabobank en
loodste hen door het proces. Slachtoffers waren in de waan dat zij een nieuwe
pinpas aanvroegen, maar in werkelijkheid zorgde verdachte er voor dat
medeverdachte de beschikking kreeg over mobiel bankieren van het slachtoffer.
Vervolgens werd er door medeverdachte een nieuwe pinpas aangevraagd, die door
een verdachte werd afgevangen. Hierna werd de rekening van het slachtoffer, met
gebruikmaking van moneymles, leeggehaald. Verdacht krijgt 5 jaar gevangenisstraf
voor medeplegen van oplichting, computervredebreuk, diefstal en witwassen, allen
meermalen gepleegd, deelname aan een criminele organisatie en valsheid in
geschrifte.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummer: 02/821116-17 en 02/665322-18 (gevoegd ter zitting)

vonnis van de meervoudige kamer van 17 mei 2019

in de strafzaak tegen

[Verdachte] ,

ECLI:NL:RBZWB:2019:2195

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT
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geboren op [Geboortedag] 1990 te [Geboorteplaats]

wonende te [Adres]

raadsman mr. Y. Moszkowicz, advocaat te Utrecht.

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 26 en 27 maart 2019, waarbij de officieren van
justitie, mr. Van Setten en mr. Hermans, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering.
Verdachte staat, met inachtneming hiervan, terecht ter zake dat

1. zaaksdossier 1 t/m 11, 14, 16 en proces-verbaal artikel 140 WvSr)

Zij, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2016 tot en met 31
oktober 2017, te Oosterland en/of Amsterdam en/of Almere, in elk geval een of meer plaats(en) in
Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te
bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige
kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

(telkens) een (groot) aantal [Naam 1] -klant(en) heeft/hebben bewogen tot het ter eschikking stellen
van gegeven(s), te weten:

- rekeninggevens en/of

- pincode en/of

- verificatiecode en/of

- de (inlog)gegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) van/voor het (internet)bankieren van/bij de
[Naam 1] ,

door - zakelijk weergegeven - onder meer:

- gebruik te maken van de (valse) na(a)m(en) en/of bedrijfsna(a)m(en) en/of (bedrijfs)logo's van de
[Naam 1] en/of

- ( vervolgens) een mail te sturen naar voornoemd(e) perso(o)n(en) om een nieuwe bank- en/of
betaalpas(sen) aan te vragen en/of

- ( vervolgens) in die mail te vragen om een nieuwe bank- en/of betaalpas aan te vragen door op de
(hyper)link in de mail te klikken en/of

- ( vervolgens) in die/dat (hyper)link/(aanvraag)formulier te vragen om voornoemde gegevens in te
vullen en/of

- ( vervolgens) tijdens het invullen voornoemde perso(o)n(en) te bellen als zijnde een medewerker
van de [Naam 1] om samen met voornoemde perso(o)n(en) de invulvelden door te lopen/in te vullen,

waardoor die [Naam 1] -klant(en) (telkens) werd(en) bewogen tot het ter beschikking stellen van
bovenomschreven gegeven(s) en/of (vervolgens)

(telkens)

de [Naam 1] bewogen tot afgifte van enig goed, te weten een of meer bankpas(sen) en/of
betaalpas(sen), in elk geval een of meer (goed)eren, door - zakelijk weergegeven -:

- in te loggen met de (eerder verkregen) (inlog)gegevens van voornoemde [Naam 1] -klant(en) op/in

1 Onderzoek van de zaak

2 De tenlastelegging
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de beveiligde internetbankieren-omgeving van de [Naam 1] en/of

- ( vervolgens) in die omgeving een nieuwe bankpas aan te vragen, waardoor die [Naam 1] (telkens)
werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

2. ( zaaksdossier 1 t/m 11, 14, 16 en proces-verbaal artikel 140 WvSr)

Zij, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2016 tot en met 31
oktober 2017, te Oosterland en/of Amsterdam en/of Almere, in elk geval een of meer plaats(en) in
Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) een of meer
geautomatiseerd werk(en), te weten de computer(s) en/of server(s) van de (beveiligde)
internetbankieren omgeving van/bij de [Naam 1] , althans in een deel daarvan, is/zijn
binnengedrongen, waarbij zij, verdachte en/of haar mededader(s) (telkens) de toegang heeft/hebben
verworven tot het/de geautomatiseerde werk(en)

- met behulp van (een) valse sleutel(s), te weten de (inlog)gegevens voor het internetbankieren (te
weten de gebruikersnaam en/of het wachtwoord) van/bij de [Naam 1] en/of

- door het aannemen van een valse hoedanigheid, te weten als zijnde een of meer geautoriseerde
[Naam 1] -klant(en);

3. ( zaaksdossier 1 t/m 11, 14, 16 en proces-verbaal artikel 140 WvSr)

Zij, op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 01 december 2016 tot en met 31 oktober 2017, te
Oosterland en/of Amsterdam en/of Almere, in elk geval een of meer plaats(en) in Nederland,
meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans
alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een of meer
postbus(sen)/brievenbus(sen) heeft/hebben weggenomen (telkens)

een of meer poststuk(ken)/envelop(pen) inhoudende een of meer bankpas(sen) van de [Naam 1] , in
elk geval een of meer goed(eren), (telkens) geheel of ten dele toebehorende aan een (groot) aantal
[Naam 1] -klant(en) en/of de [Naam 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte
en/of haar mededader(s), waarbij verdachte en/of haar mededader(s) zich (telkens) de toegang tot
de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen
poststuk(ken)/envelop(pen) onder zijn en/of hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van
braak, verbreking, inklimming en/of (een) valse sleutel(s), te weten (een) niet daartoe bestemd(e))
sleutel(s) en/of vervolgens (telkens)

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een of meer geldautoma(a)t(en) en/of
bankautoma(a)t(en) en/of pinautoma(a)t(en) heeft/hebben weggenomen (telkens) een of meer
geldbedrag(en), in elk geval een of meer goed(eren), (telkens) geheel of ten dele toebehorende aan

- de [Naam 1] en/of

- [Naam 1] -klant(en)

in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s),

waarbij verdachte en/of haar mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats van het misdrijf
heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geldbedrag(en) onder haar en/of hun bereik
heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s), te weten middels misdrijf verkregen
[Naam 1] bankpas(sen) en/of betaalpas(sen) en (bij behorende) activatiecode en/of pincode;

4. ( zaaksdossier 1 t/m 11, 14, 16 en proces-verbaal artikel 140 WvSr)

Zij, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2016 tot en met 31
oktober 2017, te Oosterland en/of Amsterdam en/of Almere, in elk geval een of meer plaats(en) in
Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen in vereniging met een ander of anderen,
althans alleen, (telkens) een of meer voorwerp(en), te weten
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* een of meer goed(eren) (van online winkels, waaronder [Naam 2] en/of [Naam 3] ) en/of

* een of meer geldbedrag(en)

(telkens) heeft/hebben verworven, voorhanden heeft/hebben gehad, heeft/hebben overgedragen
en/of omgezet, althans van een of meer voorwerp(en), te weten voornoemd(e) goed(eren) en/of
geldbedrag(en), (telkens) gebruik heeft/hebben gemaakt, en/of (telkens)

van een of meer voorwerp(en), te weten

* een of meer goed(eren) (van online winkels, waaronder [Naam 2] en/of [Naam 3] ) en/of

* een of meer geldbedrag(en)

(telkens) de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing
heeft/hebben verborgen en/of verhuld, althans heeft/hebben verborgen en/of verhuld wie de
rechthebbende op een of meer voorwerp(en), te weten voornoemd(e) goed(eren) en/of
geldbedrag(en) was/waren of wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden had/hadden, terwijl
zij, verdachte en/of haar mededader(s) (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en)
vermoeden, dat bovenomschreven voorwerp(en)

- onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit een of meer misdrijf/misdrijven;

5. ( zaaksdossier 1 t/m 11, 14, 16 en proces-verbaal artikel 140 WvSr)

Zij, in de periode van 01 december 2016 tot en met 31 oktober 2017, te Oosterland en/of Amsterdam
en/of Almere, in elk geval een of meer plaats(en) in Nederland heeft deelgenomen aan een
organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, gericht tegen (klanten van)
de [Naam 1] , namelijk

- oplichting (artikel 326 Wetboek van Strafrecht) en/of

- een computerwachtwoord, toegangscode of daarmee vergelijkbaar gegeven voorhanden hebben,
waardoor toegang kan worden verkregen tot (een) (gedeelte van een) geautomatiseerd werk(en)
(artikel 139d en/of 350d Wetboek van Strafrecht) en/of

- computervredebreuk (artikel138ab Wetboek van Strafrecht) en/of

- aantasting of manipulatie van computergegevens (artikel 350a Wetboek van Strafrecht) en/of

- diefstal door middel van braak/verbreking, inklimming en/of een valse sleutel (artikel 311 Wetboek
van Strafrecht) en/of

- witwassen (artikel 420bis Wetboek van Strafrecht).

Oorspronkelijk parketnummer 02/665322-18 (‘de parallelle dagvaarding’)

1. OVS België)

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2017 tot en met 30 juni 2017 te
Oosterland en/of Amsterdam en/of Almere en/of Opwijk, in elk geval een of meer plaats(en) in
Nederland en/of België, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een
ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te
bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige
kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) een of meer [Naam 4] -
klant(en), te weten

- [Naam 5] en/of

- [Naam 6]

(telkens) heeft/hebben bewogen tot het ter beschikking stellen van gegeven(s), te weten:

- rekeninggegeven(s) en/of

- pincode en/of

- verificatiecode en/of

- de (inlog)gegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) van/voor het (internet)bankieren van/bij de
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[Naam 4] , door - zakelijk weergegeven - onder meer: (telkens)

- gebruik te maken van de (valse) na(a)m(en) en/of bedrijfsna(a)m(en) en/of (bedrijfs)logo’s van de
[Naam 4] en/of

- ( vervolgens) een mail te sturen naar voornoemd(e) perso(o)n(en) om een nieuwe bank- en/of
betaalpas(sen) aan te vragen en/of

- ( vervolgens) in die mail te vragen om een nieuwe bank- en/of betaalpas aan te vragen door op de
(hyper) link in de mail te klikken en/of

- ( vervolgens) in die/dat (hyper)link/(aanvraag)formulier te vragen om voornoemde gegevens in te
vullen, waardoor die person(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot het ter beschikking stellen van
bovenomschreven gegevens en/of (vervolgens) (telkens)

- de [Naam 4] (telkens)heeft/hebben bewogen tot afgifte van enig goed, te weten een of meer
geldbedrag(en), te weten in totaal 7041,- Euro, in elk geval een of meer (goed)eren, door - zakelijk
weergegeven - onder meer: (telkens)

- in te loggen met de gephishte (inlog)gegevens van voornoemde [Naam 4] -klant(en), als zijnde
(rechtmatige) [Naam 4] -klant(en) op/in de beveiligde internetbankieren-omgeving van de [Naam 4]
en/of

- ( vervolgens) in die omgeving een of meer overboeking(en) te verrichten naar bankrekeningnummer
[Rekeningnummer 1] ten name van [Naam 7] , althans naar een bankrekening waarover zij, verdachte
en/of haar mededader(s), de beschikkingsmacht heeft/hebben, waardoor die [Naam 4] (telkens)
werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n)

2. ( zaaksdossier 12)

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 januari 2015 tot en met 31 oktober 2017,
meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- een of meer loonstro(o)k(en) en/of salarisspecificatie(s), onder andere:

* van [Naam 8] (op naam van [Verdachte] ) van (de) periode(s) 1 (januari) en/of 5 (mei) en/of 6 (juni)
en/of 7 (juli) 2017 en/of

* van [Naam 9] (op naam van [Naam 10] ), van (de) periode(s) 4 (april) en/of 5 (mei) en/of 6 (juni)
en/of 7 (juli) en/of 8 (augustus) en/of 9 (september) 2017 en/of

* van [Naam 9] op naam van [Naam 11] ) van de maand april 2017 en/of

* van [Naam 12] op naam van [Naam 13] ) van (de) periode(s) 1 (29.12-04.01) en/of 2 (5.1-11.1)
en/of 3 (12.1-18.1) en/of 4 (19.1-25.1) en/of 5 (26.1-1.2) en/of 6 (2.2-8.2) en/of 7 (9.2-15.2) en/of 8
(16.2-22.2) 2015

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft zij, verdachte, valselijk voornoemde (volledig
valse) loonstro(o)k(en) en/of salarisspecificatie(s) opgemaakt, zulks met het oogmerk om dat/die
geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

De geldigheid van de dagvaarding.

De raadsman heeft aangevoerd dat de tenlastelegging onbegrijpelijk is, in die zin dat deze
onvoldoende feitelijk, onvolledig en daardoor onbegrijpelijk is. De termen “een groot aantal” en
“onder meer” zijn van zichzelf al te weinig specifiek, maar ook verwijzingen naar zaaksdossiers en het
niet concretiseren van de aangevers maken de tenlastelegging een onleesbaar geheel. Het is voor de
verdediging ondoenlijk na te gaan welke aangever bij welk zaaksdossier voor welk bedrag is
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benadeeld. Daarbij komt dat er in een aantal zaken slechts sprake is van een pogingen, die niet ten
laste zijn gelegd. Tot slot is niet nader gespecificeerd wat verstaan moet worden onder “ [Naam 1] ”.
De [Naam 1] is een coöperatie met afzonderlijke vestigingen, waardoor telkens onduidelijk is welke
[Naam 1] wordt bedoeld.

De rechtbank constateert dat het dossier is opgebouwd uit een algemeen dossier en zaaksdossiers
die betrekking hebben op afzonderlijke zaken. Op de tenlastelegging staan ook verwijzingen naar de
zaaksdossiers. Verder constateert de rechtbank dat naast een opsomming van mogelijke slachtoffers,
in de zaaksdossiers door het Openbaar Ministerie voor meer dan tien gevallen nader is gespecificeerd
wat verdachte (hierna ook te noemen: [Verdachte] ) in deze wordt verweten.

De rechtbank is van oordeel dat de tenlastelegging, gelezen in combinatie met dossier, voldoende
duidelijk is en verdachte in staat moet worden geacht op basis hiervan zich adequaat te kunnen
verdedigen. Dat de tenlastelegging slechts spreekt over ‘de [Naam 1] ’, zonder nadere aanduiding van
welke specifieke rechtspersoon het betreft, kan aan het voorgaande onvoldoende afdoen.

De dagvaarding voldoet dus aan de eisen gesteld in artikel 261 Sv en is daarmee geldig. De rechtbank
verwerpt derhalve het verweer van de verdediging.

De bevoegdheid van de rechtbank

De rechtbank is bevoegd.

De ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.

De raadsman heeft aangevoerd dat uit de stukken van de rechter-commissaris blijkt dat er door het
Openbaar Ministerie, voor de doorzoeking van de woning van verdachte, een machtiging tot
doorzoeking op grond van artikel 110 en van artikel 125i Sv is verzocht. De rechter-commissaris heeft
alleen op grond van artikel 110 Sv een machtiging afgegeven. Er is, naar de mening van de
verdediging, in strijd met deze – ‘beperkte’ – machtiging gehandeld. Bovendien zijn deze stukken tot
op de dag van de zitting buiten het dossier gehouden. Hetzelfde geldt voor het doelbewust inzetten
van misleiding ter verkrijging van een ‘open’ telefoon. Er is toestemming gegeven voor het opbellen
van verdachte onder valse voorwendselen, om ervoor te zorgen dat de telefoon in gebruik was bij de
aanhouding. Dit is naar de mening van de verdediging geen bevoegdheid op basis van de Politiewet,
maar één die valt onder het regime van 126j Sv. Van deze actie is geen, althans pas op aanvraag van
de verdediging, proces-verbaal opgemaakt.

Dit is een grove schending van de rechten van verdachte. Door deze schending wordt de kern van het
systeem – het niet respecteren van een rechterlijke uitspraak en de verbaliseringsplicht – geraakt,
wat tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie dient te leiden.

De rechtbank stelt vast dat een machtiging ex artikel 125i Sv ertoe strekt een plaats te doorzoeken
ter vastlegging van gegevens die op die plaats op een gegevensdrager zijn opgeslagen of vastgelegd.
Bij de doorzoeking van de woning van verdachte zijn geen gegevens vastgelegd, maar
gegevensdragers in beslag genomen (die later zijn onderzocht). Er is derhalve alleen op grond van
een machtiging ex artikel 110 Sv gezocht, zodat de omstandigheid dat er geen machtiging is verleend
ex artikel 125i Sv (die wel was aangevraagd, maar abusievelijk niet lijkt te zijn afgegeven door de
rechter-commissaris) verder zonder belang is.
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De rechtbank stelt vast dat het nagekomen proces-verbaal over de aanhouding van [Verdachte] ,
meer in het bijzonder de wijze waarop daarbij de mobiele telefoon van [Verdachte] in beslag is
genomen, niet ten spoedigste als bedoeld in artikel 152 Sv is opgemaakt. De stelling van de
verdediging dat het Openbaar Ministerie op die wijze bewust getracht heeft informatie uit het dossier
te houden ontbeert echter een begin van aannemelijkheid.

De rechtbank is niet gebleken van ernstige inbreuken op de beginselen van een behoorlijke
procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte
aan diens recht op een eerlijke behandeling tekort is gedaan, noch van andere

feiten en omstandigheden die tot een niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie zouden
kunnen leiden. De rechtbank verwerpt het verweer en acht het Openbaar Ministerie ontvankelijk.

De schorsing van de vervolging

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

Voor zover de verdediging tot slot nog heeft verzocht om alle eerder afgewezen verzoeken tot het
horen van getuigen alsnog toe te wijzen overweegt de rechtbank dat zij dit niet noodzakelijk acht. Nu
dit herhaalde verzoek niet is voorzien van een nadere onderbouwing volstaat de rechtbank voor de
motivering van deze afwijzing te verwijzen naar hetgeen daarover eerder in deze procedure is
overwogen.

Het standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie achten wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste
gelegde feiten heeft gepleegd. Daarbij baseren de officieren van justitie zich in het bijzonder op de
(verzamel)aangiftes, de informatie uit de in beslag genomen goederen, de processen-verbaal van
observatie en de verklaring van medeverdachte [Medeverdachte 1] (hierna te noemen:
[Medeverdachte 1] ).

Ten aanzien van ‘de parallelle dagvaarding’ baseren zij zich voor feit 1 met name op de aangifte
van de [Naam 5] en het app-verkeer tussen [Verdachte] en medeverdachte [Medeverdachte 2]
(hierna te noemen: [Medeverdachte 2] ), en voor feit 2 op de onder [Verdachte] in beslag
genomen goederen en de getapte telefoongesprekken.

Het standpunt van de verdediging

Verzoeken om bewijsuitsluiting

De verdediging heeft aangevoerd dat er ten onrechte geweld is toegepast bij de aanhouding van
verdachte, waardoor niet voldaan is aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Hierdoor
werd de telefoon van verdachte verkregen in een stand waarin men er direct toegang toe had.
Gelet op de vergaande consequenties van dit handelen, dient de inhoud van de telefoon te
worden uitgesloten van het bewijs.

Voor uitsluiting van de inhoud van deze, maar ook van de andere onder verdachte in beslag
genomen telefoons, is nog een tweede reden aanwezig. Verdachte heeft geen toestemming
gegeven voor doorzoeking van haar telefoons. Desondanks zijn de telefoons doorzocht, wat een
forse inbreuk op haar privacy met zich heeft gebracht. Niet alleen in haar dossier, maar ook bij de
verhoren van medeverdachten zijn chatgesprekken, foto’s van Instagram en Facebook en
voiceberichten voorgehouden. Een dergelijk ingrijpend onderzoek aan een smartphone levert een
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inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 8 EVRM op. Nu een volledige uitlezing
van deze telefoons heeft plaatsgevonden en uit het dossier niet blijkt dat daarvoor toereikende
toestemming is verleend, is sprake van een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a lid 1 Sv. Nu dit
een onherstelbaar verzuim betreft, dienen de doorzochte telefoons te worden uitgesloten van het
bewijs.

Ook dient de inhoud van de doorzochte telefoons van [Medeverdachte 2] van het bewijs te
worden uitgesloten. [Medeverdachte 2] heeft immers, zonder dat hij eerst op zijn rechten was
gewezen, de pincode van zijn telefoon gegeven. De verdediging wijst daarbij op de jurisprudentie
van het EHRM, in het bijzonder op Güner tegen Turkije, waarbij de Schutznorm werd gepasseerd
wegens een ernstige schending van artikel 6 EVRM. Gelet op de ernst van het verzuim bij de
aanhouding van [Medeverdachte 2] en de onherstelbaarheid hiervan, dient ook hier
bewijsuitsluiting te volgen.

Als laatste verzoekt de verdediging om uitsluiting van de verklaring van [Medeverdachte 1] .
[Medeverdachte 1] legde een belastende verklaring af, maar beriep zich op haar verschoningsrecht
op het moment dat zij als getuige werd gehoord. De verdediging stelt dat, conform de Vidgen-
jurisprudentie, de verklaring niet voor het bewijs mag worden gebruikt, nu dit het enige of
doorslaggevende bewijs vormt en effectieve ondervraging onmogelijk bleek.

Inhoudelijke verweren

De verdediging merkt voor feit 1 op dat een pincode, maar ook een gebruikersnaam en
wachtwoord om in te loggen voor het internetbankieren, geen gegevens zijn zoals opgenomen in
de tenlastelegging. Daarbij komt dat niet voor iedere zaak bewezen kan worden verklaard dat
verdachte een rol in het geheel had, dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte degene is die
zich uitgaf voor ‘ [Naam 14] ’ en dat het niet in iedere zaak tot een voltooid delict is gekomen.
Daarom dient vrijspraak te volgen voor feit 1.

Voor feit 2 voert de verdediging aan dat niet duidelijk is tegenover welke klanten een valse
hoedanigheid is aangenomen. Nu geen nadere concretisering heeft plaatsgevonden en niet kan
worden vastgesteld welke bijdrage verdachte aan dit feit heeft geleverd, dient vrijspraak te
volgen.

Ten aanzien van feit 3 geeft de verdediging aan dat, naast de al naar voren gebrachte verweren
ten aanzien van de nietigheid van de dagvaarding en de verzoeken tot bewijsuitsluiting,
verdachte dit feit ontkent. Subsidiair merkt de verdediging op dat er observaties in het dossier
zitten, alsmede tapgesprekken waarin over diefstal van pinpassen wordt gesproken.

De verdediging stelt dat ook voor feit 4 vrijspraak dient te volgen. Het voorhanden hebben van
gelden uit eigen misdrijven levert, zonder meer, geen witwassen op en verder is onvoldoende
duidelijk over welke goederen en bedragen het gaat wanneer gesproken wordt over het omzetten
van bedragen en goederen.

Ten aanzien van feit 5 merkt de verdediging op dat vrijspraak moet volgen, nu niet bewezen kan
worden dat het oogmerk alleen op klanten van de [Naam 1] zag en het beschermd belang met
betrekking tot art. 140 Sr de maatschappij is, en niet individuele klanten van de [Naam 1] . Nu de
misdrijven gekoppeld zijn aan ‘klanten van de [Naam 1] ’ door het woord ‘namelijk’, kan de
rechtbank na het eventuele strepen van ‘klanten van de [Naam 1] ’ evenmin tot een veroordeling
komen.

Tot slot stelt de verdediging, maar dan subsidiair, dat geen sprake was van een duurzaam en
gestructureerd samenwerkingsverband. Het eventueel medeplegen van losse feiten in een lange
periode is niet gelijk aan deelname aan een criminele organisatie.

Voor de parallelle dagvaarding geldt dat onder feit 1 onvoldoende aanknopingspunten zijn om tot
het ‘medeplegen’ van verdachte te komen. Verdachte betwist een bericht met inhoud “zijn wij dit”
te hebben verstuurd. Zou zij dit wel hebben gedaan, dan is dat zelfs een contra-indicatie voor

94



4.3.1

4.3

wetenschap.

Voor feit 2 geldt dat niet vast te stellen is dat verdachte de valse salarisstroken van zichzelf heeft
opgemaakt. Nu zij de iMac pas later heeft overgenomen van een ander, hoefde zij ook niet te
vermoeden dat er sprake was van vervalsing van documenten.

Ten aanzien van de overige loonstroken kan niet bewezen worden dat zij bestemd waren voor
enig bewijs. Daar dient vrijspraak voor te volgen.

Het oordeel van de rechtbank

- Aanhouding en verkrijging telefoon verdachte

De rechtbank stelt vast dat het nagekomen proces-verbaal over de aanhouding van [Verdachte] ,
meer in het bijzonder de wijze waarop daarbij de mobiele telefoon van [Verdachte] in beslag is
genomen, niet ten spoedigste als bedoeld in artikel 152 Sv is opgemaakt. De stelling van de
verdediging dat het Openbaar Ministerie op die wijze bewust getracht heeft informatie uit het
dossier te houden ontbeert echter een begin van aannemelijkheid.

Daarbij overweegt de rechtbank dat uit geen van de voorhanden zijnde bewijsmiddelen kan
worden opgemaakt dat er sprake zou zijn geweest van buitenproportioneel geweld, dan wel het
gebruik van ongeoorloofde middelen om de telefoon van verdachte in geopende toestand te
verkrijgen. Sprake is geweest van slechts een geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van
[Verdachte] . Ook is geen sprake van een situatie waarin de integriteit van de opsporing in het
geding is gekomen. Het bepaalde in artikel 3 van de Politiewet is dan ook naar het oordeel van de
rechtbank niet overschreden.

- beroep op Smartphone-arrest / doorzoeking telefoons

Het beroep op het zogenoemde ‘Smartphone-arrest’ gaat, naar het oordeel van de rechtbank, niet
op. Dit arrest ziet op de inbeslagname van een smartphone door een opsporingsambtenaar,
zonder machtiging. Het onderzoek aan de telefoon van [Verdachte] wordt gedekt door een
daartoe rechtsgeldig afgegeven machtiging.

- Vormverzuimen in onderzoek jegens medeverdachte

De verdediging heeft verder betoogd dat de vormverzuimen in het onderzoek jegens
[Medeverdachte 2] ertoe moeten leiden dat alles wat in de digitale gegevensdragers van
[Medeverdachte 2] is aangetroffen moet worden uitgesloten als bewijsmiddel.

De rechtbank verwerpt ook dit beroep. Daargelaten de vraag of niet reeds de zogenoemde
Schütznorm zich verzet tegen het honoreren van dit verweer, is naar het oordeel van de rechtbank
in de zaak tegen [Medeverdachte 2] geen sprake geweest van vormverzuimen die tot
bewijsuitsluiting aanleiding geven.

- bewijsuitsluiting getuigenverklaring [Medeverdachte 1]

De rechtbank constateert dat het verzoek om [Medeverdachte 1] als getuige te horen is
toegewezen, dat hiertoe een poging is ondernomen, maar dat [Medeverdachte 1] zich in dat
verhoor op haar verschoningsrecht heeft beroepen. Een effectieve ondervraging door de
verdediging bleek onmogelijk. Conform de Vidgen-jurisprudentie zou bewijsuitsluiting van die
verklaring op zijn plaats zijn in het geval dat het gaat om een verklaring die het enige of
doorslaggevende bewijs levert voor de ten laste gelegde feiten (vgl. HR 29 januari 2019,
ECLI:NL:HR:2019:123). De rechtbank overweegt dat van dit laatste geen sprake is en verwijst
daarbij naar de hieronder vermelde opsomming van de bewijsmiddelen. Van bewijsuitsluiting kan
dan ook geen sprake zijn en het verweer van de verdediging zal worden verworpen.

Parketnummer 02/821116-17, feiten 1 tot en met 5

Aanleiding van het onderzoek

Op 3 januari 2017 werd door aangeefster [Slachtoffer 1] aangifte gedaan namens [Naam 15]
en [Naam 16] , beide gevestigd te Oosterland. Zij verklaarde dat haar partner, de directeur
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4.3.2

4.3.3

van beide genoemde bedrijven (hierna: [Naam 17] ), op 2 december 2016 een e-mailbericht
had ontvangen waarvan hij dacht dat het afkomstig was van de [Naam 1] .1 In deze e-mail
stond vermeld dat nog een oude betaalpas gebruikt werd. Er zou inmiddels een nieuwe,
veiligere, betaalpas zijn die nu nog kosteloos zou kunnen worden aangevraagd. In de e-mail
stond een link waarop geklikt kon worden om de nieuwe betaalpas aan te vragen.2

[Naam 17] heeft omstreeks 14 december 2016 op de link geklikt. Op het moment dat hij
probeerde in te loggen met de [Naam 18] werd hij gebeld door een vrouwelijke medewerker
van de [Naam 1] . Zij vertelde hem dat zij zag dat hij probeerde in te loggen en bood haar
hulp aan. De nieuwe pas werd twee dagen later bezorgd. Op 28 december 2016 kwam er
een e-mail van de [Naam 1] waarin melding werd gemaakt van de aanvraag van een nieuwe
betaalpas. Deze pas is nooit aangekomen. Op 2 januari 2017 wilde [Naam 17] inloggen op
de rekeningen, maar dit bleek niet mogelijk met de pas van [Naam 15] Met de pas van de
VOF lukte dit wel, waarna hij zag dat er grote bedragen van de rekeningen waren gehaald.3

Uit de details van de transacties blijkt dat er onder andere betalingen aan de [Naam 3]4,
[Naam 19]5, [Naam 20]6, [Naam 2]7 en [Naam 21] zijn gedaan.8

Technische gegevens servers

De door [Naam 17] ontvangen e-mail is overgedragen aan de politie en werd op 4 januari
2017 onderzocht. Uit de header van de e-mail kan worden afgeleid dat deze verzonden is
vanuit een vps server, te weten: “ [Naam server 1] ”.9 Aan de leverancier van deze server,
[Naam 22] , is verzocht om de gegevens van de huurder van deze server te verstrekken. Via
de payment service provider van [Naam 22] ( [Naam 23] ) werd gezien dat er, met één en
dezelfde iPhone, betalingen werden verricht voor dit account, maar ook voor tien anderen.
Onder deze tien bevonden zich de accounts [Naam server 2] , [Naam server 3] , [Naam
server 4] .10 Aan [Naam 22] is verzocht een kopie van de servers te verstrekken voor nader
onderzoek. Op de server van account ‘ [Naam server 2] ’ stond [Naam server 5]
geïnstalleerd. Daarnaast was het programma ‘ [Naam 24] ’ geïnstalleerd. Een licentie voor dit
programma, noodzakelijk om een e-mail ineens naar tienduizenden e-mailadressen te
sturen, werd afgegeven aan [E-mailadres 1]

In [Naam 24] stonden twee adreslijsten: “TEST” en “1”.

De lijst “Test” bevatte 3 e-mailadressen, waaronder [E-mailadres 2]

De lijst “1” bevatte 79.812 e-mailadressen van voornamelijk Nederlandse gebruikers.

In de documentmap “downloads” bevond zich een bestand genaamd [Naam 25] . De inhoud
was gelijk aan de lijst “1”.

Voor het versturen van e-mails via [Naam 24] stond het volgende ingesteld:

Verstuurder: [E-mailadres 3]

Naam van verstuurder: [Naam 1]

Onderwerp: Onze nieuwe dienstverlening voor 2017 staat klaar voor gebruik

De vanuit [Naam 24] verstuurde berichten gingen over het aanvragen van een nieuwe
betaalpas en hadden de huisstijl van de [Naam 1] . De e-mail bevatte een verkorte URL.11

Op de accounts [Naam server 3]12 en [Naam server 4]13 werd een gelijksoortige situatie
aangetroffen, maar dan gericht op andere financiële instellingen.

Overeenkomsten in de verzonden e-mails

In de loop van het onderzoek ontvingen aangever [Naam 17] (2 december 2016)14,
verbalisant [Naam 26] (12 april 2017)15, [Naam 27] (1 augustus 2017)16, en verbalisant
[Naam 28] (2 september 2017)17 allen een e-mail die schijnbaar afkomstig was van de [Naam
1] . De e-mailberichten hadden dezelfde opbouw qua uiterlijk en de html opmaak in de
broncode was gelijk. In alle e-mails stonden verkorte URL’s, die verwezen naar een website
die veel gelijkenis vertoonde met die van de [Naam 1] .18 Op een van de servers, betrokken
bij de phishingwebsite waarnaar gelinkt werd in de e-mail van verbalisant [Naam 26] , werd
een e-mailbericht gevonden waarin een betaling aan [Naam website] werd geregistreerd. In
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4.3.4

4.3.5

dat bericht werd als account [E-mailadres 4] gebruikt. Dit e-mail adres werd eerder gebruikt
voor het bestellen van goederen via de rekening van aangever [Naam 17] .19

Werking van de phishingwebsite

De door verbalisant [Naam 26] ontvangen e-mail is nader onderzocht door verbalisant [Naam
29] . Hij heeft op de link geklikt, via de domeinnaam het IP-adres en de server achterhaald
en deze in beslag genomen. Op deze server vond hij phishing websites, waaronder een
gericht op [Naam 1] rekeninghouders.20 De werkwijze zoals vervat in de website bestond uit
vijf stappen:

1. Verkrijgen van het rekening- en pasnummer;21

2. Verkrijgen van gegevens van benadeelde, waaronder pincode, naam, adres, woonplaats,
e-mailadres en telefoonnummer;22

3. Het laten verwerken van een kleurcode door de benadeelde, ter verkrijging van de
verificatiecode;23

4. Het laten verwerken van een kleurcode door de benadeelde, ter verkrijging van de
verificatiecode;24

5. Bevestigen van de ingevoerde gegevens en doorzenden naar de werkelijke site van de
bank.25

Aan de phishingwebsites en het IP adres van de server waren verschillende domeinnamen
gekoppeld. Voor ieder van deze domeinen geldt dat er, per genoemde bank, een map was
aangemaakt met daarin de gegevens voor het doorsturen van de gephishte gegevens. De
hiervoor ingestelde e-mailadressen waren onder andere [E-mailadres 5] en [E-mailadres 2]

De door een benadeelde ingevoerde gegevens werden opgeslagen in een bestand genaamd
[Naam 30] . Opvallend daarbij is dat er, waar er op de website gevraagd wordt om een
pasnummer en pincode, er in het tekstbestand wordt gesproken over een ‘spa’nr en een
‘nip’.26

De door stap 1 en stap 2 verkregen gegevens werden door de ontvanger gebruikt om via
een smartphone in te loggen op de [Naam 1] bankieren app. Voor het koppelen van een
nieuwe app aan een rekeningnummer is verificatie middels een kleurcode noodzakelijk.
Hiervoor zijn de stappen 3 en 4 in de website gebouwd.27

De beheerder van de smartphone heeft nu de volledige controle over de (gekoppelde)
rekening(en) van de benadeelde, waardoor er een nieuwe betaalpas kan worden
aangevraagd.28

Overige zaaksdossiers (Vari)

Zaaksdossier 2

Op 28 december 2016 ontving aangever [Slachtoffer 2] een e-mail waarvan hij dacht dat die
van de [Naam 1] afkomstig was. Er werd hem aangeraden zijn bankpas te vervangen. Hij
klikte op de link en vulde zijn gegevens in. Op 6 januari 2017 ontving hij een bevestiging en
op 10 januari 2017 kreeg hij een bevestiging van de verhoging van zijn paslimiet. Deze
verhoging had hij zelf niet aangevraagd. Na contact met de [Naam 1] bleek dat er in
Amstelveen op 10 januari 2017 € 1.640,- was opgenomen zonder zijn medeweten.29

Verbalisant [Naam 31] heeft de foto’s van deze pintransactie vergeleken met foto’s van een
aantal andere pintransacties op 14 januari 2017 en 25 januari 2017, waarbij de moeder van
[Verdachte] , [Naam 32] , haar dochter herkent op de beelden van 14 januari 2017.
Verbalisant [Naam 31] herkent [Verdachte] ook op de andere beelden, mede gelet op de
muts en de jas die zij op deze beelden telkens draagt.30

Op 31 oktober 2017 vond er een doorzoeking plaats in de woning van [Medeverdachte 2] .
Daarbij werd, onder andere, een iPhone in beslag genomen, onder beslagnummer
B03.01.005.31 In deze telefoon is een afbeelding gevonden, waarop gegevens terug te
vinden zijn van aangever [Slachtoffer 2] , te weten een rekening- en pasnummer.32

97



Op 31 maart 2017 reageerde aangeefster [Slachtoffer 3] op een e-mail waarvan zij dacht dat
die van de [Naam 1] afkomstig was. Zij klikte op de link in de e-mail om een nieuwe pinpas
aan te vragen en vulde haar gegevens in op de site. Omdat het niet lukte, sloot zij alles af.
Even later werd zij gebeld door een dame die zichzelf [Naam 14] noemde. Zij vertelde
werkzaam te zijn bij de [Naam 1] , stuurde haar een nieuwe e-mail en hielp haar het
aanvraagproces te doorlopen. Op 5 april 2017 bleek dat er buiten haar weten om 100
transacties waren gedaan.33 De [Naam 1] maakte in haar verzamelaangifte een overzicht
van deze overschrijvingen en kwam, na veiligstelling van een aantal bedragen, tot een
schadepost van € 29.109,34.34

Uit de aangifte van de [Naam 1] blijkt dat er op 31 maart 2017 een vervangende bankpas
werd aangevraagd voor de rekening van aangeefster [Slachtoffer 3] .35

Op 31 oktober 2017 vond er een doorzoeking plaats in de woning van [Medeverdachte 2] .
Daarbij werd, onder andere, een iPhone in beslag genomen, onder beslagnummer
B01.02.001.36 In deze telefoon is een afbeelding gevonden, waarop een pinpas op naam van
[Slachtoffer 4] en/of [Slachtoffer 3] staat afgebeeld.37

Uit de verklaring van [Medeverdachte 1] blijkt dat zij eenmaal gehoord heeft dat [Verdachte]
een telefoongesprek voerde, waarbij ze zichzelf voorstelde als [Naam 14] , medewerkster
Service en Veiligheid van de [Naam 1] .38

Op 31 oktober 2017 is onder [Verdachte] een laptop in beslag genomen, onder
beslagnummer A01.03.00139. Op deze laptop werd een tekstbestand gevonden met daarin
een belscript, waarin ‘ [Naam 14] ’ een klant helpt om een nieuwe betaalpas aan te vragen.40

Onder zaaksdossier 2 zijn nog meer aangiftes verzameld van personen die melding maken
van het leeghalen van de rekening. Nu de werkwijze telkens gelijk was, volstaat de
rechtbank hier met een opsomming van de gedupeerden, met verwijzing naar de vindplaats
van de aangiftes.

- [Naam 33]41

- [Naam 34]42

- [Naam 35]43

- [Naam 36] .44

- [Naam 42]45

- [Naam 43]46

- [Naam 44]47

- [Naam 45]48

- [Naam 46]49.

Zaaksdossier 3

Op 9 januari 2017 reageerde aangever [Naam 47] , voorzitter van de [Naam 48] , op een e-
mail waarvan hij dacht dat die van de [Naam 1] afkomstig was. Hij klikte op de link om een
nieuwe pinpas aan te vragen, maar het aanvraagproces verliep moeizamer dan normaal. Op
enig moment werd hij gebeld door een vrouw die vertelde werkzaam te zijn bij de [Naam 1] .
Zij gaf aan te merken dat het moeizaam verliep en hielp met het doorlopen van het
aanvraagproces. Op 16 januari 2017 hoorde aangever dat er voor een totaal van meer dan
€ 313.000,- aan overschrijvingen waren gedaan zonder medeweten van aangever.50

Op 31 oktober 2017 werd er onder [Medeverdachte 2] een iPhone in beslag genomen onder
beslagnummer B03.01.005. In deze telefoon is een afbeelding gevonden, waarop een
bankpas op naam van [Naam 47] te zien is.51

Op 31 oktober 2017 is onder [Verdachte] een iMac computer in beslag genomen.52 Op deze
iMac werd een back-up van een iPhone 7 aangetroffen, waarop een gesprek stond met “
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[Medeverdachte 2] ” (zijnde [Medeverdachte 2] , zie paragraaf 4.3.8) Dit gesprek vond plaats
op 9 januari 2017, waarbij er om 10:06 uur door [Medeverdachte 2] een bericht aan
[Verdachte] wordt gestuurd met daarin rekeningnummer, pasnummer, telefoonnummer en e-
mailadres van [Naam 48] . Om 10:07 uur stuurt [Medeverdachte 2] : “leb ff” aan [Verdachte]
. Om 10:08 en 10:22 uur wordt er met [Telefoonnummer 1] gebeld naar het genoemde
nummer van [Naam 48] .53

Op 13 januari 2017 gaat het gesprek verder over twee of drie ton dat van een katholieke
school kan worden weggenomen. Er worden schermafbeeldingen van [Naam 1]
internetbankieren over en weer gestuurd. Daarbij blijkt dat [Verdachte] de pas heeft,
[Medeverdachte 2] bestellingen plaatst, [Verdachte] de door [Medeverdachte 2]
doorgestuurde kleurcodes scant en [Medeverdachte 2] de door [Verdachte] geleverde
signeercodes invoert.54

Op 14 januari 2017, om 2:36 uur, stuurt [Verdachte] een foto van een pinpas op naam van
[Naam 49] naar [Verdachte] . Om 2:53 uur zegt [Verdachte] in een spraakbericht aan
[Medeverdachte 2] : “ik ga het zelf opnemen ja. Hij gaat rijden, ik ga opnemen.
[Medeverdachte 2] zoveel risico he”. Een minuut later appt zij [Medeverdachte 2] : “stuur die
adje”. [Medeverdachte 2] antwoordt: “ [Straatnaam 1] .”

Dit betreft een adres van een pinautomaat in Amstelveen. Om 3:10 uur zegt [Verdachte] : “Ik
loop nu naar die ATM” en binnen een minuut: “ik heb 4000 op kunnen nemen”.55

De beelden van deze pintransactie zijn in het dossier gevoegd. Op deze beelden wordt
[Verdachte] herkend door haar moeder.56

Zaakdossier 4

Op 24 oktober 2017 doet de [Naam 1] aangifte ten behoeve van mevr. [Naam 51] . Op 22
september 2017 wordt er een nieuwe registratie voor de [Naam 1] bankieren app gezien op
een mobiel apparaat. Op 9 oktober 2017 wordt er een nieuwe betaalpas aangevraagd en €
0,01 overgemaakt naar [Naam 52] . De [Naam 1] merkt nog op dat de nieuwe betaalpas is
uitgegeven op 11 oktober 2017.57 Op 11 oktober heeft het observatieteam gezien dat
[Verdachte] , samen met [Medeverdachte 1] , naar Barneveld is gereisd. In de [Straatnaam
2] liep [Medeverdachte 1] naar de oprit van nummer 39, zijnde de woning van mevrouw
[Naam 51] , en kwam met een voorwerp, gelijkend op een envelop, weer terug.58

[Medeverdachte 1] heeft bekend dat zij, samen met [Verdachte] , een pinpas heeft
weggehaald op dit adres.59

Op 31 oktober 2017 vond er een doorzoeking plaats in de woning van [Medeverdachte 2] .
Daarbij werd, onder andere, een iPhone in beslag genomen, onder beslagnummer
B01.02.001. In deze telefoon is een afbeelding gevonden, waarop de rekeninggegevens van
[Naam 51] te zien zijn.60

Zaaksdossier 5

Op 5 september 2017 ontving aangever [Naam 53] een e-mail waarin stond dat er met
succes een nieuwe betaalpas was aangevraagd voor de rekening.61 Waarschijnlijk heeft zijn
moeder op een link geklikt in de e-mail die aan hen werd verzonden met daarin het verzoek
een nieuwe betaalpas aan te vragen.62 Deze pas werd ontvangen en gebruikt, maar in het
weekend van 14 oktober 2017 zijn de rekeningen van aangever leeggehaald.63

Op 31 oktober 2017 vond er een doorzoeking plaats in de woning van [Medeverdachte 2] .
Daarbij werd, onder andere, een iPhone in beslag genomen, onder beslagnummer
B01.02.001. In deze telefoon is een afbeelding gevonden, waarop de rekeninggegevens van
aangever [Naam 53] te zien zijn.64 Ook werd er op deze telefoon een WhatsAppgroep
aangetroffen met de naam ‘ [Naam 54] ’, aangemaakt door [Verdachte] . [Medeverdachte 2]
geeft aanwijzingen over het bellen van [Naam 53] . Er moest een nieuwe pas worden
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aangevraagd vanwege een technische storing. Als [Verdachte] later vraagt hoe het zit met
het ‘adje van 100k’, reageert [Medeverdachte 2] met een screenshot van de [Naam 1]
bankieren app.65

Uit de bakengegevens van de auto van [Verdachte] blijkt dat zij op 13 oktober 2017 in Sint
Annaparochie, de woonplaats van [Naam 53] , was. Ook ziet het observatieteam [Verdachte]
over het industrieterrein lopen, tussen de adressen [Straatnaam 3] .66 Zij belt, op 13-10-
2017, met [Naam 55] en zegt dat zij op job is, maar dat zij het niet kan pakken. Het zit er
wel in, maar zij kan het niet pakken. [Verdachte] zegt dat [Naam 56] komt en het gaat
pakken. Ook zegt zij dat het vandaag de verjaardag van [Medeverdachte 2] is.67

Zaaksdossier 6

Op woensdag 18 oktober 2017 wordt door het observatieteam waargenomen dat
[Verdachte] , samen met [Medeverdachte 1] , naar Waalwijk is gegaan. Om 14:47 uur werd
er door een medewerker van [Naam 57] iets in de brievenbus gedaan op het adres
[Straatnaam 4] . Om 14:48 uur liep [Medeverdachte 1] naar het perceel en om 14:49 uur zag
men dat [Medeverdachte 1] bij de brievenbus actief was. Zij stopte een of meerdere
voorwerpen onder haar jas en liep terug in de richting van de auto van [Verdachte] .68 Uit de
verklaring van [Medeverdachte 1] blijkt dat zij die dag uit die brievenbus een pinpas heeft
weggenomen.69

Op 31 oktober 2017 is onder [Medeverdachte 2] een telefoon in beslag genomen onder
nummer B01.02.001. In een notitie werden de naam van [Naam 38] , in combinatie met
[Naam 58] en een rekeningnummer van deze B.V. terug gevonden. Dit bedrijf is gevestigd op
het adres [Straatnaam 4] .70

Zaaksdossier 8

Op 28 oktober 2017 probeerde aangever [Naam 59] in te loggen op zijn account voor
internetbankieren van de [Naam 1] . Nu dit met zijn eigen pas niet lukte, gebruikte hij een
online keypass van de [Naam 1] . Hij zag dat zijn rekeningen zonder zijn medeweten waren
leeggehaald. 71

Op 31 oktober 2017 vond er een doorzoeking plaats in de woning van [Medeverdachte 2] .
Daarbij werd, onder andere, een iPhone in beslag genomen, onder beslagnummer
B01.02.001. In deze telefoon is een afbeelding gevonden, waarop de rekeninggegevens van
aangever [Naam 59] te zien zijn.72 In een andere, onder beslagnummer B01.02.002 in beslag
genomen73, telefoon, werd de app “ [Naam 60] ” aangetroffen. Via deze app was de mailbox
van [E-mailadres 2] te bereiken. In deze mailbox trof men een e-mail van 21 oktober 2017
aan, met daarin het rekening- en pasnummer, de pincode, het telefoonnummer en het e-
mailadres van slager [Naam 59] .74 Ook werd gezien dat er een WhatsAppgroep werd
aangemaakt op 21 oktober 2017, waarbij er gegevens van de slager werden doorgestuurd
naar een ander nummer. Tijdens dit chatgesprek werden door de onder [Medeverdachte 2] in
beslag genomen telefoon afbeeldingen gestuurd naar het andere nummer ( [Nummer 1] ),
waarbij te zien is dat er toegang is tot de bankieren app onder naam van [Naam 59] .75

Op 31 oktober 2017 werd onder [Verdachte] een iPhone in beslag genomen onder
goednummer A02.03.00176 Op deze telefoon werd dezelfde conversatie aangetroffen.77

Daarnaast werd gezien dat op 21 oktober 2017 om 12:41 uur gebeld werd naar het
telefoonnummer van de slager, met behulp van de Skype app. Op de spraakberichten wordt
de stem van [Verdachte] herkend.78 Op 25 oktober registreerde het peilbaken onder de auto
van [Verdachte] dat zij in [Plaats] was, vlakbij het adres van [Naam 59] .79 [Medeverdachte
1] verklaart dat zij met [Verdachte] bij een slagerij is geweest om een pas te
onderscheppen.80

Zaaksdossier 9

Op 19 oktober 2017 ontving aangeefster [Naam 61] een e-mail, schijnbaar afkomstig van de
[Naam 1] , waarvan zij vermoedde dat het een phishing e-mail was. Zij verwijderde de e-
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4.3.6

mail, maar werd diezelfde dag nog gebeld door een man die zei dat hij van de [Naam 1] was.
Aangeefster is gaan twijfelen over haar bankpas en vroeg online een nieuwe pas aan. Zij
heeft deze pas nooit ontvangen. Op 26 oktober 2017 werd tweemaal € 2.000,- gepind van
haar rekening en op 28 oktober 2017 vond aangeefster zeven nieuwe bankpassen met
pincodes in haar brievenbus. Zij had deze niet aangevraagd. Bovendien bleek, na contact
met de bank, dat haar spaarrekening zonder haar medeweten was leeggehaald.81

Op 31 oktober 2017 is, onder beslagnummer B01.02.002, een telefoon in beslag genomen.82

Op deze telefoon werd de app “ [Naam 60] ” aangetroffen. Via deze app was de mailbox van
[E-mailadres 2] te bereiken. In deze mailbox trof men een e-mail aan met de gegevens van
aangeefster [Naam 61] . In deze telefoon was ook een chatgesprek te zien met [Verdachte] ,
waarbij op 19 oktober 2017 de gegevens van [Naam 61] met [Verdachte] worden gedeeld.
[Verdachte] geeft aan dat ze aan de lijn is en [Medeverdachte 2] zegt dat hij ‘signeer’ gaat
zetten. [Verdachte] maant [Medeverdachte 2] tot spoed en [Medeverdachte 2] stuurt twee
afbeeldingen naar [Verdachte] waaruit blijkt dat hij toegang heeft tot de rekeningen van
aangeefster [Naam 61] .83

Op 24 oktober 2017 registreert het peilbaken onder de auto van [Verdachte] dat zij in
Warmenhuizen is, in de buurt van het adres van aangeefster [Naam 61] .84 Uit de verklaring
van [Medeverdachte 1] blijkt dat zij een pinpas heeft gestolen uit een brievenbus in
Warmenhuizen.85

Op de telefoon van [Medeverdachte 2] (B01.02.002) wordt op 25 oktober 2017 een
chatgesprek aangemaakt met naam ‘gooien’. De tweede deelnemer is [Nummer 1] , welk
nummer als gebruiker staat geregistreerd op een onder [Verdachte] in beslag genomen
toestel (A02.03.001)86. Door [Medeverdachte 2] worden diverse afbeeldingen naar
[Verdachte] gezonden waarop te zien is dat overboekingen worden gedaan vanaf de
rekening van [Naam 61] . Ook geeft [Medeverdachte 2] een overzicht van hetgeen is
verdiend.87

Aanleiding onderzoek Willis

Aangeefster [Naam 62] , werkzaam voor [Naam 27] (Hierna: [Naam 27] ), verklaart dat zij op
2 augustus 2017 reageerde op een e-mail waarvan zij dacht dat die van de [Naam 1]
afkomstig was. In de e-mail stond dat zij een nieuwe bankpas diende aan te vragen. Zij
probeerde in te loggen, maar dit mislukte. Later die ochtend werd zij gebeld door een vrouw
die zich kenbaar maakte als medewerkster van de [Naam 1] . Deze vrouw hielp bij het
inloggen en aanvragen van nieuwe passen.88 De [Naam 1] heeft, bij monde van aangever
[Naam 37] , verklaard dat vanaf een gekoppelde rekening van [Naam 27] diverse
overschrijvingen en bestellingen zijn gedaan, die door [Naam 27] niet worden herkend. Een
deel van de bestellingen die bij [Naam 2] waren geplaatst, kon worden geannuleerd. Daarbij
konden de volgende bestel- en aflevergegevens worden achterhaald:

- een bestelling voor € 5.005,- t.a.v. [Naam 63] , [Straatnaam 5] , Delft;

- een bestelling voor € 5.256,- t.a.v. [Naam 64] , [Straatnaam 6] , Amsterdam;

- bestellingen voor € 6.294,- en € 6.255,- t.a.v. [Naam 65] , [Straatnaam 7] Den Haag.89

[Naam 27] ontving korte tijd later een tweede phishingmail, die door de politie werd
onderzocht. De e-mail linkte naar een website, waarvan het IP-adres zich bevond in een
domein geregistreerd bij [Naam 66] onder de naam [Naam 63] .90

De gegevens van de website zijn opgevraagd en doorzocht op “ [Naam 27] ”, waaruit bleek
dat deze naam voorkwam in een tekstbestand met de naam “ [Naam 30] ”. Aangetroffen
werd de volgende reeks:

[Naam 67]

[Naam 68]

[Naam 69]

[Naam 70]

[Naam 71]
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4.3.7

[Naam 72]

[Naam 73]

[Naam 74]

[Naam 75] .91

Op 31 oktober 2017 werd onder [Medeverdachte 2] een telefoon in beslag genomen onder
goednummer B01.02.001, imeinummer [Nummer 2] .92 Op deze telefoon werd een bericht
aangetroffen met de inhoud:

“Mevrouw [Naam 76]

Rekeningnummer: [Rekeningnummer 2]

Pasnummer: [Nummer 3]

Telefoonnummer: [Telefoonnummer 2]

E-mailadres: [E-mailadres 6] .”

Dit bericht werd ook aangetroffen op een telefoon met imeinummer [Nummer 4] .93 Deze
telefoon werd op 31 oktober 2017 aangetroffen in de auto van [Verdachte] .94

Het bericht werd op 2 augustus 2017 om 07:59 uur verstuurd van [Medeverdachte 2] naar
[Verdachte] . Er volgt een WhatsApp conversatie, waarbij gesproken wordt over wat er
tegen [Naam 27] gezegd moet worden. Uiteindelijk stuurt [Medeverdachte 2] een afbeelding
naar [Verdachte] waaruit blijkt dat hij toegang heeft tot het internetbankieren van [Naam
27] .95 Hierna stuurt [Medeverdachte 2] twee afbeeldingen naar [Verdachte] waaruit duidelijk
wordt dat een nieuwe bankpas wordt aangevraagd.96 Op 4 augustus 2017 stuurt
[Medeverdachte 2] de afbeelding met daarop het afleveradres van de bankpas opnieuw naar
[Verdachte] . Hierop volgt een conversatie waarin [Verdachte] onder andere (om 11:40 uur)
aangeeft:

"Ze gingen net die post van gisteren eruit halen man. Want bode is nog niet geweest man. Ik ben
goed aan het opletten. Hé hoe die bode er is haal ik het er gelijk weer uit. Ik wil niks horen ik
moet die spa hebben man." 97

Zaaksdossiers Willis

Zaaksdossier 1

Op 6 augustus 2017, om 4:26 uur stuurt [Verdachte] een foto van een pinpas op naam van
[Naam 77] door aan [Medeverdachte 2] . In de periode tussen 4:35 uur en 4:59 uur stuurde
[Medeverdachte 2] telkens een screenshot van een overboeking die klaar stond ten gunste
van die [Naam 1] van [Naam 77] , met daarbij de kleurcode die gescand dient te worden
door de [Naam 18] van de [Naam 1] . [Verdachte] antwoordde daar telkens op met een
afbeelding van een signeercode. Het betrof 6 overboekingen van in totaal € 5.000,-.98 Op 6
augustus 2017, om 4:56 uur, werd een poging gedaan om € 2.000,- te pinnen, maar dit ging
de daglimiet te boven.99 Een bedrag van € 1.250,- kon wel worden opgenomen om 04:58
uur.100

Zaaksdossier 2

Op 5 augustus 2017, om 18:57 uur, ontving [Verdachte] een foto van een pinpas op naam
van [Naam 78] , welke foto om 19:02 uur aan [Medeverdachte 2] werd doorgestuurd.101

[Medeverdachte 2] stuurde om 19:06 uur een foto naar [Verdachte] , waarop een
overboeking van € 1.081,32 van [Naam 27] aan [Naam 78] te zien is, met een kleurcode.
[Verdachte] antwoordt met een signeercode voor deze overboeking.102 Om 20:39 uur
herhaalt zich dit, maar dan voor een bedrag van € 1.012,77.103

Op 5 augustus 2017 werd om 19:07 uur € 1.081,32 en om 20:40 uur € 1.012,77
overgemaakt van de rekening van [Naam 27] naar een rekening op naam van [Naam 78] .104

Tussen 5 augustus 2017 19:23 uur en 6 augustus 2017 00:59 uur werd in totaal € 1.750,44
gepind van de rekening op naam van [Naam 78] . Uit de door de [Naam 1] aangeleverde
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beelden blijkt dat [Naam 78] niet degene is die de opnames heeft gedaan.105

Zaaksdossiers 3 t/m 5, 7, 10 t/m 15, 18, 19 en 21

In deze zaaksdossiers is de handelwijze gelijk. Het geld werd van de rekening van [Naam
27] overgeboekt naar een andere rekening, waarbij [Medeverdachte 2] de betalingen
telkens klaarzette en [Verdachte] zorgde voor signeercodes door het scannen van de
kleurcodes. Hieronder zal volstaan worden met het verwijzen naar de pagina’s waarop het
app-verkeer tussen [Verdachte] en [Medeverdachte 2] kan worden teruggevonden.

3. proces-verbaal van bevindingen digitaal onderzoek telefoon [Verdachte] naar [Naam 79] ,
pag. 57, zaaksdossier 3 (dossier “Willis”).

4. proces-verbaal van bevindingen digitaal onderzoek telefoon [Verdachte] naar [Naam 80] ,
pag. 28, zaaksdossier 4 (dossier “Willis”).

5. proces-verbaal van bevindingen digitaal onderzoek telefoon [Verdachte] naar [Naam 81] ,
pag. 17, zaaksdossier 5 (dossier “Willis”).

7. proces-verbaal van bevindingen digitaal onderzoek telefoon [Verdachte] naar [Naam 82] ,
pag. 63, zaaksdossier 7 (dossier “Willis”).

10. proces-verbaal van bevindingen digitaal onderzoek telefoon [Verdachte] naar [Naam 83]
, pag. 32, zaaksdossier 10 (dossier “Willis”).

11. proces-verbaal van bevindingen digitaal onderzoek telefoon [Verdachte] naar [Naam 84]
, pag. 24, zaaksdossier 11 (dossier “Willis”).

12. proces-verbaal van bevindingen digitaal onderzoek telefoon [Verdachte] naar [Naam 85]
, pag. 58, zaaksdossier 12 (dossier “Willis”).

13. proces-verbaal van bevindingen digitaal onderzoek telefoon [Verdachte] naar [Naam 86]
, pag. 12, zaaksdossier 13 (dossier “Willis”).

14. proces-verbaal van bevindingen digitaal onderzoek telefoon [Verdachte] naar [Naam 87]
, pag. 17, zaaksdossier 14 (dossier “Willis”).

15. proces-verbaal van bevindingen digitaal onderzoek telefoon [Verdachte] naar [Naam 88]
, pag. 11, zaaksdossier 15 (dossier “Willis”).

18. proces-verbaal van bevindingen digitaal onderzoek telefoon [Verdachte] naar [Naam 89]
, pag. 39, zaaksdossier 18 (dossier “Willis”).

19. proces-verbaal van bevindingen digitaal onderzoek telefoon [Verdachte] naar [Naam 90]
, pag. 18, zaaksdossier 19 (dossier “Willis”).

21. proces-verbaal van bevindingen digitaal onderzoek telefoon [Verdachte] naar [Naam 91]
, pag. 10, zaaksdossier 21 (dossier “Willis”).

Zaaksdossiers 8 en 9

Op 5 augustus 2017 om 22:32 uur, ontving [Medeverdachte 2] een afbeelding van
[Verdachte] , waarop een adres te zien was, te weten [Straatnaam 7] , Den Haag. Om 22:33
uur stuurde zij een bericht dat [Medeverdachte 2] moet opletten dat het 19D is. Om 22:51
uur stuurt [Verdachte] een tweede adres, [Straatnaam 5] in Delft. Op 6 augustus 2017, om
00:34 uur, wordt een nieuw groepsgesprek gestart tussen [Verdachte] en [Medeverdachte
2] , genaamd “ [Naam 92] ”. In deze groep deelt [Medeverdachte 2] drie hyperlinks met
Track-and-Trace codes van [Naam 57] , met de postcodes van (onder andere) de twee
genoemde adressen, plus de [Straatnaam 6] te Amsterdam. [Medeverdachte 2] stuurt op 6
augustus 2017 om 16:45 uur twee afbeeldingen van bestellingen bij [Naam 93] , af te
leveren op de [Straatnaam 7] in Den Haag, met de tekst “Chief”. Om 17:05 uur stuurt hij een
afbeelding van een bestelling, af te leveren aan de [Straatnaam 6] in Amsterdam, met
begeleidende tekst: “mijn kant”. Om 17:09 uur stuurt [Medeverdachte 2] afbeeldingen van
twee bestellingen, af te leveren op de [Straatnaam 5] in Delft met tekst “Juice”.106
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4.3.9

Voor deze betalingen stuurde [Medeverdachte 2] ook telkens een kleurcode door aan
[Verdachte] , waarna [Verdachte] een signeercode aan [Medeverdachte 2] zond.107

[Medeverdachte 2] en [Verdachte]

[Medeverdachte 2]

is eerder in beeld gekomen in een onderzoek van de FIOD. In dit onderzoek verklaarde
[Medeverdachte 2] gebruik te maken van het alias “ [Medeverdachte 2] ”.108 Ook is er op
Facebook een foto van [Medeverdachte 2] gevonden, waarbij hij zichzelf “ [Medeverdachte 2]
noemt.109 Ook blijkt uit een beluisterd tapgesprek van [Verdachte] dat [geboortedag
medeverdachte 2] de verjaardag van [Medeverdachte 2] is.110 is geboren op [geboortedag
medeverdachte 2] 1994.111

Onder [Medeverdachte 2] is een telefoon in beslag genomen onder beslagnummer
B03.01.002.112 Op deze telefoon werd een aantal gebruikersaccounts voor verschillende
apps aangetroffen, waaronder:

- [E-mailadres 7]

- “ [Medeverdachte 2] ” voor Facebook en Snapchat

- “ [Medeverdachte 2] ” voor Facebook

- “ [Medeverdachte 2] ” voor WhatsApp113

Ook werden afbeeldingen van [Medeverdachte 2] aangetroffen op deze telefoon, die ook
terug werden gevonden op de telefoon onder goednummer B03.01.005.114

Tot slot is onderzoek gedaan naar de spraakberichten, aangetroffen op de telefoons
B01.02.001, B03.01.002 en B03.01.005, alle in beslag genomen onder [Medeverdachte 2] .
Op al deze telefoons werden spraakberichten aangetroffen waarop de stem van
[Medeverdachte 2] werd herkend.115

De rechtbank merkt derhalve [Medeverdachte 2] aan als [Medeverdachte 2] .

[Verdachte]

Uit de verklaring van [Medeverdachte 1] blijkt dat zij [Verdachte] , getoond op een foto, kent
als “ [Verdachte] ” en “ [Verdachte] ”.116 Uit de verklaring van de moeder van [Verdachte] ,
[Naam 32] , blijkt dat haar dochter gebruik maakt van een Facebook account onder de naam
[Verdachte] Daarbij herkent [Naam 32] haar dochter op de foto’s op deze Facebookpagina.117

Op 31 oktober 2017 werd er onder [Verdachte] een iMac computer in beslag genomen.118

Hierop trof men een iPhone back-up aan van een iPhone7. Op deze back-up was te zien dat:

- het iCloude-mailadres was ingesteld op [Naam 94] ;

- de mailbox van [Naam 94] aanwezig was;

- de gebruiker werd aangesproken via WhatsApp met “ [Verdachte] ” of “ [Verdachte] ”;

- een gesprek met gebruiker “mam”. Het nummer is van [Naam 32] moeder van [Verdachte] .
Zij noemt de gebruiker van de iPhone7 “ [Verdachte] ”;

- de stem van [Verdachte] , die in verschillende voiceberichten te horen is.119

De rechtbank merkt derhalve [Verdachte] aan als [Verdachte] .

Verdeling werkzaamheden

Op 7 oktober 2017 belt [Verdachte] met [Medeverdachte 2] , waarbij zij het volgende zegt:

“ [Medeverdachte 2] how are you ehm luister dan ik moet maandagochtend m'n auto brengen
naar een ehm m'n moeder z'n vriend naar die garage. En aangezien ik nog een paar dingen moet
leveren en ik met jou moet communiceren had ik dit in m'n hoofd ehm als jij mapst en er komen
jobs binnen die gelebd moeten worden, leb ik die gewoon deze week en ik dacht gewoon voor
donderdag of vrijdag of donderdag en vrijdag te sivven want ik denk dat dan m'n auto wel klaar is
en ik heb ook een sivver die ook op woensdag of donderdag kan sivven dus ja dat wou ik je even
laten weten. Dus laat ff weten wat jij ervan vindt.” 120

Uit dit gesprek, maar ook uit de hierboven opgesomde bewijsmiddelen, blijkt dat
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4.3.10

4.3.11

[Medeverdachte 2] degene is die de ‘technische’ kant van het geheel beheert. Hij is
verantwoordelijk voor:

- het rondsturen van de spamberichten,

- het opzetten en beheren van de servers en phishingwebsites,

- het aansturen van [Verdachte] met betrekking tot het bellen van slachtoffers,

- het registreren van de bankieren app op een mobiele telefoon en aanvragen van nieuwe
pinpas,

- het klaarzetten van de overboekingen naar de money mules.

[Verdachte] houdt zich op haar beurt bezig met:

- het bellen van de slachtoffers, indien nodig,

- de diefstallen van de pinpassen,

- het aanleveren van signeercodes voor verificatie van de door [Medeverdachte 2] klaar
gezette overboekingen.

Uit de berichten blijkt verder dat zowel [Verdachte] als [Medeverdachte 2] derden gebruiken
om de rekeningen van de money mules leeg te halen of om pakketten op te laten halen.

Overwegingen van de rechtbank ten aanzien het gebruik van de in beslag genomen
telefoons en de iMac

Onder zowel [Medeverdachte 2] als [Verdachte] is een aantal telefoons in beslag genomen,
zoals blijkt uit de in de voorgaande paragrafen aangehaalde bewijsmiddelen. De rechtbank
is, anders dan de verdediging, van oordeel dat deze telefoons in gebruik waren bij
[Medeverdachte 2] en [Verdachte] . Vooropgesteld, alle telefoons zijn aangetroffen in de
woningen van [Medeverdachte 2] en [Verdachte] en in de auto van [Verdachte] . Op deze
telefoons zijn telkens gesprekken terug gevonden tussen [Medeverdachte 2] en [Verdachte]
. Gelet op hetgeen in 4.3.8 is opgenomen, is de rechtbank er van overtuigd dat dit de
aliassen zijn die [Medeverdachte 2] en [Verdachte] gebruikten.

Daarbij komt dat er overeenkomsten zaten, te weten dezelfde afbeeldingen van
[Medeverdachte 2] zelf, in de telefoon die [Medeverdachte 2] privé gebruikte en de telefoon
waarop diverse phishing gerelateerde zaken terug te vinden waren.

Het eerst ter zitting aangevoerde en niet nader onderbouwde scenario dat een groep
Nigerianen achter deze fraude zat, en dat [Medeverdachte 2] de in zijn huis aangetroffen
telefoons slechts voor hen in bewaring had, vindt geen steun in het dossier en is volstrekt
onaannemelijk, gelet op al hetgeen in de voorgaande paragrafen is weergegeven.

Hetzelfde geldt voor het verweer ten aanzien van de verkrijging van de iMac, waarbij
[Verdachte] aangaf dat zij de iMac van een ander heeft overgenomen en dat de daarop
aangetroffen zaken, waaronder de back-up van een iPhone, niet van haar zijn.

De rechtbank schuift deze scenario’s dan ook terzijde.

Overwegingen van de rechtbank ten aanzien van het versluierd taalgebruik

In het dossier wordt veelvuldig gesproken over ‘sivven’, ‘lebben’, ‘mapsen’, ‘nippen’, en over
een ‘nip’ en een ‘spa’.

De verdediging heeft ter zitting aangegeven te twijfelen aan de betekenis die de officieren
van justitie aan deze woorden toekennen. De rechtbank overweegt dat het een dossier
betreft waarin grootschalige phishing activiteiten worden blootgelegd en de woorden in dat
kader zijn gebezigd. Hoewel ook zonder deze context (over)duidelijk is wat deze woorden
zouden moeten betekenen, nu slechts sprake is van het achterstevoren spellen van de
woorden, kunnen zij, in het licht van dit dossier, niets anders betekenen dan ‘vissen’, ‘bellen’,
‘spammen’, ‘pinnen’, een ‘pincode’ en een ‘pinpas’. Daarbij komt nog dat, waar er op de
phishing website gevraagd wordt om een pasnummer en pincode in te voeren, deze
gegevens worden doorgestuurd met “spanr’ en ‘nip’.
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4.3.12 Overwegingen van de rechtbank ten aanzien van de feiten

Parketnummer 02/820866-17, feiten 1 tot en met 5

Feit 1

Uit de hierboven genoemde bewijsmiddelen blijkt dat in de ten laste gelegde periode op
meerdere tijdstippen e-mails zijn verzonden naar klanten van de [Naam 1] , waarbij deze
klanten werden aangespoord een nieuwe bankpas aan te vragen. Deze e-mailberichten
leken van de [Naam 1] afkomstig, doordat de naam en huisstijl van de [Naam 1] werden
gebruikt. Daarbij zorgde het programma “ [Naam 24] ” ervoor dat het ook leek alsof de e-
mail werd verzonden vanaf een e-mailadres van de [Naam 1] . Uit de in beslag genomen
telefoons blijkt dat [Medeverdachte 2] de servers van waar deze e-mails werden verzonden,
huurde en beheerde. Ook blijkt uit de gesprekken tussen [Verdachte] en [Medeverdachte 2]
dat [Medeverdachte 2] degene is die de e-mails verstuurde (‘mapst’).

De hyperlink die vermeld werd in deze e-mail leidde hen naar een website waarop
rekeningnummer, pasnummer, pincode, telefoonnummer en e-mailadres ingevoerd moesten
worden. Die gegevens werden door de website automatisch doorgezonden naar
[Medeverdachte 2] . Met deze gegevens kon [Medeverdachte 2] beginnen met het
registreren van een nieuwe mobiele telefoon voor de [Naam 1] Bankieren app. Indien dit niet
direct mogelijk was, deelde hij de gegevens met [Verdachte] , zodat zij de betreffende klant
kon bellen. Terwijl [Verdachte] aan de lijn was met de klant, onderhielden [Verdachte] en
[Medeverdachte 2] contact met elkaar om de timing goed te houden. [Medeverdachte 2]
moest er op de achtergrond voor zorgen dat de juiste kleurcodes op de website verschenen,
zodat hij de registratie kon voltooien. Na het scannen van twee kleurcodes had
[Medeverdachte 2] de volledige controle over de betreffende rekening van het slachtoffer,
alsmede over de daaraan gekoppelde rekeningnummers. Vanaf dat moment kon en werd er,
zonder dat daarvoor een kleurcode hoefde te worden gescand, een nieuwe betaalpas
aangevraagd. Deze betaalpas was nodig om het geld van de rekening van het slachtoffer
door te boeken naar een andere rekening.

Voor de [Naam 1] leek het, door deze handelwijze, alsof de rechtmatige eigenaar van de
rekening een verzoek deed om een nieuwe bankpas te mogen ontvangen, waardoor er tot
uitgifte werd overgegaan.

De verdediging heeft gesteld dat een pincode geen gegeven is in de zin van het ten laste
gelegde artikel, waardoor vrijspraak zou dienen te volgen. De rechtbank is van oordeel dat
deze stelling geen steun vindt in het recht, waardoor het verweer zal worden verworpen.

Gelet op al hetgeen hier naar voren is gebracht, acht de rechtbank wettig en overtuigend
bewezen dat [Verdachte] zich, in bewuste en nauwe samenwerking met een ander, schuldig
heeft gemaakt aan het onder 1 ten laste gelegde feit.

Feit 2

Uit de bewijsmiddelen kan worden opgemaakt dat [Medeverdachte 2] zich, met
gebruikmaking van door de slachtoffers verstrekte gegevens, de toegang verschafte tot de
online bankieren omgeving van de [Naam 1] . [Medeverdachte 2] kreeg de inlog gegevens in
de inbox van e-mailaccounts die in zijn beheer waren, nadat deze door de slachtoffers op
zijn website waren ingevuld. De combinatie van de gevraagde gegevens maakte het
mogelijk om, onder naam van het slachtoffer, in te loggen. Hierdoor leek het alsof er
rechtmatig toegang werd verkregen tot die omgeving. [Medeverdachte 2] was ook degene
die, op het moment dat de rekeningen van de slachtoffers werden leeggehaald, de
betalingen vanaf deze rekeningnummers klaarzette. Dit is niet mogelijk op het moment dat
er niet is ingelogd.

[Verdachte] vervulde hierbij een ondersteunende, maar essentiële rol, nu zij de benadeelden
telefonisch benaderde op het moment dat zij moeilijkheden ervaarden met het inloggen op
de website die speciaal voor dit doel was gecreëerd. Daarbij komt dat zij op de hoogte was
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van de gehele werkwijze en een grote rol speelde in de hierna komende handelingen, met
als doel om samen tot de beoogde resultaten te komen.

De rechtbank acht, gelet op al het bovenstaande, wettig en overtuigend bewezen dat
[Verdachte] zich in bewuste en nauwe samenwerking met een ander schuldig heeft gemaakt
aan dit feit.

Feit 3

De rechtbank overweegt dat er een duidelijke verdeling was in de werkzaamheden. Een
essentieel onderdeel van het proces betreft het verkrijgen van de pinpassen, behorend bij
het rekeningnummer van het slachtoffer. Zonder deze pinpas kunnen geen overboekingen
worden gedaan met het rekeningnummer van het slachtoffer. Om de pinpas in bezit te
krijgen, moest een goede afstemming tussen [Verdachte] en [Medeverdachte 2]
plaatsvinden. [Verdachte] moest immers op de juiste dag op het juiste adres zijn om de
pinpas te kunnen onderscheppen. Uit de hierboven opgesomde bewijsmiddelen blijkt dat
[Medeverdachte 2] degene was die de controle had over de rekeningen van de slachtoffers
en daarmee degene was die de pinpas aan moest vragen. Hij gaf door aan [Verdachte] op
welke dagen hij dit had gedaan, waarna [Verdachte] wist op welke dag de pas bezorgd zou
worden. [Verdachte] ging vervolgens, al dan niet in gezelschap van [Medeverdachte 1] , op
pad om de pinpassen uit de brievenbussen te halen. De rechtbank is van oordeel dat het
aanvragen van de pas en het feit dat een goede coördinatie nadien noodzakelijk was om de
diefstal tot een succes te maken, voldoende is om bewezen te kunnen verklaren dat
[Verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan het in bewuste en nauwe samenwerking met
anderen plegen van de diefstallen.

De tenlastelegging vermeldt dat deze diefstallen gepleegd zouden zijn door middel van
inklimming. De rechtbank overweegt dat voor de beoordeling of hiervan sprake is, blijkens de
jurisprudentie121, dit begrip moet worden uitgelegd naar de betekenis in het normale
spraakgebruik.

De rechtbank is van oordeel dat enkel het uit een brievenbus halen van een poststuk,
waarbij er al dan niet gebruik wordt gemaakt van een hulpmiddel, of het in de brievenbus
stoppen van een hand, naar algemeen spraakgebruik niet kan worden opgevat als
inklimming. Voor dit onderdeel van de tenlastelegging zal verdachte dan ook worden
vrijgesproken.

Feit 4

Nadat [Medeverdachte 2] de controle verkreeg over de rekeningen van de slachtoffers,
werden de tegoeden op deze rekeningen weggesluisd naar derden. Uit de hierboven
opgesomde bewijsmiddelen blijkt dat [Medeverdachte 2] degene was die de betalingen door
boekte naar andere rekeningen. Hij werd daarbij gestuurd door [Verdachte] , die hem
telkens afbeeldingen stuurde van bankpassen. Hierdoor had [Medeverdachte 2] wetenschap
van de rekeningen waarover [Verdachte] op dat moment de beschikking had, en waar hij het
geld naar door kon boeken zodat het direct kon worden opgenomen. In andere gevallen
werden er direct vanaf de rekening van de benadeelde bestellingen geplaatst bij online
winkels, waaronder [Naam 2] en [Naam 3] . Deze bestellingen werden dan afgeleverd onder
valse namen, op adressen waar verdachten zelf in ieder geval niet verbleven.

De rechtbank stelt allereerst vast dat er sprake is van opbrengsten uit eigen misdrijf.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 21 april 2015122 overwogen dat in het geval het
witwassen de opbrengsten van eigen misdrijf betreft, van de witwasser – om tot de
kwalificatie ‘witwassen’ te kunnen komen – in beginsel een handeling wordt gevergd die op
verhullen/verbergen is gericht en dat dan uit de motivering door de rechter moet kunnen
worden afgeleid dat de verdachte het voorwerp niet slechts heeft verworven of voorhanden
heeft gehad, maar dat zijn gedragingen ook (kennelijk) gericht zijn geweest op het
daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het voorwerp.
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De rechtbank is van oordeel dat het doorboeken van geld van de rekening van de
slachtoffers naar andere rekeningen – die ook onder beheer, maar niet onder naam, van
[Verdachte] en haar mededaders staan – een gedraging is die gericht is op het verhullen van
de herkomst. Ook het aanschaffen van goederen met het geld van slachtoffers, waarbij de
goederen telkens worden verstuurd naar een adres – opnieuw onder beheer, maar niet op
naam, van [Verdachte] en haar mededaders – is naar het oordeel van de rechtbank een
verhullingshandeling.

De rechtbank acht daarom ook wettig en overtuigend bewezen dat [Verdachte] zich schuldig
heeft gemaakt aan het in bewuste en nauwe samenwerking met een anderen plegen van
witwassen.

Feit 5

Voor het vaststellen van het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 140
Sr blijken uit de geldende jurisprudentie de navolgende criteria.

Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband, van twee of meer personen met een
zekere duurzaamheid en structuur en een bepaalde organisatiegraad, dat tot (feitelijk en
gewenst) doel heeft het plegen van misdrijven. De deelnemers aan zo’n organisatie dienen
niet ieder voor zich, maar in het verband van deze organisatie te participeren en dus te
behoren tot de organisatie. Daarbij is het niet noodzakelijk dat zij bekend waren met alle
andere personen die deel uitmaakten van de organisatie dan wel met alle andere personen
in de organisatie samenwerken. De samenstelling van het samenwerkingsverband hoeft niet
steeds dezelfde te zijn geweest.

Om iemand te kunnen aanmerken als deelnemer dient hij of zij tenminste een aandeel te

hebben in, dan wel ondersteuning te verlenen aan, gedragingen die strekken tot of

rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie.

De bijdrage dient een zekere duur en intensiteit te hebben alvorens gesteld kan worden dat
er sprake is van deelname. In dat verband is specifieke deelneming aan misdrijven waarop
het oogmerk van de organisatie is gericht niet nodig, maar wel de wetenschap van het
plegen van misdrijven in zijn algemeenheid. Daarbij is voorwaardelijk opzet niet voldoende.
Wetenschap van één of verscheidene concrete misdrijven is niet vereist. Evenmin enige vorm
van opzet op de door de organisatie beoogde concrete misdrijven.

Uit de hierboven genoemde bewijsmiddelen blijkt dat een grote mate van samenwerking
bestond tussen meerdere personen, waarbij hoofdrollen voor [Medeverdachte 2] en
[Verdachte] waren weggelegd. Zij hebben in de ten laste gelegde periode intensief contact
met elkaar onderhouden, waarbij over en weer vitale informatie werd gedeeld.
[Medeverdachte 2] zorgde voor de verzending van de spam berichten, beheerde de website,
registreerde nieuwe mobiele apparaten voor de rekeningen van de slachtoffers, zorgde voor
aanvragen voor nieuwe pinpassen en deed de overboekingen. [Verdachte] zorgde voor het
nabellen van slachtoffers wanneer er niet voldoende informatie beschikbaar was, zorgde
voor het wegnemen van de pinpassen en gaf telkens bij [Medeverdachte 2] aan op welke
rekeningen geld gestort kon worden. Ook leverde zij de verificatiecodes voor de
overboekingen die [Medeverdachte 2] had klaargezet, waardoor de gelden konden worden
overgemaakt. Zowel [Verdachte] als [Medeverdachte 2] hadden personen die voor hen geld
konden pinnen van de rekeningen waar het geld op gestort werd of bestelde pakketten op
konden halen. Gelet op het tijdsbestek waarin dit alles diende te gebeuren, moet er een
grote mate van organisatie zijn geweest om een en ander voor elkaar te krijgen. Voordat
een slachtoffer door had dat geldbedragen werden afgeschreven, moest het geld immers al
zijn opgenomen van de rekeningen van de money mules.

Gelet op de periode waarin [Medeverdachte 2] en [Verdachte] zich hiermee hebben bezig
gehouden, de duidelijke taakverdeling tussen hen beiden, het delegeren van taken aan
anderen en het duidelijke doel dat zij gezamenlijk voor ogen hadden, is de rechtbank van
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oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat er een criminele
organisatie bestond die tot oogmerk had oplichting, het voor handen hebben van een
gegeven waarmee toegang kan worden verkregen tot geautomatiseerde werken,
computervredebreuk, aantasting of manipulatie van computergegevens, diefstal door middel
van een valse sleutel en witwassen. Uit het voorgaande volgt dat [Verdachte] en
[Medeverdachte 2] als deelnemers van deze organisatie kunnen worden aangemerkt.

Oorspronkelijk parketnummer 02/665323-18, feiten 1 en 2

Feit 1

Op 10 april 2018 kreeg het IRC een verzoek van het Belgische justitie parket Halle-Vilvoorde
ter overname van de vervolging van [Naam 96] .

De Belgische autoriteiten meldden dat de [Naam 5] (België) op 17 juni 2017 een e-mail
ontvangt die van de [Naam 4] afkomstig lijkt. Er wordt gevraagd om op een link te klikken,
om de zogenaamd verouderde bankkaart te vervangen. Zonder medeweten van de
vereniging wordt vervolgens € 7.041,- overgeschreven naar een Nederlandse bankrekening
van de [Naam 1] ( [Rekeningnummer 1] ) op naam van [Naam 7] . Uit Belgisch onderzoek is
gebleken dat het e-mailbericht is verzonden vanaf een IP adres dat op naam staat van
[Naam 97] . [Naam 96] is hiervan eigenaar.

Verbalisant [Naam 29] bekeek de e-mail die de benadeelde had ontvangen op 17 juni 2017.
Dit is de e-mail waar benadeelde de link van vertrouwde en zijn gegevens heeft ingevoerd
na op de link te hebben geklikt. De opbouw van deze e-mail had een grote gelijkenis met de
opbouw van de phishing e-mails die van [Medeverdachte 2] afkomstig waren. [Naam 98]
werd gebruikt voor de afbeeldingen, er werden kosten aangevoerd bij te lang wachten met
aanvragen van een nieuwe pas en er werd afgesloten met “Afdeling service en veiligheid”.

Van deze e-mail was de header niet meer beschikbaar, waardoor er geen IP-adres kon
worden herleid.

De tweede e-mail aan de vereniging, d.d. 24-8-2017, vertoonde geen gelijkenis met de e-
mails van [Medeverdachte 2] . Wel kon, via de header, het IP adres worden achterhaald van
waaruit deze e-mail was verzonden. Het e-mailbericht is verzonden vanaf een IP adres dat
op naam staat van [Naam 97] . [Naam 96] is hiervan eigenaar.

Uit onderzoek in het dossier ‘Vari’ blijkt dat [Medeverdachte 2] en [Verdachte] het over deze
phishing actie hebben gehad. In de veiliggestelde gegevens van de in beslag genomen
telefoon van [Medeverdachte 2] (B01.02.001) vond verbalisant het volgende. Op 19 maart
2017 stuurt [Verdachte] een nieuwsbericht door aan [Medeverdachte 2] . In dit bericht staat
een link naar de gebruikte phishingmail. [Verdachte] vraagt aan [Medeverdachte 2] : “zijn wij
dit?” [Medeverdachte 2] geeft aan dat die e-mail niet van hen is. Het betreft de tweede door
benadeelde ontvangen e-mail.

[Medeverdachte 2] stuurt vervolgens de e-mail die hij gebruikt door aan [Verdachte] . Dit is
de eerste e-mail die benadeelde ontvangen heeft. De datum in die e-mail is eerder dan de e-
mail gericht aan benadeelde.

In de notities van diezelfde telefoon zag verbalisant dat op 16-6-2017 een notitie werd
aangemaakt waarin stond:

“…. [Naam 99] “

Deze link komt ook voor in het eerste phishingbericht dat benadeelde ontving.

Op 17-6-2017, om 20:57 uur, werd op deze telefoon een e-mail ontvangen in de mailbox van
[E-mailadres 5] In deze e-mail stonden de gegevens van een Belgisch rekeningnummer, met
daarbij de gegevens van [Naam 100] .

Op 17-6-2017, om 21:14 uur was er een gesprek tussen [Verdachte] en [Medeverdachte 2]

109



4.3.14

4.3.15

via WhatsApp, waarin [Medeverdachte 2] aangeeft dat hij 7k heeft overgemaakt naar ‘
[Naam 101] ’.

Op 18-6-2017, om 5:36 en 5:37 uur, geeft [Medeverdachte 2] aan dat ‘ze direct 4k moeten
trekken’, gevolgd door een screenshot van een overboeking van € 7.041,- naar
[Rekeningnummer 1] op naam van [Naam 7] .

Op 19-6-2017, om 1:27 en 1:28 uur, stuurt [Medeverdachte 2] berichten naar [Verdachte]
waaruit blijkt dat hij die 7k naar de rekening van [Naam 7] heeft overgeboekt en dat het
morgen wordt overgeschreven.

Op 20-6-2017, om 03:07 uur, stuurt [Medeverdachte 2] naar [Verdachte] dat [Naam 4] hem
blij maakt, dat hij 7k heeft gehad.123

Overwegingen van de rechtbank ten aanzien van feit 1

De rechtbank overweegt dat uit het onderzoek Vari is gebleken dat [Verdachte] zich, samen
met anderen, bezighoudt met grootschalige phishing praktijken. Hoewel het onderzoek Vari
zich alleen heeft toegespitst op klanten van de [Naam 1] , zijn op de verschillende servers
ook aanwijzingen gevonden voor phishing runs op andere bankinstellingen. Dat het
onderzoek zich hier niet ook op heeft gericht, is – naar de rechtbank begrijpt – een kwestie
van capaciteit geweest. De omvang zou te groot worden om een overzichtelijk geheel te
behouden. In dit geval hebben de Belgische autoriteiten echter verzocht om tot actie over te
gaan, waaraan gehoor is gegeven.

De overeenkomsten met deze zaak zijn, naar het oordeel van de rechtbank, overduidelijk. In
de e-mail die is rondgestuurd wordt, net als in onderzoek Vari, verzocht om in te loggen om
een nieuwe pinpas aan te vragen. Op de telefoon van [Medeverdachte 2] wordt een notitie
gevonden met de tekst van de e-mail, en in een mailbox op deze telefoon ( [E-mailadres 5] )
worden de rekeninggegevens van [Naam 100] gevonden. [E-mailadres 5] is eerder in
onderzoek Vari naar voren gekomen, bij onderzoek van de e-mail die verbalisant [Naam 26]
ontving.

Daarnaast vraagt [Verdachte] aan [Medeverdachte 2] , naar aanleiding van een
nieuwsbericht, of zij achter een bepaalde phishing run zaten, waarop [Medeverdachte 2]
reageert met de e-mail die zij gebruiken. Later laat [Medeverdachte 2] aan [Verdachte]
weten dat hij via [Naam 4] € 7.000,- heeft verdiend, wat nagenoeg gelijk is aan het bedrag
dat benadeelde [Naam 5] afhandig is gemaakt. Ook blijkt uit de screenshots die [Verdachte]
en [Medeverdachte 2] elkaar sturen dat zij in bezit zijn van de pinpas van de rekening naar
waar het geld is gestort. Gelet hierop, maar ook gelet op al hetgeen onder het onderzoek
Vari bekend is geworden, is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen
kan worden dat [Verdachte] dit feit in bewuste en nauwe samenwerking met een ander
heeft gepleegd.

Feit 2

Op 31 oktober 2017 is onder [Verdachte] een iMac computer in beslag genomen. Uit
onderzoek aan deze iMac bleek dat er een programma genaamd “ [Naam 102] ” op staat.
Met dit programma kunnen loonstroken worden opgemaakt.124 In de handleiding van dit
programma staat een voorbeeld van hoe de loonstroken er uit komen te zien.125

In de folder “ [Naam 103] ”, aangetroffen op dezelfde iMac, stonden loonstroken van:

- [Verdachte] , januari, mei, juni en juli 2017, supervisor bij [Naam 8]

- [Naam 10] , april t/m sept. 2017, timmerman bij [Naam 9]

- [Naam 11] , april 2017, timmerman bij [Naam 9]

Deze loonstroken hebben exact dezelfde layout als die van het voorbeeld uit de
handleiding.126

Op 31 oktober 2017 is onder [Verdachte] eveneens een Packard Bell laptop in beslag
genomen.127 Op deze laptop werd het programma “ [Naam 104] ” aangetroffen, wat een
oudere versie van “ [Naam 102] ” betreft. In de folder \ [Naam 105] , aangetroffen op deze
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Packard Bell, stonden loonstroken, per week, over de maanden januari en februari 2015, op
naam van [Naam 13] , havenmedewerker bij [Naam 12] . In de folder “\ [Naam 106] ” stond
het bestand “ [Naam 108] .png”, wat gelijk was aan het op die loonstroken gebruikte logo.128

Getuige [Naam 107] verklaarde dat hij vanaf 1 september 2017 een appartement verhuurde
aan [Verdachte] . Getuige vroeg aan [Verdachte] om een salarisspecificatie129 en ontving drie
salarisspecificaties, van mei, juni en juli 2017, waarop staat dat [Verdachte] werkt voor
[Naam 8] als supervisor.130 Uit contact met [Naam 8] is gebleken dat dit hotel pas in juli 2017
werd geopend en dat [Verdachte] nooit voor het hotel heeft gewerkt.131

Op 10 oktober 2017 voerde [Verdachte] een gesprek met een tot op heden onbekend
gebleven persoon, waarin zij aangeeft valse loonstroken te kunnen leveren tegen betaling.
Zij geeft aan deze zelf te maken en vraagt € 300,- voor een loonstrook van de afgelopen
drie maanden. Een werkgeversverklaring kost € 100,- extra. Die kan zij ook maken. Een hele
professionele, met stempels erbij, kost € 200,-. Als er ook nog bankafschriften bij moeten,
dan kost dat € 150,- meer, omdat zij deze door een ander moet laten maken.132

Overwegingen van de rechtbank ten aanzien van feit 2

De rechtbank constateert dat op de computers die onder [Verdachte] in beslag zijn genomen
programma’s zijn gevonden die gebruikt kunnen worden voor het opmaken van loonstroken.
Zoals eerder, onder 4.3.10, is overwogen, houdt de rechtbank verdachte verantwoordelijk
voor de inhoud van deze computers.

Het format wat door deze programma’s wordt gebruikt, is terug te zien in de loonstroken die,
opnieuw op beide computers, zijn aangetroffen. Dit betrof zowel loonstroken op naam van
verdachte, als loonstroken op naam van een ander. Van de loonstroken op naam van
verdachte zelf kan met zekerheid worden gesteld dat deze valselijk zijn opgemaakt en
gebruikt, nu het betreffende hotel [Verdachte] nooit in dienst heeft gehad. Desondanks heeft
[Verdachte] deze documenten verstuurd naar getuige [Naam 107] , om hem ervan te
overtuigen dat zij de huurpenningen zou kunnen voldoen.

Daarnaast stelt de rechtbank vast dat er salarisspecificaties op andere namen op de
computer van [Verdachte] zijn aangetroffen en dat verdachte een telefoongesprek voert
waarin zij verklaart deze tegen betaling op te kunnen maken. De rechtbank acht, gelet op
deze combinatie van factoren, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte deze
geschriften heeft opgemaakt om als echt en onvervalst door de daarop genoemde personen
te doen gebruiken.

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

Parketnummer 821116-17

1.

zij, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2016 tot en met 31
oktober 2017, te Oosterland en/of Amsterdam en/of Almere, in elk geval een of meer plaats(en) in
Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het
aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of
door een samenweefsel van verdichtsels,

(telkens) een (groot) aantal [Naam 1] -klant(en) heeft/hebben bewogen tot het ter beschikking
stellen van gegeven(s), te weten:

- rekeninggegevens en/of

- pincode en/of

111



- verificatiecode en/of

- de (inlog)gegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) van/voor het (internet)bankieren van/bij
de [Naam 1] , door, zakelijk weergegeven:

- gebruik te maken van de (valse) na(a)m(en) en/of bedrijfsna(a)m(en) en/of (bedrijfs)logo's van
de [Naam 1] en/of

- (vervolgens) een mail te sturen naar voornoemd(e) perso(o)n(en) om een nieuwe bank- en/of
betaalpas(sen) aan te vragen en/of

- (vervolgens) in die mail te vragen om een nieuwe bank- en/of betaalpas aan te vragen door op
de (hyper)link in de mail te klikken en/of

- (vervolgens) in die/dat (hyper)link/(aanvraag)formulier te vragen om voornoemde gegevens in te
vullen en/of

- (vervolgens) tijdens het invullen voornoemde perso(o)n(en) te bellen als zijnde een
medewerkster van de [Naam 1] om samen met voornoemde perso(o)n(en) de invulvelden door te
lopen/in te vullen,

waardoor die [Naam 1] -klant(en) (telkens) werd(en) bewogen tot het ter beschikking stellen van
bovenomschreven gegeven(s)

en/of (vervolgens)

(telkens) de [Naam 1] bewogen tot afgifte van enig goed, te weten een of meer bankpas(sen)
en/of betaalpas(sen), in elk geval een of meer (goed)eren, door, zakelijk weergegeven:

- in te loggen met de (eerder verkregen) (inlog)gegevens van voornoemde [Naam 1] -klant(en)
op/in de beveiligde internetbankieren-omgeving van de [Naam 1] en/of

- (vervolgens) in die omgeving een nieuwe bankpas aan te vragen,

waardoor die [Naam 1] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n).

2.

zij, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2016 tot en met 31
oktober 2017, te Oosterland en/of Amsterdam en/of Almere, in elk geval een of meer plaats(en) in
Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen,

(telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) een of meer geautomatiseerde
werk(en), te weten de computer(s) en/of server(s) van de (beveiligde) internetbankieren
omgeving van/bij de [Naam 1] , althans in een deel daarvan, is/zijn binnengedrongen, waarbij zij,
verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) de toegang heeft/hebben verworven tot het/de
geautomatiseerde werk(en)

- met behulp van (een) valse sleutel(s), te weten de (inlog)gegevens voor het internetbankieren
(te weten de gebruikersnaam en/of het wachtwoord) van/bij de [Naam 1] en/of

- door het aannemen van een valse hoedanigheid, te weten als zijnde een of meer geautoriseerde
[Naam 1] -klant(en);

3.

zij, op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 01 december 2016 tot en met 31 oktober 2017,
te Oosterland en/of Amsterdam en/of Almere, in elk geval een of meer plaats(en) in Nederland,
meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen,
althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een of meer
postbus(sen)/brievenbus(sen) heeft/hebben weggenomen (telkens)

een of meer poststuk(ken)/envelop(pen) inhoudende een of meer bankpas(sen) van de [Naam 1] ,
in elk geval een of meer goed(eren), (telkens) geheel of ten dele toebehorende aan een (groot)
aantal [Naam 1] -klant(en) en/of de [Naam 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan
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verdachte en/of haar mededader(s), waarbij verdachte en/of haar mededader(s) zich (telkens) de
toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen
poststuk(ken)/envelop(pen) onder zijn en/of hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van
braak, verbreking, inklimming en/of (een) valse sleutel(s), te weten (een) niet daartoe bestemd(e))
sleutel(s)

en/of vervolgens (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een of meer
geldautoma(a)t(en) en/of bankautoma(a)t(en) en/of pinautoma(a)t(en) heeft/hebben
weggenomen (telkens) een of meer geldbedrag(en), in elk geval een of meer goed(eren), (telkens)
geheel of ten dele toebehorende aan

- de [Naam 1] en/of

- [Naam 1] -klant(en)

in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s),

waarbij verdachte en/of haar mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats van het
misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geldbedrag(en) onder zijn en/of hun
bereik heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s), te weten middels misdrijf
verkregen [Naam 1] bankpas(sen) en/of betaalpas(sen) en (bijbehorende) activatiecode en/of
pincode;

4.

zij, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2016 tot en met 31
oktober 2017, te Oosterland en/of Amsterdam en/of Almere, in elk geval een of meer plaats(en) in
Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, (telkens) een of meer voorwerp(en), te weten

* een of meer goed(eren) (van online winkels, waaronder [Naam 2] en/of [Naam 3] ) en/of

* een of meer geldbedrag(en)

(telkens) heeft/hebben verworven, voorhanden heeft/hebben gehad, heeft/hebben overgedragen
en/of heeft omgezet, althans van een of meer voorwerp(en), te weten voornoemd(e) goed(eren)
en/of geldbedrag(en), (telkens) gebruik heeft/hebben gemaakt, en/of (telkens)

van een of meer voorwerp(en), te weten

* een of meer goed(eren) (van online winkels, waaronder [Naam 2] en/of [Naam 3] ) en/of

* een of meer geldbedrag(en)

(telkens) de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing
heeft/hebben verborgen en/of verhuld, althans heeft/hebben verborgen en/of verhuld wie de
rechthebbende op een of meer voorwerp(en), te weten voornoemd(e) goed(eren) en/of
geldbedrag(en) was/waren of wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden had/hadden,
terwijl zij, verdachte en/of haar mededader(s) (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en)
vermoeden, dat bovenomschreven voorwerp(en)

- onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit een of meer misdrijf/misdrijven;

5.

hij, in de periode van 01 december 2016 tot en met 31 oktober 2017, te Oosterland en/of
Amsterdam en/of Almere, in elk geval een of meer plaats(en) in Nederland heeft deelgenomen aan
een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, gericht tegen
(klanten van) de [Naam 1] , namelijk

- oplichting (artikel 326 Wetboek van Strafrecht) en/of

- een computerwachtwoord, toegangscode of daarmee vergelijkbaar gegeven voorhanden
hebben, waardoor toegang kan worden verkregen tot (een) (gedeelte van een) geautomatiseerde
werk(en) (artikel 139d en/of 350d Wetboek van Strafrecht) en/of
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- computervredebreuk (artikel138ab Wetboek van Strafrecht) en/of

- aantasting of manipulatie van computergegevens (artikel 350a Wetboek van Strafrecht) en/of

- diefstal door middel van braak/verbreking, inklimming en/of een valse sleutel (artikel 311
Wetboek van Strafrecht) en/of

- witwassen (artikel 420bis Wetboek van Strafrecht).

Parketnummer 665322-18

1.

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2017 tot en met 30 juni 2017
te Oosterland en/of Amsterdam en/of Almere en/of Opwijk, in elk geval een of meer plaats(en) in
Nederland en/of België, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een
ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te
bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door
listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) een of meer [Naam 4]
-klant(en), te weten

- [Naam 5] en/of

- [Naam 6]

(telkens) heeft/hebben bewogen tot het ter beschikking stellen van gegeven(s), te weten:

- rekeninggegeven(s) en/of

- pincode en/of

- verificatiecode en/of

- de (inlog)gegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) van/voor het (internet) bankieren
van/bij de [Naam 4] , door - zakelijk weergegeven - onder meer:

(telkens)

- gebruik te maken van de (valse) na(a)m(en) en/of bedrijfsna(a)m(en) en/of (bedrijfs)logo’s van
de [Naam 4] en/of

- (vervolgens) een mail te sturen naar voornoemd(e) perso(o)n(en) om een nieuwe bank- en/of
betaalpas(sen) aan te vragen en/of

- (vervolgens) in die mail te vragen om een nieuwe bank- en/of betaalpas aan te vragen door op
de (hyper)link in de mail te klikken en/of

- (vervolgens) in die/dat (hyper)link/(aanvraag)formulier te vragen om voornoemde gegevens in te
vullen, waardoor die person(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot het ter beschikking stellen
van bovenomschreven gegevens en/of (vervolgens)

(telkens)

- de [Naam 4] (telkens) heeft/hebben bewogen tot afgifte van enig goed, te weten een of meer
geldbedrag(en), te weten in totaal 7041,- Euro, in elk geval een of meer (goed)eren, door -
zakelijk weergegeven - onder meer:

(telkens)

- in te loggen met de gephishte (inlog)gegevens van voornoemde [Naam 4] -klant(en), als zijnde
(rechtmatige) [Naam 4] -klant(en) op/in de beveiligde internetbankieren-omgeving van de [Naam
4] en/of

- (vervolgens) in die omgeving een of meer overboeking(en) te verrichten naar
bankrekeningnummer [Rekeningnummer 1] ten name van [Naam 7] , althans naar een
bankrekening waarover zij, verdachte en/of haar mededader(s), de beschikkingsmacht
heeft/hebben, waardoor die [Naam 4] (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven
afgifte(n).

2.
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6.1

6.2

6.3

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 januari 2015 tot en met 31 oktober
2017, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- een of meer loonstro(o)k(en) en/of salarisspecificatie(s), onder andere:

* van [Naam 8] (op naam van [Verdachte] ) van (de) periode(s) 1 (januari) en/of 5 (mei) en/of 6
(juni) en/of 7 (juli) 2017 en/of

* van [Naam 9] op naam van [Naam 10] ), van (de) periode(s) 4 (april) en/of 5 (mei) en/of 6 (juni)
en/of 7 (juli) en/of 8 (augustus) en/of 9 (september) 2017 en/of

* van [Naam 9] (op naam van [Naam 11] ) van de maand april 2017 en/of

* van [Naam 12] (op naam van [Naam 13] ) van (de) periode(s) 1 (29.12-04.01) en/of 2 (5.1-11.1)
en/of 3 (12.1-18.1) en/of 4 (19.1-25.1) en/of 5 (26.1-1.2) en/of 6 (2.2-8.2) en/of 7 (9.2-15.2) en/of
8 (16.2-22.2) 2015

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft zij, verdachte, valselijk voornoemde (volledig
valse) loonstro(o)k(en) en/of salarisspecificatie(s) opgemaakt, zulks met het oogmerk om dat/die
geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten
in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal
daarvan worden vrijgesproken.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten
uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die haar strafbaarheid uitsluit.

De vordering van de officieren van justitie

De officieren van justitie vorderen aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf van 6 jaar.
Daarbij geven zij aan rekening te hebben gehouden met de samenloop van de feiten, maar ook
voor de recidive van verdachte op het gebied van vermogensdelicten.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging verzoekt, indien de rechtbank tot een veroordeling komt, om verdachte geen
onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen die het voorarrest overstijgt. Daarbij wijst de
verdediging op een aantal gelijksoortige zaken, waarin onvoorwaardelijke gevangenisstraffen zijn
opgelegd die veelal korter zijn dan de tijd die deze verdachte al in voorlopige hechtenis heeft
doorbracht. Daarbij komt dat verdachte zich tijdens haar schorsing van de voorlopige hechtenis
goed aan alle voorwaarden heeft gehouden en, volgens de reclassering, probeert haar oude
gedragspatronen te doorbreken. Een lange gevangenisstraf zou al hetgeen zij nu heeft
opgebouwd, haar studie en werk doorbreken. De verdediging verzoekt hier rekening mee te
houden en, indien noodzakelijk, een forse voorwaardelijke straf met een proeftijd op te leggen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het (medeplegen) van

5 De strafbaarheid

6 De strafoplegging
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oplichting, computervredebreuk, diefstal, valsheid in geschrift en witwassen, allen meermalen
gepleegd, alsmede aan deelname aan een criminele organisatie. Kort gezegd komt het er op neer
dat verdachte deel heeft genomen aan een organisatie en daarin actief was door in groten getale
misleidende e-mails te versturen uit naam van een bank dan wel een andere instelling, met daarin
een link naar een ‘phishing website’. Op deze website werd slachtoffers verzocht hun gegevens
achter te laten, waarmee verdachte en zijn mededaders toegang verkregen tot de online
bankieren omgeving van de slachtoffers. Nadat een nieuwe pinpas was aangevraagd en
afgevangen, kon de rekening van het slachtoffer middels overboekingen naar ‘money mules’ en
pintransacties worden leeggehaald. Dat dit een nauwgezette planning en coördinatie vraagt, is uit
het dossier wel gebleken. Op het moment dat een slachtoffer ‘vast liep’, werd door verdachte, in
opdracht van [Medeverdachte 2] , gebeld, opnieuw uit naam van een ander, zodat men toch
verder kon met het proces. Ook moest precies worden gepland wanneer een pinpas werd
aangevraagd om deze op de bezorgdag uit de brievenbus van het slachtoffer te kunnen halen, en
waren afspraken nodig om ervoor te zorgen dat overgeboekt geld ook direct cash werd
opgenomen, of verder kon worden overgeboekt of uitgegeven.

Verdachte heeft in dit geheel een zeer grote rol gespeeld. Dit blijkt vooral uit de in beslag
genomen gegevensdragers, waarin zeer veel berichten terug zijn te vinden die te maken hebben
met de coördinatie van handelingen gericht op ‘phishing’. Verdachte belt met de vastgelopen
slachtoffers, zorgt voor de diefstallen en het beheer van de pinpassen, en scant de kleurcodes die
[Medeverdachte 2] nodig heeft om de geldbedragen uiteindelijk over te maken naar de rekening
van de ‘money mules’.

Het onderzoek heeft zich, naar de rechtbank begrijpt omwille van de omvang, alleen gericht op
klanten van de [Naam 1] . De door de [Naam 1] geschatte totale schade, veroorzaakt door
verdachte en haar mededaders, wordt geschat op meer dan een miljoen euro.

Uit het dossier blijkt echter dat het niet alleen bij klanten van de [Naam 1] is gebleven. Ook
klanten van [Naam 109] , [Naam 111] , [Naam 4] , [Naam 112] , en [Naam 113] zijn benaderd.
Voor deze banken zijn ook ‘phishing websites’ met gelijksoortige inhoud als voor klanten van de
[Naam 1] aangetroffen. Ook zijn op de servers waarvandaan de spam berichten werden
verzonden e-mails aangetroffen die zich richtten op klanten van de genoemde banken. De
rechtbank vermoedt dan ook dat de schade in feite een veelvoud is van het door de [Naam 1]
genoemde bedrag. Dit vermoeden lijkt te worden bevestigd door de gesprekken die [Verdachte]
en [Medeverdachte 2] met elkaar voeren, waarbij in één gesprek door [Medeverdachte 2] wordt
aangegeven dat zij inmiddels al vijf jaar samenwerken. De rechtbank onderstreept dat andere
zaken die niet ten laste zijn gelegd en buiten de pleegperiode vallen niet kunnen worden
meegenomen bij de strafmaat, maar weegt wel mee dat verdachte een centrale rol heeft vervuld
in een zeer professioneel opererende criminele organisatie.

De mate van organisatie en coördinatie, vereist om dit soort feiten te kunnen plegen, overschrijdt
naar het oordeel van de rechtbank de ‘gewone’ fraude zaken. De potentiele schade en
maatschappelijke impact van ‘phishing’ is enorm. Daarbij komt dat het een relatief ‘veilige’ vorm
van criminaliteit is, waarbij verdachten zich vaak kunnen verschuilen achter een web van digitale
versluieringen en daardoor heel moeilijk te traceren zijn. Het voorkomen van dit soort feiten vergt
voortdurend een grote oplettendheid van banken, andere instellingen en al hun klanten. De
bestrijding van phishingfraude is complex en vergt een grote inspanning van het Openbaar
Ministerie.

De rechtbank dient bij de bepaling van de strafmaat mee te wegen dat verdachte eerder is
veroordeeld voor het plegen van vermogensdelicten. Daarbij was al sprake van een forse
gevangenisstraf. Blijkbaar is daar niet voldoende afschrikkende werking van uitgegaan, nu
verdachte hierin geen aanleiding heeft gezien zich te weerhouden van het plegen van nieuwe
strafbare feiten.
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7.1

7.2

Gelet op al hetgeen hier genoemd is, is de rechtbank van oordeel dat een forse gevangenisstraf
op zijn plaats is. De rechtbank heeft in de aangedragen persoonlijke omstandigheden niets
gehoord wat in dit geval daaraan af zou kunnen doen. Zoals reeds toegelicht heeft verdachte een
leidende, coördinerende en cruciale rol gehad in een zeer professioneel opererende criminele
organisatie die verantwoordelijk is geweest voor het oplichten van een groot aantal klanten van
(in deze zaak met name) de [Naam 1] . De aard en ernst van de feiten, de omvang van de schade
en intensiteit van het samenwerkingsverband, alsmede de omstandigheid dat verdachte eerder is
veroordeeld voor dezelfde delicten, maken dat de rechtbank komt tot een gevangenisstraf voor de
duur van vijf jaren, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. De
omstandigheid dat verdachte – naar de rechtbank heeft begrepen uit een mededeling van de
raadsman van verdachte voor aanvang van het requisitoir van het Openbaar Ministerie – inmiddels
in verwachting blijkt te zijn, kan aan al het voorgaande onvoldoende afdoen. Wel heeft de
rechtbank bij het bepalen van de strafmaat meegewogen in het voordeel van verdachte dat zij
enige tijd geschorst is geweest waarbij haar locatie is gecontroleerd met behulp van een
zogenoemde ‘enkelband’, hetgeen voor haar belastend is geweest..

Vordering benadeelde partij [Naam 1]

De [Naam 1] heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 265.455,72. Ter onderbouwing van
deze vordering heeft zij aangevoerd dat klanten van de [Naam 1] door het handelen van
verdachte zijn gedupeerd, en dat de [Naam 1] hen, uit coulance, heeft gecompenseerd.

De rechtbank overweegt dat uit artikel 51f, eerste lid, Sv blijkt dat “degene die rechtstreeks
schade heeft geleden door een strafbaar feit, [..] zich terzake van zijn vordering tot
schadevergoeding als benadeelde partij [kan] voegen in het strafproces”. In deze zaak heeft de
[Naam 1] schade van haar klanten vergoed. Hoewel die schade door verdachte en zijn
mededaders is veroorzaakt, kan niet worden gesteld dat de [Naam 1] zelf deze schade
rechtstreeks heeft geleden.

Dit maakt dat de rechtbank de [Naam 1] niet-ontvankelijk in haar vordering zal verklaren. De
[Naam 1] kan haar vordering aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

Vorderingen benadeelde partijen [Naam 114] , [Naam 61] en [Naam 53]

De benadeelde partij [Naam 114] heeft een vordering ingediend, waarop geen schadebedrag
staat vermeld. Nu niet duidelijk is of, en zo ja welke, schade wordt gevorderd, en de benadeelde
partij niet ter zitting is verschenen, zou nader onderzoek plaats moeten vinden naar het bestaan
en eventuele omvang van de schade.

De benadeelde partij [Naam 61] heeft een vordering ingediend ter hoogte van, naar de rechtbank
begrijpt, € 1.220,-. Een deel daarvan zouden gederfde inkomsten betreffen, een ander deel reis-
en belkosten. De laatste post is in zijn geheel niet onderbouwd. De gederfde inkomsten zijn
onderbouwd met stukken onder andermans naam, waaruit de rechtbank niet op kan maken welke
schade de benadeelde heeft geleden. Nu de benadeelde niet ter zitting is verschenen, zou nader
onderzoek plaats moeten vinden om de juiste omvang van de schade vast te kunnen stellen.

De benadeelde partij [Naam 53] heeft een bedrag gevorderd ter hoogte van € 73.139,-. Dit
bedrag wordt onderbouwd door toevoeging van de rekeningafschriften van de rekening van
benadeelde. Uit het dossier komt echter naar voren dat er door de [Naam 1] aan diverse
benadeelden geld is uitgekeerd ter compensatie van het geleden nadeel. Uit de verzamelaangifte
van de [Naam 1] blijkt dat dit ook het geval is geweest ten aanzien van de benadeelde partij
[Naam 53] . De rechtbank constateert dat het nog openstaande bedrag, volgens de berekeningen
van de [Naam 1] , niet overeenkomt met de vordering van [Naam 53] . Nu de benadeelde niet ter
zitting is verschenen, zou nader onderzoek plaats moeten vinden om de juiste omvang van de

7 De benadeelde partij
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7.3

8.1

schade vast te kunnen stellen.

De rechtbank is van oordeel dat de verdere behandeling van deze vorderingen een onevenredige
belasting op zal leveren voor het strafgeding, wat met zich brengt dat de benadeelde partijen
niet-ontvankelijk worden verklaard in de vorderingen. Zij kunnen hun vordering bij de burgerlijke
rechter aanbrengen.

Vordering benadeelde partij [Naam 45]

De benadeelde partij [Naam 45] vordert € 137.480,35. Ter onderbouwing heeft de stichting de
rekeningafschriften van haar rekening meegestuurd, waaruit blijkt dat er inderdaad een bedrag
van deze hoogte is afgeschreven. Uit het ter terechtzitting overgelegde overzicht van de [Naam 1]
blijkt dat geen vergoeding werd betaald aan deze benadeelde partij. Wel blijkt uit de
verzamelaangifte van de [Naam 1] dat er een bedrag van € 12.063,42 veilig werd gesteld en terug
kon worden gestort. In zoverre acht de rechtbank het bestaan van schade onvoldoende
onderbouwd. De rechtbank is daarom van oordeel dat de vordering van de stichting kan worden
toegewezen tot een bedrag van € 124.416,93. Dit bedrag dient te worden vermeerderd met de
wettelijke rente.

Voor het overige deel zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering worden verklaard.
Voor dit deel bepaalt de rechtbank dat de benadeelde partij zich kan richten tot de burgerlijke
rechter.

Met betrekking tot het toegekende deel van de vordering benadeelde partij zal de rechtbank
tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen.

De rechtbank overweegt dat verdachte dit bedrag samen met [Verdachte] heeft buitgemaakt. Zij
zijn daarom hoofdelijk aansprakelijk voor de gezamenlijke betalingsverplichting van dit bedrag.

De verbeurdverklaring

De hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpzijn vatbaar voor
verbeurdverklaring.

Gebleken is dat deze voorwerpen aan verdachte toebehoren en de feiten zijn begaan of
voorbereid met behulp van deze voorwerpen.

De beslissing berust op de artikelen 33, 33a, 47, 58, 138ab, 140, 225, 310, 326 en 420bis van het
Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De rechtbank:

Voorvragen

- verklaart de dagvaarding geldig;

- verklaart het Openbaar Ministerie ontvankelijk in de vervolging van verdachte;

Bewezenverklaring

8 Het beslag

9 De wettelijke voorschriften

10 De beslissing
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- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

Parketnummer 02/821116-17

feit 1: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

feit 2: medeplegen van computervredebreuk, meermalen gepleegd

feit 3: medeplegen van diefstal, meermalen gepleegd

feit 4: medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd

feit 5: deelname aan een criminele organisatie

Oorspronkelijk parketnummer 02/665322-18

feit 1: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.

feit 2: valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van vijf jaren;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft
doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf;

Beslag

- verklaart verbeurd de voorwerpen die op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst zijn vermeld onder
goednummers:

17-0379-001, 17-0379-002, 17-0379-003, 17-0379-004, 17-0379-005, 17-0379-006, 17-0379-007,
17-0379-008, 17-0379-009, 17-0396-001, 17-0396-002,

ZBRAA17009-423151, G 423156, G 423157 en G 423155

Benadeelde partijen

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [Naam 45] van € 124.416,93, te
vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 10 maart 2017 tot aan de dag der algehele
voldoening, ter zake van immateriële schade;

- bepaalt dat voorzover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden
is dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen.

- verklaart de benadeelde partij in het overige gedeelte van de vordering niet-ontvankelijk;

- veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten
behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [Naam 45] (feit
1), € 124.416,93 te betalen, bij niet betaling te vervangen door 365 dagen hechtenis, met dien
verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;
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- bepaalt dat bij voldoening van de schadevergoedingsmaatregel de betalingsverplichting aan de
benadeelde partij vervalt en omgekeerd;

- bepaalt dat verdachte hoofdelijk aansprakelijk is voor dit bedrag, met dien verstande dat indien en
voor zover [Medeverdachte 2] betaalt, verdachte in zoverre van deze verplichting is bevrijd;

- verklaart de benadeelde partijen:

* [Naam 114]

* [Naam 61]

* [Naam 53]

* [Naam 1]

niet-ontvankelijk in hun vordering en bepaalt dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden
aangebracht;

Voorlopige hechtenis

- heft op de schorsing van de voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. Goossens, voorzitter, mr. Felix en mr. Schild, rechters, in
tegenwoordigheid van Van Rensch, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 17 mei 2019.

Wanneer hierna wordt verwezen naar een paginanummer, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld
een pagina van het eindproces-verbaal met dossiernummer ZBRAA17009 (onderzoek “Vari”) van de
regionale eenheid politie Zeeland-West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe
bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 4657. Wanneer wordt
verwezen naar een paginanummer van het onderzoek nummer DH3R017081 (eind-proces-verbaal
nummer 2017223114) van de politie eenheid Den Haag, districtsrecherche Den Haag Zuid, opgemaakt
in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en
met 614, wordt er achter het paginanummer dossier “Willis” toegevoegd. Proces-verbaal van aangifte
[Slachtoffer 1] , pag. 584

Geschrift, zijnde een uitdraai van de ontvangen e-mail, als bijlage bij de aangifte, pag. 591

Proces-verbaal van aangifte [Slachtoffer 1] , pag. 585

Geschrift, zijnde een uitdraai van de details van een transactie, pag. 604

Geschrift, zijnde een uitdraai van de details van een transactie, pag. 609

Geschrift, zijnde een uitdraai van de details van een transactie, pag. 610

Geschrift, zijnde een uitdraai van de details van een transactie, pag. 614

Geschrift, zijnde een uitdraai van de details van een transactie, pag. 618

Geschrift, zijnde een uitdraai van de header van de e-mail, pag. 639

Proces-verbaal van bevindingen, pag. 642 e.v.

Proces-verbaal van bevindingen, pag. 95 e.v.

Proces-verbaal van bevindingen, pag. 103 e.v.

Proces-verbaal van bevindingen, pag. 115 e.v.

Geschrift, zijnde een e-mailbericht verzonden aan [Naam 17] , pag. 636
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Proces-verbaal van bevindingen, pag. 153 e.v.

Geschrift, zijnde een e-mailbericht verzonden aan [Naam 27] , pag. 104 (dossier “Willis”)

Proces-verbaal van bevindingen, pag. 215 e.v.

Proces-verbaal van bevindingen beschrijving modus operandi, pag. 233

Proces-verbaal van bevindingen onderzoek phishingkit server 107.6.187.202, Pag. 164

Proces-verbaal van bevindingen onderzoek phishingkit server 107.6.187.202, Pag. 160

Proces-verbaal van bevindingen modus operandi, pag. 240

Proces-verbaal van bevindingen modus operandi, pag. 241

Proces-verbaal van bevindingen modus operandi, pag. 243-244

Proces-verbaal van bevindingen modus operandi, pag. 246-247

Proces-verbaal van bevindingen onderzoek phishingkit server 107.6.187.202, Pag. 161

Proces-verbaal van bevindingen onderzoek phishingkit server 107.6.187.202, pag. 168

Proces-verbaal van bevindingen modus operandi, pag. 242 e.v.

Proces-verbaal van bevindingen modus operandi, pag. 248

Proces-verbaal van aangifte [Slachtoffer 2] , pag. 1049

Proces-verbaal van bevindingen, pag. 1075 e.v.

Bijlage inbeslaggenomen goederen bij het proces-verbaal van binnentreden, pag. 3233

Proces-verbaal van bevindingen aantreffen gegevens [Naam 1] verzamelaangifte, pag. 1091

Proces-verbaal van aangifte, los aan het dossier toegevoegd onder nummer PL0600-2017157834-1

Proces-verbaal van aangifte [Naam 37] , pag. 859

Proces-verbaal van aangifte [Naam 37] , pag. 857

Bijlage inbeslaggenomen goederen bij het proces-verbaal van binnentreden, pag. 3226

Proces-verbaal van bevindingen aantreffen gegevens [Naam 1] verzamelaangifte, pag. 1090

Proces-verbaal van verhoor verdachte [Medeverdachte 1] , pag. 3071

Kennisgeving van inbeslagneming, pag. 3198

Proces-verbaal van bevindingen, pag. 359

Proces-verbaal van aangifte [Naam 38] , PL2000-2017039487

Proces-verbaal van aangifte [Naam 39] , PL2000-2017083815

Proces-verbaal van aangifte [Naam 40] , PL1500-2017-021977

Proces-verbaal van aangifte [Naam 41] , PL0600-2017026693

Proces-verbaal van aangifte [Naam 42] , PL0600-2017038681

Verzamelaangifte van de [Naam 1] , pag. 965 ev.

Proces-verbaal van aangifte [Naam 44] , PL0100-2017268731

Proces-verbaal van aangifte [Naam 50] , PL0900-2017077438

Verzamelaangifte van de [Naam 1] , pag. 1039 ev.

Proces-verbaal van aangifte, los aan het dossier toegevoegd onder nummer PL0600-2017027903

Proces-verbaal van bevindingen aantreffen gegevens [Naam 1] verzamelaangifte, pag. 1089

Kennisgeving van inbeslagneming, pag. 3204

Proces-verbaal van bevindingen digitaal phishing [Naam 48] , pag. 1209

Proces-verbaal van bevindingen digitaal phishing [Naam 48] , pag. 1210-1211

Proces-verbaal van bevindingen digitaal phishing [Naam 48] , pag. 1215-1216

Proces-verbaal van bevindingen digitaal phishing [Naam 48] , pag. 1223

Proces-verbaal van aangifte [Naam 1] , pag. 1240
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Proces-verbaal van bevindingen, pag. 1234

Proces-verbaal van verhoor verdachte [Medeverdachte 1] , pag. 3064 e.v.

Proces-verbaal van bevindingen aantreffen gegevens [Naam 1] verzamelaangifte, pag. 1090

Proces-verbaal van aangifte [Naam 53] , pag. 1293

Geschrift, zijnde de e-mail die aan aangever is verzonden, gevoegd als bijlage bij de aangifte van
[Naam 53] , pag. 1300

Proces-verbaal van aangifte [Naam 53] , pag. 1293 e.v., met op pagina 1307 het transactieoverzicht

Proces-verbaal van bevindingen aantreffen gegevens [Naam 1] verzamelaangifte, pag. 1091

Proces-verbaal van bevindingen omtrent phishing zaak Sint-Annaparochie, pag. 1362

Proces-verbaal van bevindingen omtrent phishing zaak Sint-Annaparochie, pag. 1362-1363

Geschrift, zijnde een uitgewerkt telefoongesprek, pag. 1376

Proces-verbaal van observatie, pag. 1389 e.v.

Proces-verbaal van verhoor verdachte [Medeverdachte 1] , pag. 3069

Geschrift, zijnde een notitie, gevonden in de telefoon van [Medeverdachte 2] , pag. 1400

Proces-verbaal van aangifte [Naam 59] , pag. 1433

Proces-verbaal van bevindingen aantreffen gegevens [Naam 1] verzamelaangifte, pag. 1091

Kennisgeving van inbeslagneming, pag. 3352

Proces-verbaal van bevindingen, pag. 1453

Bijlage bij het Proces-verbaal van bevindingen, pag. 1458

Kennisgeving van inbeslagneming, pag. 3208

Bijlage bij het Proces-verbaal van bevindingen, pag. 1465
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 09-04-2019

Datum publicatie 10-04-2019

Zaaknummer 17/00643

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:4 
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2016:3528, (Gedeeltelijke) vernietiging met
terugwijzen 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Computervredebreuk, art. 138ab.1 Sr. Voltooid delict of poging? Onvoldoende
bewijs van ‘binnendringen’ in een deel van een geautomatiseerd werk. De enkele
omstandigheid dat verdachte blijkens b.m. m.b.v. een scan-programma de website
van aangever op kwetsbaarheden heeft onderzocht, waarvan een aantal werd
geblokkeerd en dat als gevolg daarvan ‘niet ondenkbaar is dat er een geslaagde
aanval heeft plaatsgevonden’, volstaat daartoe niet. De vermelding in b.m. van
aanvallen d.m.v. “cross site scripting” en “directory traversal”, waarvan de werking
niet nader is toegelicht, maakt dat niet anders, in aanmerking genomen dat zonder
nadere motivering, die ontbreekt, in het midden blijft of verdachte toegang heeft
verworven door een technische ingreep of dat het bij een poging daartoe is
gebleven. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2019-0096 
NJB 2019/860 
RvdW 2019/500 
NBSTRAF 2019/140 

Uitspraak

9 april 2019

Strafkamer

nr. S 17/00643

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 22 november 2016,
nummer 22/005651-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1981.

ECLI:NL:HR:2019:560
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben R.J. Baumgardt en P. van Dongen,
beiden advocaat te Rotterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest, maar
uitsluitend voor wat betreft de hoogte van de opgelegde straf.

Het middel klaagt onder meer dat de bewezenverklaring van het onder 2 tenlastegelegde voor
zover inhoudende dat de verdachte is 'binnengedrongen' in een deel van een geautomatiseerd
werk niet uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid.

Bij inleidende dagvaarding is aan de verdachte onder 2 ten laste gelegd dat:

"Primair

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 12 december 2011 tot en met
14 december 2011 te Rotterdam en/of Moordrecht, althans in Nederland, opzettelijk en
wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk voor opslag of verwerking van gegevens,

te weten de webserver en/of website en/of netwerk van het bedrijf [B] (met de naam
[website 1]), althans in een deel daarvan, is binnen gedrongen,

waarbij hij, verdachte, enige beveiliging heeft doorbroken en/of de toegang heeft verworven
door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of
door het aannemen van een valse hoedanigheid,

door (onder meer) gebruik te maken van een software programma, te weten het software
programma Acunetix dan wel een ander software programma, welk programma gebruikt
wordt om kwetsbaarheden in websites op te sporen;

Subsidiair

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 12 december 2011 tot en met
14 december 2011 te Rotterdam en/of Moordrecht, althans in Nederland, ter uitvoering van
het door hem verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk en wederrechtelijk in een of
meer geautomatiseerde werken voor opslag of verwerking van gegevens, te weten de
webserver en/of website en/of netwerk van het bedrijf [B] (met de naam [website 1]),
althans in een deel daarvan,

- binnen te dringen, en/of

- (vervolgens) gegevens, die waren opgeslagen, werden verwerkt of werden overgedragen
door middel van dat/die geautomatiseerde(e) werk(en), voor zichzelf of een ander over te
nemen, af te tappen of op te nemen,

(onder meer) gebruik heeft gemaakt van een software programma, te weten het software
programma Acunetix dan wel een ander software programma, welk programma gebruikt
wordt om kwetsbaarheden in websites op te sporen, terwijl de uitvoering van dat
voorgenomen misdrijf niet is voltooid."

Daarvan is bewezenverklaard dat:

"hij in de periode van 12 december 2011 tot en met 14 december 2011 te Rotterdam en/of
Moordrecht, althans in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk in een geautomatiseerd
werk voor opslag of verwerking van gegevens,

van het bedrijf [B], althans in een deel daarvan, is binnen gedrongen,

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het eerste middel
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2.2.3.

2.2.4.

2.3.1.

waarbij hij, verdachte, de toegang heeft verworven door een technische ingreep,

door (onder meer) gebruik te maken van een programma."

Deze bewezenverklaring steunt op de bewijsmiddelen zoals weergegeven in de conclusie
van de Advocaat-Generaal onder 5 en 6, waaronder bewijsmiddel 3 en 11 (de Hoge Raad
begrijpt: 12), die luiden:

"3. Het proces-verbaal van aangifte nummer 2012204021-1, pagina's 1 t/m 4 in het proces-
verbaal zaakdossier [B], van politie Rotterdam-Rijnmond, inhoudende als verklaring van
aangever [aangever], namens [B]:

Mijn functie binnen [B] is Information Security Officer en als zodanig ben ik belast met de
netwerkbeveiliging van de [B]. Binnen de netwerk topologie van de [B] is een server
aanwezig genaamd [B]-DMZ-01. Op deze server draait een web-applicatie. Deze
webapplicatie is vanaf het internet te bereiken op het adres [website 1] en staat binnen het
[B] domein in een DMZ (Demilitarized Zone).

Genoemde web-applicatie wordt gemonitord door een bedrijf genaamd Secode. Dit bedrijf
monitort de website door middel van een intrusion protection system. Het bedrijf Secode
heeft op 12 december 2011 een mail verstuurd dat er een aanval op de website [website 1]
werd uitgevoerd. Tevens werd door Secode een log bestand aangeleverd die de gegevens
van de uitgevoerde aanval bevatte. In dit log bestand van Secode was te zien dat er gebruik
is gemaakt van de web vulnerability scanner genaamd Acunetix. Ik zag dat er door middel
van de tool Acunetix naar verschillende kwetsbaarheden in de website waren gezocht
waarvan er een aantal werden geblokkeerd. Verder zag ik dat er sommige aanvallen
voorzien waren van de actie Permit. In verband met deze toestemming is het niet
ondenkbaar dat er een geslaagde aanval heeft plaatsgevonden. De aanval zou zijn
uitgevoerd vanaf het statische IP-adres: [IP adres 1]. De tijdsduur van deze aanval
uitgevoerd vanaf dit IP-adres op 12-12-2011 was gelegen tussen de tijdstippen 13:10 CET
tot 13:14 CET en 16:35 CET tot 16:41 CET. CET staat voor Central European Time.

Op 14 december 2011 werd ik telefonisch door Secode op de hoogte gesteld van een
langdurige aanval op de website [website 1]. Door Secode werd een log bestand
aangeleverd waarop te zien is dat er middels cross site scripting en directory traversal
aanvallen op de website zijn uitgevoerd. Verder is er op de log te zien dat er diverse
pogingen met betrekking tot Cross Site Scripting worden geblokkeerd. Ook is te zien dat
door middel van Directory Traversal werd getracht in de root van de server te komen. In
hoeverre deze aanval geslaagd is, is tot op heden bij ons niet bekend. Echter aangezien er
diverse aanvallen zijn die zijn voorzien van de actie Permit is het niet ondenkbaar dat er een
geslaagde aanval heeft plaatsgevonden.

Deze aanval is uitgevoerd vanaf het dynamische IP-adres: [IP adres 2]. De tijdsduur van de
aanval vanaf dit IP-adres uitgevoerd op 12-12-2011 was gelegen tussen de tijdstippen
23:01 CET en 23:03 CET.

(...)

12.

De verklaring van de verdachte.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 8 november 2016 verklaard -
zakelijk weergegeven -:

Acunetix geeft aan of en zo ja, welke zwakheden er zijn geconstateerd. Daarna kun je met
Acunetix handelingen verrichten om daadwerkelijk binnen te dringen."

Het Hof heeft geen nadere bewijsoverwegingen opgenomen.

De tenlastelegging en bewezenverklaring zijn toegesneden op art. 138ab, eerste lid, Sr.
Daarom moet de in de tenlastelegging en bewezenverklaring voorkomende term 'binnen
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2.3.2.

2.4.

2.5.

gedrongen' geacht worden aldaar te zijn gebezigd in dezelfde betekenis als toekomt aan de
term 'binnendringt' in dat artikel.

Art. 138ab, eerste lid, Sr luidde ten tijde van het bewezenverklaarde:

"1. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie
wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk
binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in
ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven:

a. door het doorbreken van een beveiliging,

b. door een technische ingreep,

c. met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of

d. door het aannemen van een valse hoedanigheid."

De delictsbestanddelen zijn gelijkluidend aan die van de huidige, op 1 juli 2015 in werking
getreden, bepaling.

Aangezien de bewezenverklaring, voor zover inhoudende dat de verdachte is 'binnengedrongen'
in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan, niet zonder meer kan worden afgeleid uit de
gebezigde bewijsmiddelen, is de bestreden uitspraak niet naar de eis der wet met redenen
omkleed. De enkele omstandigheid dat de verdachte blijkens bewijsmiddel 3 op 12 september
2012 met behulp van een scan-programma de website van de aangever op kwetsbaarheden heeft
onderzocht, waarvan een aantal werd geblokkeerd en dat als gevolg daarvan 'niet ondenkbaar is
dat er een geslaagde aanval heeft plaatsgevonden' volstaat daartoe niet. De vermelding in
bewijsmiddel 3 van aanvallen door middel van "cross site scripting" en "directory traversal"
waarvan de werking niet nader is toegelicht maakt dat niet anders, in aanmerking genomen dat
aldus zonder nadere motivering die ontbreekt in het midden blijft of de verdachte toegang heeft
verworven door een technische ingreep of dat het bij een poging daartoe is gebleven.

Het middel slaagt.

Gelet op de hierna volgende beslissing behoeft het middel geen bespreking.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder
2 tenlastegelegde en de strafoplegging;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak ten aanzien daarvan op het
bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma, V. van den Brink, J.C.A.M. Claassens en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend
griffier 
S.P. Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 april 2019.

3 Beoordeling van het tweede middel

4 Beslissing
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Instantie Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak 07-03-2019

Datum publicatie 07-03-2019

Zaaknummer 09-767145-17

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Cybercrime. Artikelen 138ab, 138b, 139d, 161sexies, 312, 317, 350c en 350d
van het Wetboek van Strafrecht. Uitvoeren van DDoS-aanvallen. Gebruik van
Mirai-botnet. Afpersing. Computervredebreuk. De rechtbank is van oordeel dat
een DDoS-aanval een vorm van cybercriminaliteit is die zonder meer kan worden
gekwalificeerd als geweld in de zin van artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht.
Overweging ten aanzien van technisch hulpmiddel in de zin van de
voorbereidingshandelingen van artikel 139d, eerste lid van het Wetboek van
Strafrecht en artikel 350d van het Wetboek van Strafrecht. Toepassing van het
adolescentenstrafrecht. Oplegging van deels voorwaardelijke jeugddetentie met
bijzondere voorwaarden en daarnaast een forse werkstraf.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
Computerrecht 2019/93 met annotatie van Redactie, D. Stevens, R.G. Waterman 

Uitspraak

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/767145-17

Datum uitspraak: 7 maart 2019

Tegenspraak

(Promisvonnis)

ECLI:NL:RBDHA:2019:2116

Rechtbank DEN HAAG
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3.1

3.2

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het
onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie
tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

BRP-adres: [woonadres] .

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 21 februari 2019.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. K. Hermans en
van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman mr. R.T. Schrama naar voren is gebracht.

De volledige tekst van de tenlastelegging zoals deze luidt na toewijzing van de vordering tot wijziging
van de tenlastelegging ter terechtzitting, is opgenomen als bijlage I bij dit vonnis en maakt daarvan
deel uit.

Inleiding

De verdachte wordt - kort gezegd en in verschillende ten laste gelegde varianten - verweten dat
hij een Mirai botnet voorhanden heeft gehad, daarmee heeft geadverteerd en dat hij daarmee en
met andere botnets, al dan niet samen met anderen, DDoS-aanvallen heeft uitgevoerd op
verschillende websites. Daarbij zou de verdachte in sommige gevallen deze websites ook, samen
met anderen, hebben geprobeerd af te persen door van hen bitcoins te eisen om de DDoS-
aanvallen te stoppen. Ook zou de verdachte zich nog schuldig hebben gemaakt aan het hacken
van de server van zijn school. De verdachte heeft bij de politie en ter terechtzitting een
bekennende verklaring afgelegd.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van alle ten laste gelegde feiten.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

2 De tenlastelegging

3 Bewijsoverwegingen
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3.3

3.4

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich ten aanzien van de feiten 1 en 2 op het standpunt gesteld dat voor de
DDoS-aanvallen op [website 1] en [website 2] onvoldoende bewijs zou zijn en dat de verdachte
daarvan zou moeten worden vrijgesproken. Ten aanzien van de feiten 4 en 5 heeft de verdediging
bepleit dat de verdachte zou moeten worden vrijgesproken van een gedeelte van de ten laste
gelegde periode, te weten de periode van 25 mei 2017 tot en met 14 oktober 2017. Ten aanzien
van feit 6 zou de verdachte volgens de verdediging moeten worden vrijgesproken van de periode
van 4 tot en met 11 oktober 2016.

De verdediging heeft voor wat betreft de overige feiten geen verweer gevoerd en zich gerefereerd
aan het oordeel van de rechtbank.

De beoordeling van de tenlastelegging1

Nu de verdachte hetgeen de rechtbank bewezen zal verklaren heeft bekend, hij nadien niet
anders heeft verklaard en zijn raadsman (met uitzondering van twee DDoS-aanvallen (feit 1 en feit
2) en een drietal periodes (feit 4, feit 5 en feit 6), waarover hieronder meer), geen vrijspraak heeft
bepleit, zal de rechtbank ten aanzien van het ten laste gelegde overeenkomstig artikel 359, derde
lid, van het Wetboek van Strafvordering volstaan met een opgave van bewijsmiddelen.

De rechtbank grondt haar beslissing dat de verdachte de hierna vermelde bewezen verklaarde
feiten heeft begaan, op de volgende bewijsmiddelen:

Ten aanzien van feit 1:

ZD 1

- het proces-verbaal verhoor van aangever (AMB-007), met bijlagen;

- het proces-verbaal bevindingen eerste digitaal onderzoek desktopcomputer (AMB-004);

- het proces-verbaal digitaal onderzoek - afpersing [website 3] (AMB-006);

- het proces-verbaal bevindingen activiteiten van [verdachte] Mirai botnet (AMB-011), met bijlage;

- het proces-verbaal bevindingen screenshot aansturing 2697 bots (AMB-039);

- de bekennende verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 21 februari 2019.

ZD 3 en 4

- het proces-verbaal van bevindingen (AMB-010), met bijlagen;

- de bekennende verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 21 februari 2019.

Overweging ten overvloede met betrekking tot feit 1

De rechtbank merkt hierbij ten overvloede op dat artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht
(hierna: Sr) een gedraging van de dader vereist (het middel geweld of bedreiging met geweld) om
het slachtoffer te dwingen (causaal verband) tot een prestatie (het gevolg). In de onderhavige
zaak betreft het feiten die met behulp van een computer en het internet worden gepleegd,
waarbij er geen rechtstreeks fysiek contact is tussen de dader en het slachtoffer. DDoS-aanvallen
vinden plaats in de digitale wereld, maar veroorzaken niet slechts digitale schade bij het
slachtoffer. Websites en servers worden onbruikbaar gemaakt en er moeten maatregelen worden
genomen om de aanval af te slaan en de website en server te herstellen. Een DDoS-aanval is
daarom een vorm van cybercriminaliteit die naar het oordeel van de rechtbank zonder meer kan
worden gekwalificeerd als geweld.

Ten aanzien van feit 2 (1e cumulatief/alternatief, 2e cumulatief/alternatief en 3e
cumulatief/alternatief):

ZD 1

- het proces-verbaal verhoor van aangever (AMB-007), met bijlagen;
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- het proces-verbaal bevindingen eerste digitaal onderzoek desktopcomputer (AMB-004);

- het proces-verbaal digitaal onderzoek - afpersing [website 3] (AMB-006);

- het proces-verbaal bevindingen activiteiten van [verdachte] Mirai botnet (AMB-011), met bijlage;

- de bekennende verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 21 februari 2019.

ZD 3 en 4

- het proces-verbaal bevindingen screenshot aansturing 2697 bots (AMB-039);

- het proces-verbaal van bevindingen (AMB-010), met bijlagen;

- de bekennende verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 21 februari 2019.

ZD 5 en 6

- het proces-verbaal van bevindingen (AMB-012), met bijlagen;

- het proces-verbaal van bevindingen (AMB-033), met bijlagen;

- het proces-verbaal van bevindingen (AMB-016), met bijlagen;

- de bekennende verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 21 februari 2019.

Bewijsoverweging ten aanzien van feit 1 en feit 2

De rechtbank is anders dan de verdediging van oordeel dat er ten aanzien van de onder 1 en 2
ten laste gelegde DDoS-aanvallen op [website 1] en [website 2] voldoende wettig en overtuigend
bewijs voorhanden is om tot een bewezenverklaring te komen.

Uit de hiervoor opgesomde bewijsmiddelen volgt onder meer dat de verdachte op 20 oktober 2016
om 18:48 uur in een Skype-bericht tegen zijn mededader zegt ‘the’re down and send email’ en hij
stuurt dan om 18:51 uur een e-mail door, waarna hij zegt ‘sent this’. Dit zou volgens de berichten
zien op https://www. [website 2] .com.

De verdachte stuurt op 20 oktober 2016 om 20:24 uur ‘https://www. [website 1] .com/faq’ en
stuurt de e-mail door die hij heeft gestuurd. Deze e-mail is ook geplaatst op het forum van
[website 1] .

De rechtbank is van oordeel dat de forumberichten, zoals geplaatst door [website 1] op 20
oktober 2016 om 06:48:00 PM (18:48 uur) dat ‘we are currently being DDOS’d’ en dat zij om
06:53:26 PM (18:53 uur) de ‘DDOS extortion e-mail’ plaatsen ondersteuning bieden voor de
daadwerkelijke DDoS-aanval op [website 1] . Ook de forumberichten op de website van [website
2] spreken over DDoS-aanvallen en ook daar wordt op 20 oktober 2016 om 7:08:55 PM (19:08
uur) een bericht geplaatst ‘Was the DDOS attack similar tot his email?’ met daarin als e-mailbericht
de e-mail die de verdachte op Skype heeft gestuurd naar zijn mededader en die [website 1] op
zijn forum heeft geplaatst.

Gelet op de hiervoor genoemde bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, is de
rechtbank van oordeel dat ook de ten laste gelegde pogingen tot afpersing van [website 1] en
[website 2] kunnen worden bewezen verklaard.

Ten aanzien van feit 3:

- het proces-verbaal bevindingen eerste digitaal onderzoek desktopcomputer (AMB-004) (ZD 1);

- het proces-verbaal van bevindingen (AMB-020), met bijlage (ZD 7)

- het proces-verbaal [verdachte] schrijft op Skype: Mirai working (AMB-035) (Alg. dossier);

- het proces-verbaal toelichting Mirai cnc actief (AMB-036) (Alg. dossier);

- de bekennende verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 21 februari 2019.

Ten aanzien van feit 4 (1e cumulatief/alternatief) en feit 5:
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- het proces-verbaal bevindingen eerste digitaal onderzoek desktopcomputer (AMB-004) (ZD 1);

- het proces-verbaal van bevindingen (AMB-030) (ZD 7);

- het proces-verbaal verhuur Botnet (AMB-041) (ZD 7);

- het proces-verbaal van bevindingen (AMB-037), met bijlage (ZD 7);

- het proces-verbaal betaalde DDos aanvallen (AMB-031) (ZD 7);

- het proces-verbaal van bevindingen AAKJ8785 (Alg. Dossier);

- de bekennende verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 21 februari 2019.

Overweging ten overvloede ten aanzien van feit 4 (1e cumulatief/alternatief) en feit 5

De rechtbank merkt hierbij ten overvloede het volgende op.

De verdachte wordt onder deze feiten verweten dat hij een Mirai botnet voorhanden heeft gehad
en heeft aangeboden. Een Mirai botnet is kort gezegd een grote verzameling (netwerk) van met
een virus geïnfecteerde computers, servers en andere apparaten/devices die zijn verbonden met
het internet (ook de zogenaamde Internet of Things-apparaten). Dit Mirai botnet wordt met een
zogenoemde Command en Control Centre aangestuurd vanaf de computer van de dader. Hiermee
kan onder meer een krachtige DDoS-aanval worden uitgevoerd en dit heeft de verdachte ook
gedaan.

De wettekst van de artikelen 139d, tweede lid Sr en 350d ahf/sub a Sr spreekt over een ‘technisch
hulpmiddel’. Bij een technisch hulpmiddel kan vooral worden gedacht aan een apparaat. Zo wordt
in de artikelen 139a Sr en 139b Sr een apparaat waarmee een gesprek kan worden afgeluisterd of
opgenomen gezien als technisch hulpmiddel. In artikel 139c Sr gaat het om een apparaat
waarmee gegevens kunnen worden afgetapt of opgenomen. Ook in artikel 139d, eerste lid Sr
wordt het technisch hulpmiddel gekoppeld aan het afluisteren, aftappen of opnemen van een
gesprek, telecommunicatie of gegevensoverdracht of verwerking.

Artikel 139d, tweede lid Sr en artikel 350d Sr zien op specifieke voorbereidingshandelingen (onder
meer vervaardigen, verwerven, ter beschikking stellen en voorhanden hebben) van middelen die
gebruikt kunnen worden voor het begaan van strafbare feiten zoals omschreven in het
Cybercrimeverdrag. Door de invoering en latere wijziging van deze artikelen voldoet de
Nederlandse strafwetgeving aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Cybercrimeverdrag en
de Richtlijn 2013/40/EU. In de wetsgeschiedenis wordt ook gesproken over hulpmiddel en middel.

In artikel 139d, tweede lid Sr wordt specifiek verwezen naar de artikelen 138ab Sr, 138b Sr en
139c Sr. Deze artikelen betreffen kort gezegd computervredebreuk, spam of bombing en het
aftappen en opnemen van gegevens. Een DDoS-aanval kan worden gekwalificeerd als overtreding
van artikel 138ab Sr en artikel 138b Sr.

In artikel 350d ahf/sub a Sr wordt specifiek verwezen naar de artikelen 350a, eerste lid Sr en
artikel 350c Sr. Deze artikelen betreffen kort gezegd het aantasten of manipuleren van
computergegevens en het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van een geautomatiseerd
werk of daarin een stoornis veroorzaken. Een DDoS-aanval kan ook worden gekwalificeerd als
overtreding van artikel 350c Sr.

Omdat het Mirai botnet hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is om een DDoS-aanval mee
uit te voeren, is de rechtbank van oordeel dat de verdachte hiermee beschikte over een middel dat
in de artikelen 139d, tweede lid Sr en 350d ahf/sub a Sr strafbaar is gesteld. Hoewel de wettekst
spreekt over een technisch hulpmiddel, is de rechtbank gelet op de wetsgeschiedenis en het doel
van het Cybercrimeverdrag van oordeel dat beoogd is ook een botnet, zoals het Mirai botnet dat
de verdachte voorhanden had, onder de strafbaarstelling van deze artikelen te brengen.
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3.5

Ten aanzien van feit 4 (2e cumulatief/alternatief):

- het proces-verbaal bevindingen eerste digitaal onderzoek desktopcomputer (AMB-004) (ZD 1);

- de bekennende verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 21 februari 2019.

Bewijsoverweging ten aanzien van de onder 4 en 5 ten laste gelegde periodes

De rechtbank is anders dan de verdediging van oordeel dat de verdachte niet moet worden
vrijgesproken van de periode 25 mei 2017 tot en met 14 oktober 2017. De verdachte heeft in elk
geval op verschillende tijdstippen gedurende de gehele ten laste gelegde periode van bijna
veertien maanden de beschikking gehad over het Mirai botnet. Zo heeft de verdachte het Mirai
botnet voor de eerste keer opgezet in oktober 2016 en opnieuw in oktober 2017. De rechtbank
ziet daarom geen aanleiding de verdediging te volgen.

Ten aanzien van feit 6:

ZD 2

- het proces-verbaal van verhoor getuige (AMB-025), met bijlagen;

- het proces-verbaal DDos aanval en hacken school (AMB-018), met bijlage 2;

- het proces-verbaal door schoolhack buitgemaakte persoonsgegevens op desktopcomputer
ZW1.1.1 (AMB-021), met bijlagen;

- de bekennende verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 21 februari 2019.

Bewijsoverweging ten aanzien van de onder 6 ten laste gelegde periode.

De rechtbank is anders dan de verdediging van oordeel dat de verdachte niet moet worden
vrijgesproken van de periode 4 tot en met 11 oktober 2016. Uit de hiervoor genoemde
bewijsmiddelen volgt dat de verdachte op 10 oktober 2016 in de Mediatheek van het [school] te
[plaats] was ingelogd in Magister (ZD 2, AMB-025, p. 16) en daarbij meer gegevens kon (in)zien
dan waar hij voor was geautoriseerd.

De bewezenverklaring

De volledige tekst van de bewezenverklaring is opgenomen als bijlage II bij dit vonnis en maakt
daarvan deel uit.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden
aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn
geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

5 De strafbaarheid van de verdachte
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6.1

6.2

6.3

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich gemotiveerd op het standpunt gesteld dat het
adolescentenstrafrecht, zoals door de reclassering geadviseerd, niet zou moeten worden
toegepast.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht,
waarvan 22 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren met de bijzondere
voorwaarden zoals door de reclassering geadviseerd en een taakstraf van 240 uren, subsidiair
120 dagen hechtenis.

Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd dat aan de verdachte een
schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd voor een bedrag van € 4.848,07 ten aanzien van
[website 3] en voor een bedrag van € 7.823,29 ten aanzien van het [school] te [plaats] .

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich gemotiveerd op het standpunt gesteld dat het adolescentenstrafrecht,
zoals ook door de reclassering is geadviseerd, zou moeten worden toegepast.

De verdediging heeft verzocht rekening te houden met de omstandigheden dat de verdachte heeft
meegewerkt, dat hij spijt heeft en dat hij nu terdege beseft dat hij fout is geweest en bereid is
zich te houden aan eventuele bijzondere voorwaarden. De verdachte accepteert een straf, ook
een voorwaardelijke gevangenisstraf, en wil meewerken aan controles. Hij wil verder gaan met
zijn leven en zijn opleiding software engineering voortzetten.

De verdediging heeft verzocht een (deels) voorwaardelijke taakstraf op te leggen met daarbij de
bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering geadviseerd en daarnaast eventueel een
forse voorwaardelijke gevangenisstraf. De verdediging heeft uitdrukkelijk verzocht geen
onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straffen zijn in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de
omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is
gebleken. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

De verdachte heeft gedurende een lange periode een Mirai botnet voorhanden gehad en heeft
daarmee en met andere botnets, al dan niet samen met anderen, DDoS-aanvallen uitgevoerd op
verschillende websites. Daarbij heeft hij in drie gevallen deze websites ook, samen met een ander,
geprobeerd af te persen door van hen bitcoins te eisen om de DDoS-aanvallen te stoppen. De
verdachte heeft bovendien geadverteerd met het uitvoeren van DDoS-aanvallen met zijn botnets
en heeft hiermee ook geld verdiend. Tenslotte heeft de verdachte de server van zijn school
gehackt en heeft hij daarvan persoonlijke informatie overgenomen en met een derde gedeeld.

Met de DDoS-aanvallen zijn niet alleen storingen veroorzaakt bij de betreffende websites, maar
wordt bovendien schade toegebracht aan de bedrijven achter die websites. Bij de DDoS-aanvallen
maakte de verdachte gebruik van botnets, waarmee dus ook schade is toegebracht aan de
geïnfecteerde computers en andere apparaten. Bovendien veroorzaken deze aanvallen veel

6 De strafoplegging
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ongemak. De verdachte heeft hier geen oog voor gehad en heeft hierbij niet alleen doelloos
(kijken of het kan), maar ook zeker vanuit het oogmerk er zelf aan te kunnen verdienen,
gehandeld. Dit rekent de rechtbank de verdachte aan.

De rechtbank heeft acht geslagen op het strafblad van de verdachte van 28 januari 2019 waaruit
blijkt dat verdachte niet eerder voor een strafbaar feit is veroordeeld. De verdachte is op 5
december 2017 aangehouden en de voorlopige hechtenis van de verdachte is met ingang van 21
december 2017 onder voorwaarden geschorst.

De rechtbank heeft eveneens kennisgenomen van het reclasseringsadvies van Leger des Heils
Jeugdbescherming & Reclassering van 2 november 2018, opgesteld door mevrouw [deskundige 1]
. Hieruit volgt dat de reclassering het recidiverisico inschat als gemiddeld en wordt gemotiveerd
geadviseerd om het adolescentenstrafrecht toe te passen. De verdachte was deels minderjarig
tijdens het plegen van de delicten en is een first offender. Uit het zogeheten ASR-wegingskader
komen volgens de reclassering ook voornamelijk indicaties voor toepassing van het
jeugdstrafrecht naar voren. De verdachte woont nog thuis, is onlangs gestart met een HBO-
opleiding en heeft een goed contact met zijn ouders. De reclassering adviseert de uitvoering van
het toezicht uit te laten voeren door de jongvolwassenen afdeling (JoVo). De reclassering
adviseert een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf met als bijzondere voorwaarden dat de
verdachte zich blijft melden bij Reclassering Nederland, dat hij de schade herstelt die hij door zijn
delictgedrag heeft veroorzaakt door het wederrechtelijk verkregen voordeel en dat hij gedurende
zijn toezicht zal meewerken aan de Hack_Right-interventie.

Uit het voortgangsverslag toezicht aan opdrachtgever van Leger des Heils Jeugdbescherming &
Reclassering van 18 februari 2019, opgesteld door [deskundige 2] volgt dat de verdachte weinig
gemotiveerd is om zaken in zijn leven anders aan te pakken dan hij gewend is. Hierdoor schatten
zij het actuele recidiverisico als laag in, maar op de lange termijn zou dit enigszins hoger kunnen
zijn.

De rechtbank stelt vast dat de verdachte ten tijde van het merendeel van de bewezenverklaarde
feiten net 18 jaar oud was. Ten tijde van twee bewezenverklaarde DDoS-aanvallen was de
verdachte 17 jaar oud en het gedurende een langere periode voorhanden hebben en aanbieden
van het Mirai botnet vond ook plaats toen hij 19 jaar oud was. De rechtbank ziet - overeenkomstig
het advies van de reclassering - in de persoon van de verdachte aanleiding om het
adolescentenstrafrecht toe te passen en recht te doen overeenkomstig de bijzondere bepalingen
voor jeugdigen (overeenkomstig de artikelen 77g tot en met 77hh van het Wetboek van
Strafrecht). De rechtbank ziet anders dan de officier van justitie geen aanleiding van het advies
van de reclassering af te wijken en komt daarom tot een andere en lagere straf dan door de
officier van justitie is gevorderd.

Naar het oordeel van de rechtbank kan, gelet op de ernst, de duur en de hoeveelheid van de
feiten, niet slechts worden volstaan met een (forse) jeugddetentie. Bij het bepalen van de hoogte
van de straf heeft de rechtbank acht geslagen op de straffen die in min of meer soortgelijke zaken
zijn opgelegd. De rechtbank zal de verdachte een deels voorwaardelijke jeugddetentie opleggen
waarvan het onvoorwaardelijke deel gelijk is aan het voorarrest. De rechtbank legt een fors deel
van de jeugddetentie voorwaardelijk op om de verdachte in te scherpen dat hij zich in de
toekomst niet opnieuw schuldig zal maken aan soortgelijke feiten. Aan het voorwaardelijke deel
zal de rechtbank als bijzondere voorwaarde verbinden de geadviseerde (voortzetting van) de
meldplicht bij de reclassering (JoVo) en het meewerken aan de Hack_Right-interventie. De
rechtbank zal, gelet op de ernst van de feiten, naast de voornoemde voor een groot deel
voorwaardelijke jeugddetentie nog een forse werkstraf opleggen.

De rechtbank ziet geen aanleiding de door de officier van justitie gevorderde maatregelen van
schadevergoeding op te leggen nu onvoldoende duidelijk is geworden hoe de schade is berekend.
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De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat de op de beslaglijst vermelde computers
(desktop Scaleo en laptop Fujitsu) en smartphone (HTC One) kunnen worden verbeurdverklaard. De
verdediging heeft zich aan het oordeel van de rechtbank gerefereerd. De computers en telefoon zijn
voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien deze aan de verdachte toebehoren en de
bewezenverklaarde feiten met behulp van deze voorwerpen zijn begaan. Bij de vaststelling van deze
bijkomende straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte.

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 33, 33a, 45, 47, 56, 57, 77c, 77g, 77h, 77i, 77m,
77n, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 138ab, 138b, 139d, 161sexies, 312, 317, 350c en 350d van het
Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

De rechtbank:

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2 (1e cumulatief/alternatief, 2e
cumulatief/alternatief en 3e cumulatief/alternatief), 3, 4 (1e cumulatief/alternatief en 2e
cumulatief/alternatief), 5 en 6 tenlastegelegde feiten heeft begaan, zoals die hierboven onder 3.5
bewezen zijn verklaard en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1 en feit 2 (1e cumulatief/alternatief, 2e cumulatief/alternatief en 3e
cumulatief/alternatief):

eendaadse samenloop van

poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,
meermalen gepleegd

en

medeplegen van opzettelijk enig geautomatiseerd werk onbruikbaar maken en stoornis in de gang
of werking van zodanig werk veroorzaken, terwijl daarvan gemeen gevaar voor de verlening van

7 De inbeslaggenomen goederen

8 De toepasselijke wetsartikelen

9. De beslissing

136



diensten te duchten is, meermalen gepleegd

en

medeplegen van opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot en het gebruik van een
geautomatiseerd werk belemmeren door daaraan gegevens toe te zenden, meermalen gepleegd

en

medeplegen van opzettelijk enig geautomatiseerd werk onbruikbaar maken en stoornis in de gang
of in de werking van zodanig werk veroorzaken, terwijl daardoor wederrechtelijk verhindering of
bemoeilijking van de opslag, verwerking of overdracht van gegevens is ontstaan, meermalen
gepleegd;

ten aanzien van feit 3:

computervredebreuk, gepleegd door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk,
terwijl de dader vervolgens door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is
binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde;

ten aanzien van feit 4, 1e cumulatief en feit 5:

eendaadse samenloop van

met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 350c van het Wetboek van
Strafrecht wordt gepleegd, een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of
ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, ter beschikking stellen en voorhanden
hebben

en

met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid of 138b van het
Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt
gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, ter beschikking stellen en
voorhanden hebben;

ten aanzien van feit 4, 2e cumulatief

met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 350c van het Wetboek van
Strafrecht wordt gepleegd, een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of
ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, verwerven, ter beschikking stellen en
voorhanden hebben;
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ten aanzien van feit 6:

computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen door middel van
het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander
overneemt;

verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte daarvoor strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

jeugddetentie voor de duur van 377 (driehonderd zevenenzeventig) DAGEN;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering
en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van
de hem opgelegde jeugddetentie geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet
reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt dat een gedeelte van deze jeugddetentie, groot 360 (driehonderd zestig) DAGEN, niet zal
worden tenuitvoergelegd onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van de hierbij op twee jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een
strafbaar feit;

en

- ter vaststelling van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer
vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter
inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het
Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

en onder de bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich blijft melden op afspraken reclassering Nederland (JoVo-afdeling) op het adres
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Bezuidenhoutseweg 179 te (2594 AH) Den Haag zo vaak en zolang en zo frequent de reclassering dit
gedurende de proeftijd noodzakelijk acht;

- gedurende zijn toezicht meewerkt aan de Hack_Right-interventie, waarbij de reclassering in
samenspraak met de officier van justitie zal bepalen welke modules de veroordeelde dient te
doorlopen en hoe hier invulling aan gegeven zal worden en de veroordeelde zich gedurende deze
modules houdt aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft, zolang zij dit noodzakelijk acht;

geeft opdracht aan de reclassering om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de
veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

veroordeelt de verdachte voorts tot:

een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid, voor de tijd
van 120 (honderdtwintig) UREN;

beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende
jeugddetentie zal worden toegepast voor de tijd van 60 (zestig) DAGEN;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte;

verklaart verbeurd de op de beslaglijst onder 2, 3 en 4 genummerde voorwerpen, te weten: een
Scaleo desktop computer, een Fujitsu laptop en een HTC One smartphone.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.M. Boogers, voorzitter,

mr. S.W.E. de Ruiter, rechter,

mr. M. van Loenhoud, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. M.A. Schaap, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 7 maart 2019.

Bijlage I: De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1.

hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 oktober 2016 tot en met 22
oktober 2016 te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte
voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het
oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging
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met geweld

a. [website 2] en/of

b. [website 1] en/of

c. [website 3]

te dwingen tot de afgifte van geld (in bitcoins), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele
toebehorende aan

a. [website 2] en/of

b. [website 1] en/of

c. [website 3] ,

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met een of meer
van zijn mededader(s), althans alleen een of meer (distributed) denial of service ((d)dos) aanval(len)
heeft/hebben uitgevoerd en/of (vervolgens) een mail gestuurd met daarin de tekst dat als er binnen
een bepaalde tijd geen bitcoins worden overgemaakt naar een bepaald adres, de site wederom wordt
platgelegd middels een (d)dos aanval, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is
voltooid;

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 januari 2016 tot en met 22 oktober
2016 in Den Haag, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans
alleen, telkens opzettelijk, een stoornis in de gang of werking van enig geautomatiseerd werk althans
enig werk voor telecommunicatie, (te weten de webservers van de [website 4] en/of [website 5] en/of
[website 3] en/of [website 2] en/of [website 1] ) heeft veroorzaakt, heeft vernield en/of beschadigd
en/of onbruikbaar gemaakt en/of stoornis in de gang of werking van zodanig werk heeft veroorzaakt,
immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s),

A. een/meerdere (distributed) denial of service aanval(len)(dDoS aanval(len)) gepleegd op de voor het
publiek toegankelijke website van de [website 4] , althans op het geautomatiseerde werk waar vanaf
die website werd gepubliceerd, door die website, althans die webserver, systematisch te overvragen
(door het verzenden van een grote hoeveelheid verbindingsverzoeken), ten gevolge waarvan
webserver, (telkens) buiten gebruik is geraakt en/of

B. een/meerdere (distributed) denial of service aanval(len)(dDoS aanval(len)) gepleegd op de voor het
publiek toegankelijke website van [website 5] , althans op het geautomatiseerde werk waar vanaf die
website werd gepubliceerd, door die website, althans die webserver, systematisch te overvragen
(door het verzenden van een grote hoeveelheid verbindingsverzoeken), ten gevolge waarvan
bedoelde website, althans webserver, (telkens) buiten gebruik is geraakt, en/of

C. een/meerdere (distributed) denial of service aanval(len)(dDoS aanval(len)) gepleegd op de voor het
publiek toegankelijke website van [website 3] , althans op het geautomatiseerde werk waar vanaf die
website werd gepubliceerd, door die website, althans die webserver, systematisch te overvragen
(door het verzenden van een grote hoeveelheid verbindingsverzoeken), ten gevolge waarvan
bedoelde website, althans webserver, (telkens) buiten gebruik is geraakt, en/of

D. een/meerdere (distributed) denial of service aanval(len)(dDoS aanval(len)) gepleegd op de voor het
publiek toegankelijke website van [website 2] , althans op het geautomatiseerde werk waar vanaf die
website werd gepubliceerd, door die website, althans die webserver, systematisch te overvragen
(door het verzenden van een grote hoeveelheid verbindingsverzoeken), ten gevolge waarvan
bedoelde website, althans webserver, (telkens) buiten gebruik is geraakt, en/of

E. een/meerdere (distributed) denial of service aanval(len)(dDoS aanval(len)) gepleegd op de voor het
publiek toegankelijke website van [website 1] , althans op het geautomatiseerde werk waar vanaf die
website werd gepubliceerd, door die website, althans die webserver, systematisch te overvragen
(door het verzenden van een grote hoeveelheid verbindingsverzoeken), ten gevolge waarvan
bedoelde website, althans webserver, (telkens) buiten gebruik is geraakt,
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terwijl daardoor wederrechtelijk verhindering of bemoeilijking van de opslag, verwerking of overdracht
van gegevens ten algemene nutte of stoornis in een openbaar communicatienetwerk of in de
uitvoering van een openbare telecommunicatiedienst is ontstaan en/of terwijl daarvan gemeen gevaar
voor goederen of voor de verlening van diensten (te weten de infrastructuur en/of de netwerk(en) van
[website 4] en/of [website 5] en/of [website 3] en/of [website 2] en/of [website 1] te duchten was.

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 januari 2016 tot en met 22 oktober 2016
in Den Haag, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,
opzettelijke en wederrechtelijk telkens de toegang tot en/of het gebruik van (een) geautomatiseerd(e)
werk(en), te weten onder meer de werken verbonden aan (de IP-adressen van):

A. de website van [website 4] ;

B. de website van [website 5] ;

C. de website van [website 3] ;

D. de website van [website 2] ;

E. de website van [website 1] ;

heeft / hebben belemmerd, door grote hoeveelheden gegevens aan de IP-adressen van de betreffende
websites toe te (laten) zenden (DDoS aanval);

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 januari 2016 tot en met 22 oktober 2016
in Den Haag, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,
opzettelijk en wederrechtelijk enige geautomatiseerde werken en/of werken voor telecommunicatie heeft
vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar heeft gemaakt en/of opzettelijk een stoornis heeft veroorzaakt
in de gang of in de werking van de betreffende geautomatiseerde werken en/of werken voor
telecommunicatie, te weten de werken verbonden aan (de IP-adressen van):

A. de website van [website 4] ;

B. de website van [website 5] ;

C. de website van [website 3] ;

D. de website van [website 2] ;

E. de website van [website 1] ;

terwijl daardoor wederrechtelijk verhindering of bemoeilijking van de opslag, verwerking of overdracht van
gegevens of een stoornis in een telecommunicatiewerk of in de uitvoering van een telecommunicatienet is
ontstaan.

3.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 januari 2016 tot en met 22 oktober
2016 in Den Haag, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans
alleen, (telkens) opzettelijk wederrechtelijk in een / meerdere (zo’n 10 000) geautomatiseerde werk(en)
voor de opslag of verwerking van gegevens, te weten meerdere apparaten (devices), of in een deel
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daarvan, is binnen gedrongen, waarbij hij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n) de beveiliging heeft
doorbroken, in elk geval de toegang heeft verworven door een technische ingreep, met behulp van
valse signalen en/of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid, namelijk
(telkens) door (gebruikmakend van één of meer kwetsbaarhe(i)d(en) in het besturingssysteem) een
(al dan niet door verdachte en/of een van zijn mededader(s) gemaakt/ontwikkeld) (versie van een)
virus / malware, (onder meer) bekend onder de naam Mirai, te (doen) verspreiden en/of te (doen)
installeren waarna hij, verdachte en/of zijn mededader(s), door tussenkomst van het
geautomatiseerde werk waarin hij/zij is/zijn binnengedrongen de toegang heeft verworven tot één of
meer geautomatiseerde werk(en) van één of meer derde(n);

4.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 oktober 2016 tot en met 5
december 2017 in Den Haag, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer
ander(en), althans alleen, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 350a,
eerste lid, of 350c van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd: een technisch hulpmiddel dat
hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, vervaardigt,
verkoopt, verwerft, invoert, verspreidt of anderszins ter beschikking stelt of voorhanden heeft, immers
heeft hij in die periode een Mirai Botnet aangeboden en/of voorhanden gehad;

en/of

hij in de periode van 31 oktober 2016 tot en met 5 december 2017 in Den Haag, althans in Nederland,
tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, computerwachtwoorden en/of
toegangscodes en/of in ieder geval gegevens waardoor de toegang kon worden verkregen tot een
geautomatiseerd werk of een deel daarvan, te weten 12,5 miljoen loginnamen en wachtwoorden, heeft
vervaardigd en/of verkocht en/of verworven en/of ingevoerd en/of verspreid en/of ter beschikking heeft
gesteld en/of voorhanden heeft gehad.

5.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 oktober 2016 tot en met 5
december 2017 in Den Haag, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer
ander(en), althans alleen, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab,
eerste lid, 138b of 139c van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd: een technisch hulpmiddel
dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf,
vervaardigt, verkoopt, verwerft, invoert, verspreidt of anderszins ter beschikking stelt of voorhanden
heeft, terwijl zijn oogmerk is gericht op een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede of derde lid,
immers heeft hij in die periode een Mirai Botnet aangeboden en/of voorhanden gehad;

6.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 3 oktober 2016 tot en met 11 oktober
2016 te 's-Gravenhage en/of [plaats] , in elk geval in Nederland opzettelijk en wederrechtelijk in een
of meer (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in (een deel van) de server van het [school]
en/of het leerlingen systeem Magister is binnengedrongen met behulp van een of meer valse sleutels
en/of signalen en/of door het aannemen van een of meer valse hoedanigheden, namelijk door
onbevoegd gebruik te maken van een of meer inlogcode(s) en/of inlogna(a)m(en) tot dit leerlingen
systeem en/of (vervolgens) door zich met een of meer inlogcode(s) en/of inlogna(a)m(en) toegang te
verschaffen tot (delen van de) dit leerlingen systeem en/of (vervolgens) gegevens, te weten een

142



personeelslijst met privé mailadressen en/of privé telefoonnummers, die waren opgeslagen en/of
verwerkt en/of overgedragen door middel van (delen van) die/dat geautomatiseerde werk(en) waarin
hij zich wederrechtelijk bevond(en), voor zichzelf en/of (een) ander(en) heeft overgenomen en/of
afgetapt en/of opgenomen, namelijk heeft hij deze (vertrouwelijke) informatie geëxporteerd en/of
(vervolgens) aan daartoe niet-gerechtigde personen verstrekt en/of geopenbaard.

Bijlage II: De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten aanzien van de verdachte bewezen dat:

1.

hij op tijdstippen in de periode van 19 oktober 2016 tot en met 22 oktober 2016 te Den Haag, ter
uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander,
met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging
met geweld

a. [website 2] en

b. [website 1] en

c. [website 3]

te dwingen tot de afgifte van geld (in bitcoins), toebehorende aan

a. [website 2] en

b. [website 1] en

c. [website 3] ,

met zijn mededader distributed denial of service (DDoS) aanvallen heeft uitgevoerd en vervolgens een
mail gestuurd met daarin de tekst dat als er binnen een bepaalde tijd geen bitcoins worden
overgemaakt naar een bepaald adres, de site wederom wordt platgelegd middels een DDoS aanval,
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op tijdstippen in de periode van 10 januari 2016 tot en met 22 oktober 2016 in Den Haag, tezamen
en in vereniging met één of meer anderen, telkens opzettelijk enig geautomatiseerd werk (te weten
de webservers van de [website 4] en [website 5] en [website 3] en [website 2] en [website 1] )
onbruikbaar heeft gemaakt en stoornis in de gang of werking van zodanig werk heeft veroorzaakt,
immers hebben verdachte en zijn mededader(s),

A. distributed denial of service aanvallen (DDoS aanvallen) gepleegd op de voor het publiek
toegankelijke website van de [website 4] , althans op het geautomatiseerde werk waar vanaf die
website werd gepubliceerd, door die website, althans die webserver, systematisch te overvragen
(door het verzenden van een grote hoeveelheid verbindingsverzoeken), ten gevolge waarvan bedoelde
website buiten gebruik is geraakt, en

B. distributed denial of service aanvallen (DDoS aanvallen) gepleegd op de voor het publiek
toegankelijke website van [website 5] , althans op het geautomatiseerde werk waar vanaf die
website werd gepubliceerd, door die website, althans die webserver, systematisch te overvragen
(door het verzenden van een grote hoeveelheid verbindingsverzoeken), ten gevolge waarvan
bedoelde website buiten gebruik is geraakt, en

C. distributed denial of service aanvallen (DDoS aanvallen) gepleegd op de voor het publiek
toegankelijke website van [website 3] , althans op het geautomatiseerde werk waar vanaf die
website werd gepubliceerd, door die website, althans die webserver, systematisch te overvragen
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(door het verzenden van een grote hoeveelheid verbindingsverzoeken), ten gevolge waarvan
bedoelde website buiten gebruik is geraakt, en

D. distributed denial of service aanvallen (DDoS aanvallen) gepleegd op de voor het publiek
toegankelijke website van [website 2] , althans op het geautomatiseerde werk waar vanaf die
website werd gepubliceerd, door die website, althans die webserver, systematisch te overvragen
(door het verzenden van een grote hoeveelheid verbindingsverzoeken), ten gevolge waarvan
bedoelde website buiten gebruik is geraakt, en

E. distributed denial of service aanvallen (DDoS aanvallen) gepleegd op de voor het publiek
toegankelijke website van [website 1] , althans op het geautomatiseerde werk waar vanaf die
website werd gepubliceerd, door die website, althans die webserver, systematisch te overvragen
(door het verzenden van een grote hoeveelheid verbindingsverzoeken), ten gevolge waarvan
bedoelde website buiten gebruik is geraakt,

terwijl daarvan gemeen gevaar voor de verlening van diensten (te weten de infrastructuur en/of de
netwerken van [website 4] en [website 5] en [website 3] en [website 2] en [website 1] ) te duchten
was.

en

hij op tijdstippen in de periode van 10 januari 2016 tot en met 22 oktober 2016 in Den Haag, tezamen
en in vereniging met één of meer anderen, opzettelijk en wederrechtelijk telkens de toegang tot en/of
het gebruik van geautomatiseerde werken, te weten onder meer de werken verbonden aan (de IP-
adressen van):

A. de website van [website 4] ;

B. de website van [website 5] ;

C. de website van [website 3] ;

D. de website van [website 2] ;

E. de website van [website 1] ;

heeft belemmerd, door grote hoeveelheden gegevens aan de IP-adressen van de betreffende
websites toe te (laten) zenden (DDoS aanval);

en

hij op tijdstippen in de periode van 10 januari 2016 tot en met 22 oktober 2016 in Den Haag, tezamen
en in vereniging met één of meer anderen, opzettelijk en wederrechtelijk enige geautomatiseerde
werken onbruikbaar heeft gemaakt en opzettelijk een stoornis heeft veroorzaakt in de gang of in de
werking van de betreffende geautomatiseerde werken, te weten de werken verbonden aan (de IP-
adressen van):

A. de website van [website 4] ;

B. de website van [website 5] ;

C. de website van [website 3] ;

D. de website van [website 2] ;

E. de website van [website 1] ;

terwijl daardoor wederrechtelijk verhindering of bemoeilijking van de opslag, verwerking of overdracht
van gegevens is ontstaan.
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3.

hij op tijdstippen in de periode van 1 oktober 2016 tot en met 22 oktober 2016 in Den Haag, (telkens)
door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk opzettelijk wederrechtelijk in (zo’n 10
000) geautomatiseerde werken voor de opslag of verwerking van gegevens, te weten meerdere
apparaten (devices) of in een deel daarvan, is binnen gedrongen, waarbij hij de toegang heeft
verworven door een technische ingreep en met behulp van een valse sleutel, namelijk (telkens) door
(gebruikmakend van één of meer kwetsbaarheden in het besturingssysteem) een (versie van een)
virus / malware, (onder meer) bekend onder de naam Mirai, te (doen) verspreiden en te (doen)
installeren waarna hij door tussenkomst van het geautomatiseerde werk waarin hij is
binnengedrongen de toegang heeft verworven tot één of meer geautomatiseerde werken van
derden;

4.

hij op tijdstippen in de periode van 31 oktober 2016 tot en met 5 december 2017 in Den Haag, met
het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 350c van het Wetboek van Strafrecht
wordt gepleegd, een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het
plegen van een zodanig misdrijf, ter beschikking stelt en voorhanden heeft, immers heeft hij in die
periode een Mirai Botnet aangeboden en voorhanden gehad;

en

hij in de periode van 31 oktober 2016 tot en met 5 december 2017 in Den Haag, met het oogmerk dat
daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 350c van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd,
computerwachtwoorden en/of toegangscodes waardoor de toegang kon worden verkregen tot een
geautomatiseerd werk of een deel daarvan, te weten 12,5 miljoen loginnamen en wachtwoorden,
heeft verworven en voorhanden heeft gehad.

5.

hij in de periode van 31 oktober 2016 tot en met 5 december 2017 in Den Haag, met het oogmerk dat
daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid of 138b van het Wetboek van Strafrecht
wordt gepleegd, een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het
plegen van een zodanig misdrijf, ter beschikking stelt en voorhanden heeft, terwijl zijn oogmerk is
gericht op een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede of derde lid, immers heeft hij in die periode
een Mirai Botnet aangeboden en voorhanden gehad;

6.

hij in de periode van 3 oktober 2016 tot en met 11 oktober 2016 te Den Haag en/of [plaats] ,
opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer (delen van) geautomatiseerde werken, namelijk in (een
deel van) de server van het [school] en/of het leerlingen systeem Magister is binnengedrongen met
behulp van een valse sleutel, namelijk door onbevoegd gebruik te maken van een inlogcode en
inlognaam tot dit leerlingen systeem en door zich met een inlogcode en inlognaam toegang te
verschaffen tot (delen van) dit leerlingen systeem en (vervolgens) gegevens, te weten een
personeelslijst met privé mailadressen en privé telefoonnummers, die waren opgeslagen door middel
van die geautomatiseerde werken waarin hij zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf heeft
overgenomen, namelijk heeft hij deze (vertrouwelijke) informatie geëxporteerd en vervolgens aan een
daartoe niet-gerechtigde persoon geopenbaard.
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1

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring
verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging
geschaad.

Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld
een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde
opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar processen-verbaal, betreft dit processen-
verbaal in de Zaaksdossiers of het Algemeen Dossier die onderdeel uitmaken van het proces-verbaal
met het nummer DHRAA17024 ( [naam onderzoek] ), van de politie eenheid Den Haag, Dienst
Regionale Recherche, met bijlagen.
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Instantie Rechtbank Noord-Holland

Datum uitspraak 28-02-2019

Datum publicatie 28-02-2019

Zaaknummer 15/870028-16 en 13/032439-13 (tul)

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Onderzoek Cyber007. Bewijsverweer: bewijsuitsluiting na vormverzuim
ontgrendelen van smartphone met vingerafdruk verdachte.

In september 2015 is onderzoek Cyber007 gestart. Dit onderzoek draait om een
vorm van fraude die bekend staat als “phishing”. Verdachte wordt verweten dat hij
heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van met
phishing fraude verband houdende misdrijven (feit 9) en dat hij zich samen met
andere deelnemers van deze organisatie heeft schuldig gemaakt oplichtingen (feit
1), diefstallen door middel van valse sleutels (feiten 2 en 6) en verschillende vormen
van computercriminaliteit (feiten 3, 4, 5, 7 en 8).

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2019-0097 
NBSTRAF 2019/110 met annotatie van Bruijn, V.J.C. de 
NJFS 2019/95 
Computerrecht 2019/94 met annotatie van Redactie, J.J. Oerlemans 

Uitspraak

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlemmermeer

Meervoudige strafkamer

Parketnummers: 15/870028-16 en 13/032439-13 (tul) (P)

Uitspraakdatum: 28 februari 2019

Tegenspraak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 28
januari 2019, 30 januari 2019 en 14 februari 2019 (locatie Haarlem) in de zaak tegen:

ECLI:NL:RBNHO:2019:1568

RECHTBANK NOORD-HOLLAND
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[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres 1] .

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. J. van der Putte,
en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. M.C. Jonge Vos, advocaat te Amsterdam, naar voren
hebben gebracht.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij

feit 1

op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 september 2015 t/m 29 september 2015 te
Amsterdam en/of Naaldwijk en/of Venhuizen en/of Beilen en/of Enkhuizen en/of Schoonhoven en/of in
elk geval een of meer plaat(sen) in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een)
ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van
een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van
verdichtsels,

- [rekeninghouder 1] en/of

- [rekeninghouder 2] en/of [rekeninghouder 3] ,

- [rekeninghouder 4] en/of [rekeninghouder 5] (en/of

- [rekeninghouder 6] en/of [rekeninghouder 7] en/of

- [rekeninghouder 8] en/of [rekeninghouder 9] en/of

- [rekeninghouder 10] en/of [rekeninghouder 11] en/of

- [rekeninghouder 12] en/of [rekeninghouder 13] en/of

- [rekeninghouder 14] en/of

- [rekeninghouder 15] en/of [rekeninghouder 16] ,

(telkens) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer bankpas(sen) en daarbij behorende
pincode(s), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar
(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of
bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens)

- gebruik gemaakt van de na(a)m(en) en/of bedrijfsna(a)m(en) en/of (bedrijfs)logo's:

* Rabobank en/of

* ABN-AMRO bank en/of

- ( vervolgens) met gebruikmaking van deze (bedrijfs)na(a)m(en) en/of bijbehorende (bedrijfs)logo
een mail gestuurd naar voornoemd(e) perso(o)n(en) inhoudende

* dat de bank om veiligheidsredenen alle klanten verplicht de vernieuwde (fraudebestendige)
betaalpas(sen) te gaan gebruiken en/of

1 Tenlastelegging
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* dat zijn/haar/hun bankpas(sen) (binnenkort) verloopt/verlopen (op 30 september 2015) als de
vernieuwde betaalpas (voor 30 september 2015) niet wordt aangevraagd en/of

* dat na het verlopen van de bankpas(sen) geen gebruik meer gemaakt kan worden van
internetbankieren en/of overige betaaldiensten en/of

* dat na het verlopen van de bankpas (op 30 september 2015) de kosten voor de nieuwe betaalpas
ad 22,95 Euro zijn en dat dit bedrag automatisch van zijn/haar/hun rekening zal worden afgeschreven
en/of

* de aanvraag voltooid kan worden door het invullen van het formulier via de bijgevoegde link en/of

- ( vervolgens) in die/dat link/(aanvraag)formulier gevraagd om de/het bankrekeningnummer(s) en/of
bankpasnummer(s) en/of pincode(s) en/of

- ( vervolgens ) in die/dat link/(aanvraag)formulier verzocht de huidige bank- en/of betaalpas(sen) op
te sturen naar het (Recycle/Wecycle) inleverpunt van de bank (o.a. op het adres [adres 2] te
Amsterdam),

waardoor die person(o)n(en) (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

feit 2

op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 september 2015 tot en met 29 september 2015 te
Amsterdam, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een of
meer postbus(sen)/brievenbus(sen) heeft/hebben weggenomen (telkens) een of meer
poststuk(ken)/envelop(pen) inhoudende een of meer bankpas(sen), in elk geval een of meer
goed(eren), (telkens) geheel of ten dele toebehorende aan

- [rekeninghouder 4] en/of [rekeninghouder 5] (10-09-2015) en/of

- [rekeninghouder 6] en/of [rekeninghouder 7] (10-09-2015) en/of

- [rekeninghouder 8] en/of [rekeninghouder 9] (24/09/2015) en/of

- [rekeninghouder 10] en/of [rekeninghouder 11] (25/09/2015) en/of

- [rekeninghouder 12] en/of [rekeninghouder 13] (25/09/2015) en/of

- [rekeninghouder 14] (25/09/2015) en/of

- [rekeninghouder 15] en/of [rekeninghouder 16] (25/09/2015) en/of

- [rekeninghouder 1] (29/09/2015) en/of

- [rekeninghouder 2] en/of [rekeninghouder 3] (29/09/2015) en/of

- Rabobank en/of

- ABN-AMRO bank,

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte
en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen poststuk(ken)/envelop(pen) onder zijn en/of hun bereik
heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s), te weten (een) niet daartoe
bestemd(e)) sleutel(s);

feit 3

op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 september 2015 tot en met 10 september 2015 te
Amsterdam en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen,
althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte
van) een of meer geautomatiseerd werk(en), te weten de computer(s) en/of server(s) van de
(beveiligde) internetbankieren omgeving (van de Rabobank) is/zijn binnengedrongen, waarbij hij,
verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) de toegang heeft/hebben verworven tot het/de
geautomatiseerde werk(en)
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- met behulp van (een) valse sleutel(s), te weten de inlogcode voor het internetbankieren, welke code
is verkregen door het onbevoegd gebruik maken van de bankpas en pincode (in combinatie met de
randomreader) (van [rekeninghouder 7] ) en/of

- door het aannemen van een valse hoedanigheid, te weten alszijnde een geautoriseerde van
[rekeninghouder 7]

(en zich aldus toegang verschaft tot de zich op die internetbankieren omgeving (van de Rabobank)
bevindende gegevens (van [rekeninghouder 7] ));

feit 4

op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 3 september 2015 tot en met 5 september 2015 te
Amsterdam en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen,
althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte
van) een of meer geautomatiseerd werk(en), te weten de computer(s) en/of server(s) van de
(beveiligde) internetbankieren omgeving (van de Rabobank) is/zijn binnengedrongen, waarbij hij,
verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) de toegang heeft/hebben verworven tot het/de
geautomatiseerde werk(en)

- met behulp van een valse sleutel, te weten de inlogcode voor het internetbankieren, welke code is
verkregen door het onbevoegd gebruik maken van de bankpas en pincode (in combinatie met de
randomreader) (van [rekeninghouder 17] / [betrokkene rekeninghouder 17] ) en/of

- door het aannemen van een valse hoedanigheid, te weten als zijnde een geautoriseerde van
[rekeninghouder 17] / [betrokkene rekeninghouder 17]

(en zich aldus toegang verschaft tot de zich op die internetbankieren omgeving (van de Rabobank)
bevindende gegevens (van [rekeninghouder 17] ));

feit 5

op een of meer tijdstip(pen) in de periode 3 september 2015 t/m 5 september 2015 te Amsterdam
en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans
alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk, gegevens, te weten
het/de (opname)limiet(en) en/of saldo('s) van de (betaal)rekening [bankrekeningnummer] (Van
[rekeninghouder 17] / [betrokkene rekeninghouder 17] ) en/of (spaar)rekening
[bankrekeningnummer] (van [rekeninghouder 17] / [betrokkene rekeninghouder 17] ), die door middel
van een geautomatiseerd werk en/of door middel van telecommunicatie waren opgeslagen, werden
verwerkt en/of werden overgedragen, (telkens) heeft/hebben veranderd, gewist, dan wel andere
gegevens daaraan heeft/hebben toegevoegd, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn
mededader(s) het/de (opname)limiet(en) en/of saldo('s) van voornoemde rekening(en) gewijzigd en/of
verhoogd en/of aangepast (in de computer(s) en/of server(s) van de internetbankieren omgeving (van
de Rabobank));

feit 6

op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 5 september 2015 te Amsterdam, meermalen, althans
eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met
het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een of meer geldautoma(a)t(en) en/of
bankautoma(a)t(en) en/of pinautoma(a)t(en) (in een of meer winkel(s)) heeft/hebben weggenomen
(telkens) een of meer geldbedrag(en) (met een totaalwaarde van 5000,- Euro), in elk geval een of
meer goed(eren), (telkens) geheel of ten dele toebehorende aan [rekeninghouder 17] / [betrokkene
rekeninghouder 17] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar
mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats van
het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geldbedrag(en) onder zijn en/of hun
bereik heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s), te weten met oplichting
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verkregen bankpas en (bijbehorende) pincode;

feit 7

op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 december 2015 tot en met 16 februari 2016 te
Amsterdam en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen,
althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) ter uitvoering van het door hem, verdachte
en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van)
een of meer geautomatiseerd werk(en), te weten de computer(s) en/of server(s) van de (beveiligde)
internetbankieren omgeving (van de Rabobank) binnen te dringen, immer heeft/hebben hij, verdachte
en/of zijn medader(s) onbevoegd gebruik gemaakt van de bankpas en bijbehorende pincode (in
combinatie met de randomreader) (van [rekeninghouder 18] ), terwijl de uitvoering van dat
voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

feit 8

op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 december 2015 tot en met 16 februari 2016 te
Amsterdam en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, (telkens) met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als
bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c wordt gepleegd en/of met het oogmerk dat daarmee
een misdrijf als bedoeld in artikel 350a, eerste lid, of 350c wordt gepleegd, een computerwachtwoord,
toegangscode of daarmee vergelijkbaar gegeven, waardoor toegang kan worden verkregen tot (een)
(gedeelte van een) geautomatiseerd werk(en), te weten de pincode van de bank- en/of betaalpas
(van [rekeninghouder 19] ) bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen langs
geautomatiseerde weg, heeft/hebben verworven, verspreid of anderszins ter beschikking
heeft/hebben gesteld of voorhanden heeft/hebben gehad;

feit 9 
in de periode van 1 september 2015 t/m 9 februari 2016 te Amsterdam en/of een of meer plaats(en) in
Nederland heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen
van misdrijven, namelijk

- oplichting (art. 326 Wetboek van Strafrecht) en/of

- plaatsen opname- aftap- en/of afluisterapparatuur (art.139d wetboek van Strafrecht) en/of

- gegevens voorhanden hebben om computergegeven(s) aan te tasten of te manipuleren (art. 350d
wetboek van Strafrecht) en/of

- computervredebreuk (art.138ab Wetboek van strafrecht) en/of

- aantasting of manipulatie van computergegevens (art.350a Wetboek van Strafrecht) en/of

- diefstal door middel van een valse sleutel (art. 311 Wetboek van Strafrecht) en/of

- witwassen (art.420bis Wetboek van Strafrecht).

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van
de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn
voor schorsing van de vervolging.

2 Voorvragen
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.1.

3.4.

Inleiding

In september 2015 is de politie onderzoek Cyber007 gestart. Dit onderzoek draait om een vorm
van fraude die bekend staat als “phishing”. Phishing houdt kort gezegd in dat rekeninghouders of
banken onder valse voorwendselen worden bewogen tot de afgifte van bankpassen en/of
vertrouwelijke gegevens, die nodig zijn voor internetbankieren en het pinnen van geld. Tijdens
onderzoek Cyber007 heeft de politie verschillende verdachten geïdentificeerd. Verdachte wordt
verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van met
phishing fraude verband houdende misdrijven (feit 9) en dat hij zich samen met andere
deelnemers van deze organisatie heeft schuldig gemaakt oplichtingen (feit 1), diefstallen door
middel van valse sleutels (feiten 2 en 6) en verschillende vormen van computercriminaliteit (feiten
3, 4, 5, 7 en 8). De vraag die voorligt, is of de in het dossier aangedragen feiten en
omstandigheden, alsmede het verhandelde ter terechtzitting voldoende redengevend zijn voor het
bewijs dat hij zich aan deze strafbare feiten schuldig heeft gemaakt.

Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3, 7, 8 en 9
tenlastegelegde. Het onder 4, 5 en 6 tenlastegelegde kan volgens de officier van justitie niet
wettig en overtuigend worden bewezen. Daarvan heeft de officier van justitie vrijspraak
gevorderd.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte integraal van de negen aan hem ten laste gelegde feiten
moet worden vrijgesproken.

Oordeel van de rechtbank

Bewijsverweer: bewijsuitsluiting na vormverzuim ontgrendelen van en onderzoek aan
smartphone verdachte

3.4.1.1. Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat de bestanden, die zijn aangetroffen op de iPhone van
verdachte, van het bewijs dienen te worden uitgesloten. Tijdens het onderzoek zijn volgens
de raadsman meerdere belangrijke rechtsbeginselen in aanzienlijke mate geschonden en is
inbreuk gemaakt op de grondrechten van verdachte, zonder dat daarvoor een wettelijke
voorziening bestaat. Hierdoor is sprake van meerdere onherstelbare vormverzuimen. De
officier van justitie heeft, zonder dat hiertoe een specifieke wettelijke bevoegdheid bestaat,
de politie opdracht gegeven verdachte (fysiek) te dwingen zijn iPhone te ontgrendelen om zo
toegang te krijgen tot de volledige inhoud van die iPhone. Niet alleen is met het (onnodig)
aanleggen van de handboeien en het vervolgens drukken van de duim op het
telefoonscherm gehandeld in strijd met de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke
marechaussee en andere opsporingsambtenaren en met het recht op lichamelijke integriteit
(artikel 11 van de Grondwet), ook is gehandeld in strijd met de beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit. Bij de gedwongen ontgrendeling van de iPhone ging het
om het verkrijgen van de informatie op de iPhone. Door de iPhone volledig uit te lezen en
deze (onrechtmatig) te doorzoeken is dan ook op ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op
het recht van verdachte op een eerlijk proces (artikel 6 van het Europees verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM)),

3 Beoordeling van het bewijs
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meer in het bijzonder het nemo tenetur-beginsel, en het recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer/privacy van verdachte.

3.4.1.2. Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het ontgrendelen van de
onder verdachte in beslag genomen iPhone op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden en
dat het daarin aangetroffen materiaal voor het bewijs kan worden gebruikt. Het vermoeden
bestond – gelet op de eerdere bevindingen bij onderzoek aan de telefoons van
medeverdachten [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 2]
(hierna: [medeverdachte 2] ) – dat ook in de telefoon van verdachte afbeeldingen en chats
zouden worden gevonden die betrokkenheid bij phishing aantoonden. De politie beschikte
echter niet over het wachtwoord van de iPhone om de telefoon daarmee te ontgrendelen.
De techniek om een dergelijk type iPhone en besturingssysteem te kraken was er op dat
moment ook nog niet. Op grond van artikel 61a van het Wetboek van Strafvordering (hierna:
Sv) is verdachte daarom door de officier van justitie bevolen mee te werken aan het
ontgrendelen van zijn iPhone. Toen verdachte dat weigerde, is hij geboeid en is zijn duim op
het toestel geplaatst, waardoor deze ontgrendelde. De daarmee gemaakte inbreuk op de
lichamelijke integriteit van verdachte is volgens de officier van justitie minimaal. Verder heeft
de officier van justitie aangevoerd dat een vingerafdruk onafhankelijk van de wil van
verdachte bestaat, waardoor het verkrijgen van toegang tot de telefoon niet in strijd is met
het nemo tenetur-beginsel en op dit punt dus ook geen sprake is van een vormverzuim.

Ten aanzien van het daaropvolgende onderzoek aan de smartphone heeft de officier van
justitie geconcludeerd dat wel sprake is van een vormverzuim. Met dit onderzoek is namelijk
een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte gemaakt,
waarvoor – zoals nadien bleek uit het op 4 april 2017 door de Hoge Raad gewezen arrest –
de toestemming van de officier van justitie nodig was geweest. Die toestemming had de
politie tijdens dit onderzoek niet. In 2016 kon de politie echter niet weten dat in 2017 door
de Hoge Raad nadere eisen zouden worden gesteld aan een dergelijk onderzoek. De officier
van justitie heeft in dit verband opgemerkt dat hij, gelet op de ernst van de verdenkingen in
deze zaak, hiertoe zonder meer toestemming zou hebben gegeven. Tot slot is het voor de
beoordeling van het vormverzuim van belang dat enkel voor de strafzaak relevante
gegevens zijn geopenbaard. Gelet hierop kan de rechtbank volstaan met het vaststellen dat
sprake is van een vormverzuim, aldus de officier van justitie.

3.4.1.3. Oordeel van de rechtbank

3.4.1.3.1. Feiten en omstandigheden

Op grond van de inhoud van het dossier en het behandelde ter terechtzitting stelt de
rechtbank de volgende feiten en omstandigheden vast.

Op 16 februari 2016 is verdachte aangehouden op verdenking van overtreding van de
artikelen 310, 311 en 326 jo artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) (kort
gezegd: diefstal in vereniging en oplichting), zijnde feiten waarvoor voorlopige hechtenis is
toegelaten. De iPhone die verdachte bij zijn aanhouding bij zich had, is in beslag genomen
en door de politie meteen in ‘Flight Mode’ gezet, zodat de telefoon niet van afstand kon
worden gewist. Tijdens zijn verhoor heeft verdachte verklaard dat de in beslag genomen
iPhone zijn toestel is en dat niemand anders dat toestel gebruikt. Aan verdachte is gevraagd
of hij de toegangscode van zijn telefoon wilde geven. Dat wilde hij niet. De officier van
justitie heeft vervolgens, op grond van artikel 61a Sv, verdachte bevolen mee te werken aan
het ontgrendelen van de iPhone. Verdachte is nogmaals gevraagd naar zijn toegangscode,
waarna verdachte is meegedeeld dat als hij zijn toegangscode niet zou geven, verbalisanten
hem, desnoods met gepast geweld, zouden boeien om zijn vingerafdruk te gebruiken om de
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iPhone te ontgrendelen. Verdachte heeft hierop geantwoord dat hij zijn toegangscode niet
zou geven. Vervolgens is verdachte geboeid en is zijn rechterduim, zonder geweld, op de
vingerafdrukscanner van de iPhone geplaatst. Hierdoor werd de iPhone ontsloten.

3.4.1.3.2. Toegang tot de iPhone

Wettelijke grondslag

De rechtbank stelt voorop dat de opsporingsambtenaren bevoegd waren tot inbeslagname
van de iPhone van verdachte. Onder verwijzing naar het zogenaamde Smartphone-arrest
van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:584) overweegt de rechtbank dat ten behoeve van de
waarheidsvinding onderzoek mag worden gedaan aan in beslag genomen voorwerpen
teneinde gegevens voor het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking te krijgen. In een
iPhone opgeslagen of beschikbare gegevens zijn daarvan niet uitgezonderd. De wettelijke
basis voor dat onderzoek door opsporingsambtenaren is gelegen in de artikelen 94 jo. 95 en
96 Sv. De bevoegdheid tot inbeslagneming van voorwerpen en de daarin besloten
bevoegdheid tot het verrichten van onderzoek aan die voorwerpen kunnen op grond van
artikel 95 en 96 Sv ook worden uitgeoefend door de op grond van artikel 148 Sv met het
gezag over de opsporing belaste officier van justitie, nu deze blijkens artikel 141, aanhef en
onder a, Sv met opsporing is belast. Tevens bieden deze wettelijke bepalingen de grondslag
voor het verrichten van onderzoek aan in beslag genomen voorwerpen door de officier van
justitie, indien de inbeslagneming is geschied door een opsporingsambtenaar.

Uit dit samenstel van wettelijke bepalingen volgt naar het oordeel van de rechtbank ook dat
opsporingsambtenaren en de officier van justitie zich de toegang tot een in beslag genomen
voorwerp, in dit geval een iPhone, mogen verschaffen teneinde de gegevens op die telefoon
veilig te stellen voor onderzoek. Indien de toegang tot het in beslag genomen voorwerp is
beveiligd met bijvoorbeeld een toegangscode, is het de opsporingsambtenaren toegestaan
deze beveiliging te kraken, zonder dat daarvoor de medewerking van een verdachte nodig
is. Het komt ook voor dat de toegang tot een in beslag genomen voorwerp alleen kan
worden verkregen met medewerking van een verdachte, zoals in deze zaak het geval bleek.
Naar het oordeel van de rechtbank kan een verdachte tot die medewerking worden
gedwongen, mits dit niet in strijd komt met het nemo tenetur-beginsel en wordt voldaan aan
de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Het nemo tenetur-beginsel

In dit verband is de vraag aan de orde of het plaatsen van de duim van verdachte op de
iPhone zonder zijn toestemming/medewerking in strijd is met het nemo tenetur-beginsel. Dit
beginsel betreft het recht van een verdachte om niet te worden gedwongen (actief) aan zijn
eigen veroordeling mee te werken. Uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de rechten
van de mens (hierna: EHRM) volgt dat dit vooral betrekking heeft op het afleggen van
verklaringen onder dwang. Het recht van verdachte om zichzelf niet te belasten is immers
“primarily concerned with respecting the will of an accused person to remain silent” (EHRM 29
juni 2007, O’Halloran and Francis, UN BB3173, NJ 2008/25, rov. 47). Een verdachte is wel
gehouden tot het (passief) ondergaan en dulden van onderzoeksmaatregelen. Materiaal dat
onafhankelijk van de wil van verdachte bestaat, mag onder dwang worden verkregen, zoals
bijvoorbeeld geldt voor bloed- en urinemonsters (EHRM 8 april 2004, appl.nr 38544/97
(Weh/Austria) en EHRM 17 december 1996, NJ 1997/699 (Saunders/United Kingdom)).

Anders dan de situatie waarin verdachte wordt gedwongen de toegangscode van zijn
telefoon te geven, hetgeen een verklaring van verdachte vereist, maakt het plaatsen van de
duim van verdachte op zijn iPhone naar het oordeel van de rechtbank geen inbreuk op het
nemo tenetur-beginsel. Het betreft hier namelijk het dulden van een onderzoeksmaatregel
die geen actieve medewerking van verdachte vereist. Daar komt bij dat de vingerafdruk met
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een zeer geringe mate van dwang is verkregen. Dat met het plaatsen van de duim van
verdachte op de iPhone toegang wordt verkregen tot mogelijk wilsafhankelijke en voor hem
belastende gegevens, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank niet anders.

Proportionaliteit en subsidiariteit

De officier van justitie heeft ter terechtzitting verklaard dat ten tijde van de aanhouding van
verdachte de technologie van de onder verdachte in beslag genomen iPhone zo nieuw was,
dat de toegang tot die telefoon (en meer in het bijzonder de gegevens op die telefoon)
zonder medewerking van verdachte nog niet met technische hulpmiddelen en/of destructief
onderzoek door het NFI kon worden verkregen. De mogelijkheid tot ontgrendeling van de
iPhone met gebruik van een vingerafdruk was bovendien in tijd en aantal toegangspogingen
gelimiteerd. De rechtbank heeft geen redenen te twijfelen aan deze mededelingen van de
officier van justitie en gaat derhalve uit van voornoemde onderzoeksbeperkingen aan de
iPhone van verdachte.

De rechtbank stelt vast dat het doel van het ontgrendelen van de iPhone, door middel van
het plaatsen van de duim van verdachte op het toestel, het veiligstellen van de daarin
opgeslagen of beschikbare gegevens betrof. Gelet op de ernst en aard van de verdenkingen
tegen verdachte, het ontbreken van zijn medewerking tot het ontgrendelen van de iPhone,
de gerechtvaardigde verwachting bij de opsporingsambtenaren dat zich op de iPhone voor
het onderzoek relevante gegevens zouden bevinden, alsmede voornoemde
onderzoeksbeperkingen aan de iPhone, is de rechtbank van oordeel dat een minder
ingrijpend middel tot ontgrendeling van de iPhone niet voorhanden was. Onder deze
omstandigheden was het plaatsen van de duim van verdachte op zijn telefoon om deze te
ontgrendelen en de gegevens op die telefoon veilig te stellen, rechtmatig.

Voor het plaatsen van de duim van verdachte op de iPhone heeft een verbalisant verdachte
handboeien omgedaan, ter voorkoming van vernieling van de telefoon, en zijn duim
vervolgens op de iPhone geplaatst. Hiermee is naar het oordeel van de rechtbank slechts
een beperkte inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van verdachte, welke inbreuk
gelet op het risico van frustratie van het onderzoek door verdachte gerechtvaardigd was.

Conclusie toegang iPhone

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de toegang tot de iPhone met het onder dwang
gebruikmaken van de vingerafdruk van verdachte in de gegeven omstandigheden op
rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden.

3.4.1.3.3. Onderzoek aan de gegevens op de iPhone en laptop

In het kader van het onderzoek is de veiliggestelde inhoud van de onder verdachte in beslag
genomen iPhone en laptop onderzocht, waarbij alle opgeslagen en beschikbare gegevens
zijn uitgelezen op een zodanige wijze, dat dit – ook volgens de officier van justitie – een
meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte heeft gemaakt.
Hiertoe was geen voorafgaande toestemming gegeven door de officier van justitie of een
rechter-commissaris, hetgeen naar het oordeel van de rechtbank dan ook een onherstelbaar
vormverzuim in het voorbereidend onderzoek oplevert in de zin van artikel 359a Sv.

De vraag die vervolgens beantwoord dient te worden, is of hieraan een rechtsgevolg dient
te worden verbonden of dat een constatering van het vormverzuim afdoende is. Om deze
vraag te kunnen beantwoorden, moet met de volgende drie factoren rekening worden
gehouden:

1.  het belang dat het geschonden voorschrift dient (Schutznorm);
2.  de ernst van het verzuim;
3.  het nadeel dat daardoor is veroorzaakt.
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3.4.2.

Ad 1

Het geschonden voorschrift dient ter bescherming van de (privacy) belangen van verdachte.

Ad 2

Ten aanzien van de ernst van het verzuim overweegt de rechtbank dat de betrokken
opsporingsambtenaren te goeder trouw hebben gehandeld en de verwijtbaarheid van de
(achteraf bezien onrechtmatige) handelwijze zeer gering is. Immers is pas met het in april
2017 gewezen arrest van de Hoge Raad – en dus ná het in deze strafzaak verrichtte
onderzoek aan de telefoon en laptop – duidelijk geworden dat voor het onderzoek aan de
telefoon en laptop vooraf toestemming dient te worden gevraagd. Daarbij komt dat de
officier van justitie, die was belast met de leiding over het opsporingsonderzoek, ter
terechtzitting heeft meegedeeld dat hij, indien dit destijds aan hem zou zijn gevraagd,
toestemming zou hebben verleend de iPhone en de laptop van verdachte te onderwerpen
aan het onderzoek zoals dat heeft plaatsgevonden. Dat sprake is van een structureel
karakter van het vormverzuim is niet gebleken, terwijl bovendien aannemelijk is geworden
dat de werkwijze in de opsporing naar aanleiding van het in april 2017 gewezen arrest van
de Hoge Raad is aangepast.

Ad 3

De rechtbank heeft tot slot, ten aanzien van het veroorzaakte nadeel, in aanmerking
genomen dat de verdediging het nadeel – anders dan het aanvoeren dat sprake is van een
zeer ingrijpende inbreuk op de privacy van verdachte – niet nader heeft uitgewerkt. Zo is op
geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt dat via de iPhone en/of de laptop van verdachte
persoonlijke of precaire informatie kon worden geraadpleegd die de ernst tekent van de
inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer. Ook anderszins is dit niet gebleken. Daarbij dient te
worden opgemerkt dat in het dossier slechts die gegevens zijn opgenomen die relevant
waren voor deze strafzaak en de overige gegevens van verdachte op geen enkele wijze zijn
geopenbaard.

In het licht van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat zich geen geval voordoet
waarin de toepassing van bewijsuitsluiting in aanmerking komt. Evenmin is sprake van door
het vormverzuim veroorzaakt nadeel dat zich leent voor compensatie door middel van
strafvermindering. De rechtbank volstaat om die reden met de enkele constatering van dit
vormverzuim.

Algemene bewijsoverweging over telefoonnummer [telefoonnummer 1]

Alvorens in te gaan op de aan verdachte ten laste gelegde feiten zal de rechtbank zich
uitlaten over de vraag of het telefoonnummer [telefoonnummer 1] , zoals de politie stelt, aan
verdachte kan worden toegeschreven.

3.4.2.1. Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte de enige
gebruiker van het telefoonnummer eindigend op 722 is geweest. In het dossier zijn volgens
de raadsman sterke aanwijzingen voorhanden dat het telefoonnummer meerdere gebruikers
heeft gehad. Zo is uit de WhatsAppgesprekken van 4 september 2015 af te leiden dat
verdachte slechts een enkele keer met het telefoonnummer heeft geappt en daarna is
overgegaan op een ander telefoonnummer, namelijk het nummer [telefoonnummer 2] . Uit
het enkele aanstralen van het telefoonnummer eindigend op 722 nabij het woonadres van
verdachte kan wat de raadsman betreft niet de koppeling met verdachte worden gemaakt.
Hiermee moet voorzichtig worden omgesprongen, in die zin dat daaraan niet zonder meer
(vergaande) conclusies mogen worden verbonden. Ook moet worden meegenomen dat de
telefoon, die aan het telefoonnummer eindigend op 722 is gekoppeld, tijdens de doorzoeking
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van het woonadres van verdachte niet is aangetroffen. De belangrijkste aanwijzing voor het
gebruik van het telefoonnummer door andere personen is volgens de raadsman dat het
telefoonnummer voor een bepaalde tijd is afgeluisterd en dat uit dit onderzoek is gebleken
dat het telefoonnummer ten tijde van de tap niet bij verdachte in gebruik was, maar bij een
ander. Bovendien volgt uit de verklaring van medeverdachte [medeverdachte 1] dat de
geverbaliseerde communicatie altijd met “ [bijnaam 1] ” plaatsvond. Gelet op dit alles kan het
merendeel van de WhatsAppgesprekken die op de pagina’s 657 tot en met 664 van het
dossier zijn geverbaliseerd, niet aan verdachte worden toegeschreven.

3.4.2.2. Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de bewijsmiddelen, die zijn opgenomen in de
bijlage bij dit vonnis, wel aannemelijk is dat verdachte in (in ieder geval) de maand
september 2015 de (enige) gebruiker was van het telefoonnummer eindigend op 722. De
rechtbank verwerpt dus het verweer van de raadsman en overweegt daartoe als volgt.

De gebruiker van genoemd telefoonnummer heeft op 4 september 2015 voor het eerst zijn
identiteit kenbaar gemaakt aan [medeverdachte 1] , door die dag om 12.15 uur te appen: “
[bijnaam 2] hier.” De rechtbank merkt in dit verband op, dat uit de bewijsmiddelen volgt dat
[bijnaam 2] een bijnaam van verdachte is. Vervolgens heeft [medeverdachte 1] een minuut
later geantwoord met “Kheb 3 voor je”, waarna de gebruiker van het telefoonnummer heeft
gereageerd met “Wlke ad was je gegaan”. Diezelfde dag worden er meerdere berichten
uitgewisseld over “adjes (checken)”. Het laatste gesprek op 4 september 2015 om 15.20 uur
luidt: “Sla me naam in je tel op als [bijnaam 3] .” Op 4 september 2015 om 16.15 uur bericht
vervolgens de gebruiker van het telefoonnummer eindigend op 932 “App me blvia hier
verwijder die andere nummer”. Dit nummer was in de telefoon van [medeverdachte 1]
gekoppeld aan de naam ‘ [bijnaam 3] ’. De stelling van de verdediging dat hieruit volgt dat
verdachte daarna is overgegaan op een ander telefoonnummer, eindigend op 932, vindt naar
het oordeel van de rechtbank geen steun in het dossier. De daaropvolgende dag wordt
namelijk door [medeverdachte 1] aan de gebruiker van het telefoonnummer eindigend op
722 het volgende bericht verstuurd: “ [bijnaam 2] moet k die adjes vandaag ook vlakken.”
Ook later op de dag schrijft [medeverdachte 1] de gebruiker van dit nummer aan als
[bijnaam 2] door te appen: “ [bijnaam 2] ga je die script voor me brengen?” Hieruit volgt dat
[bijnaam 2] ook na het versturen van het bericht “Sla me naam in je tel op als [bijnaam 3] ”
gebruik bleef maken van het telefoonnummer eindigend op 722.

Ook de inhoud van de verstuurde berichten laat gedurende de hele periode een vast
terugkerend patroon zien over hetzelfde gespreksonderwerp, waarbij steeds min of meer
dezelfde afkortingen worden gebruikt. Dit duidt niet op een andere gebruiker van het
telefoonnummer dan verdachte. De rechtbank wordt in dit verband verder gesterkt in haar
overtuiging, nu met het telefoonnummer eindigend op 722 in de gehele periode vaak
zendmasten in de woonomgeving van verdachte zijn aangestraald en verdachte over het
gebruik van het telefoonnummer geen enkele verklaring heeft willen afleggen en ook niet
nader heeft ingevuld wie op welk moment dit telefoonnummer zou hebben overgenomen.

Ten slotte overweegt de rechtbank dat de stelling van de raadsman dat het telefoonnummer
een bepaalde tijd is afgeluisterd en uit dit onderzoek volgt dat het telefoonnummer niet bij
verdachte in gebruik was, geen steun vindt in het dossier. Uit het proces verbaal van
aanvraag bevel opnemen telecommunicatie van 6 januari 2016 blijkt dat de aanvraag is
gedaan ter aanhouding van verdachte en dat het telefoonnummer eindigend op 722 ten
tijde van die aanvraag niet meer in gebruik was. Daarom heeft het opnemen van de
telecommunicatie in de periode van 5 januari 2016 tot en met 22 januari 2016
plaatsgevonden op het imei nummer van de mobiele telefoon waaraan het telefoonnummer
eindigend op 722 was gekoppeld, namelijk imei nummer [imei nummer] . Dit imei nummer
bleek vervolgens op dat moment niet in gebruik bij verdachte. Deze bevindingen zeggen
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3.4.3.

3.4.4.

derhalve niets over het gebruik van het telefoonnummer eindigend op 722 door verdachte in
de maanden daarvoor, in het bijzonder in september 2015.

Oplichtingen (feit 1)

De onder 1 ten laste gelegde verdenking van oplichting betreft de volgende. Aan
rekeninghouders van Rabobank en ABN AMRO bank zijn e-mails verstuurd, ogenschijnlijk
afkomstig van hun bank, waarin stond dat vanwege veiligheidsredenen op korte termijn een
vernieuwde bankpas moest worden aangevraagd. Verder werd meegedeeld dat hun huidige
bankpas binnenkort automatisch zou verlopen. In de e-mails werd daarom verzocht de
aanvraag van de nieuwe bankpas te voltooien en de oude bankpas(sen) op te sturen naar
een inleverpunt van de desbetreffende bank voor recycling. De adressen van deze
inleverpunten betroffen adressen van verschillende woningen. De e-mails werden voorzien
van een link, bijvoorbeeld genaamd 'Nieuwe betaalpas aanvragen'. Via deze link werd men
doorverwezen naar een nagebouwde, valse website van de bank, waar de rekeninghouders
enkele bankgegevens, zoals hun bankrekeningnummer en pincode, moesten invullen. De
opgestuurde bankpassen werden daarna weggenomen uit de brievenbussen van de
zogenaamde inleverpunten. In enkele gevallen werden vervolgens de opnamelimieten van
deze bankpassen verhoogd en grote geldbedragen gepind.

De officier van justitie heeft geconcludeerd dat verdachte zich samen met anderen heeft
schuldig gemaakt aan de onder 2 ten laste gelegde gekwalificeerde diefstallen van de
enveloppen met de bankpassen en het daaraan voorafgaand verzenden van de phishing e-
mails, waarmee de in de tenlastelegging onder 1 genoemde rekeninghouders werden verleid
om hun bankpassen op te sturen. Derhalve kunnen de onder 1 ten laste gelegde
oplichtingen en onder 2 ten laste gelegde gekwalificeerde diefstallen bewezen worden
verklaard, aldus de officier van justitie.

De rechtbank stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van oplichting een voldoende
mate van actieve betrokkenheid van de verdachte bij de oplichtingshandelingen ten aanzien
van de in de tenlastelegging genoemde rekeninghouders is vereist. In het dossier zijn geen
bewijsmiddelen voorhanden waaruit volgt dat verdachte betrokken is geweest bij het
verzenden van de e-mails aan de getroffen rekeninghouders, waardoor zij zijn bewogen hun
bankpassen op te sturen. Ook is geen bewijs voorhanden van de betrokkenheid van
verdachte bij enig ander onder 1 ten laste gelegd oplichtingsmiddel. De enkele
betrokkenheid van verdachte bij de diefstallen van (enveloppen met daarin) de bankpassen,
zoals hierna onder 3.4.4. overwogen, brengt niet zonder meer mee dat verdachte bij de
daaraan voorafgaande oplichtingen actief als (mede)pleger betrokken is geweest. Uit het
dossier volgt weliswaar dat verdachte gesprekken heeft gevoerd met medeverdachte(n)
over het opzetten van een phishing website, maar uit deze gesprekken blijkt ook dat dit ten
tijde van het tenlastegelegde nog niet was gelukt. Deze gesprekken kunnen daarom niet als
bewijs dienen dat verdachte betrokken is geweest bij het verzenden van de valse e-mails
aan de in de tenlastelegging genoemde rekeninghouders. Het dossier bevat ook overigens
geen bewijs op basis waarvan kan worden geconcludeerd wie in de ten laste gelegde
gevallen de valse websites heeft gemaakt, wie de valse e-mails heeft verstuurd en naar wie
de door de rekeninghouders ingevulde vertrouwelijke informatie, zoals hun pincode, is
verstuurd.

Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank verdachte vrijspreken van de onder 1 ten laste
gelegde oplichtingen.

Diefstallen in vereniging door middel van valse sleutels (feit 2)

De rechtbank komt, op grond van de bewijsmiddelen in de bijlage bij dit vonnis, wel tot
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3.4.5.

3.4.6.

bewezenverklaring van de onder 2 ten laste gelegde diefstallen in vereniging door middel
van valse sleutels.

Op basis van de redengevende feiten en omstandigheden in de bewijsmiddelen heeft de
rechtbank over de samenwerking tussen verdachte, [medeverdachte 1] en [medeverdachte
2] het volgende vastgesteld. [medeverdachte 1] heeft op verzoek van [medeverdachte 2] en
verdachte op verschillende momenten gecontroleerd of er poststukken met daarin
bankpassen waren bezorgd op de adressen van de zogenaamde inleverpunten. Uit de
WhatsAppgesprekken die [medeverdachte 1] met [medeverdachte 2] en verdachte heeft
gevoerd, blijkt dat zij het wisten als er nieuwe poststukken met bankpassen werden
verwacht. Tussen [medeverdachte 1] en verdachte enerzijds en [medeverdachte 1] en
[medeverdachte 2] anderzijds heeft regelmatig overleg plaatsgevonden over de vraag waar
en wanneer de brievenbussen moesten worden gecontroleerd. [medeverdachte 1] heeft
[medeverdachte 2] en verdachte op de hoogte gehouden van de resultaten van het
vervolgens controleren van de brievenbussen. [medeverdachte 1] heeft de opgestuurde
bankpassen, blijkens zijn verklaring, weggenomen uit deze brievenbussen. Vervolgens heeft
hij foto’s gemaakt van de aangetroffen bankpassen, welke foto’s hij aan [medeverdachte 2]
heeft gestuurd, die de gegevens controleerde. De bankpassen heeft [medeverdachte 1]
daarna overhandigd aan [medeverdachte 2] . Verdachte heeft tot slot met (in ieder geval) de
weggenomen bankpas van [rekeninghouder 7] ingelogd in de internetbankieren omgeving,
zoals hierna onder 3.4.5. overwogen.

Op grond van deze feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat sprake is
geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn
medeverdachten ten aanzien van de diefstallen door middel van valse sleutels en dus van
medeplegen.

Computervredebreuk (feit 3)

De rechtbank komt op grond van de in de bijlage opgenomen bewijsmiddelen ook tot
bewezenverklaring van de onder 3 ten laste gelegde computervredebreuk ten aanzien van
[rekeninghouder 7] .

Verdachte heeft – zoals bewezen onder feit 2 – samen met [medeverdachte 1] en
[medeverdachte 2] de envelop met daarin de bankpas van [rekeninghouder 7] gestolen. Op
10 september 2015 om 15.26 uur heeft [medeverdachte 1] een foto van deze bankpas
gemaakt en verstuurd via WhatsApp. Later die dag heeft verdachte via WhatsApp een foto
van een computerscherm verstuurd aan [medeverdachte 1] , waarop is te zien dat is
ingelogd op de beveiligde internetbankieren omgeving van de spaarrekening van de
rekeninghouder. Onder deze omstandigheden, met het uitblijven van een verklaring van
verdachte hierover, houdt de rechtbank het ervoor dat verdachte degene is geweest die
heeft ingelogd in de beveiligde internetbankieren omgeving van het account van
[rekeninghouder 7] .

Het door de raadsman geschetste alternatieve scenario, dat verdachte de afbeelding enkel
heeft doorgestuurd aan [medeverdachte 1] en hij dus niet zelf heeft ingelogd op het
internetbankieren account van [rekeninghouder 7] , is niet aannemelijk geworden.

Phishing activiteiten [rekeninghouder 17] (feiten 4, 5 en 6)

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen wat verdachte
onder 4, 5 en 6 ten laste is gelegd ten aanzien van de met phishing samenhangende
strafbare feiten met de bankrekening en bankpas van [rekeninghouder 17] . De rechtbank
zal verdachte daarom, zoals ook door de officier van justitie en de raadsman is gerekwireerd
respectievelijk bepleit, van deze feiten vrijspreken.
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3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

Medeplegen van poging tot computervredebreuk (feit 7)

De rechtbank zal verdachte eveneens vrijspreken van het onder 7 tenlastegelegde. De
rechtbank overweegt hierover als volgt.

Uit het dossier volgt dat in de iPhone van verdachte een afbeelding is aangetroffen van de
door phishing verkregen bankpas van [rekeninghouder 18] , alsmede een afbeelding van
een inlogpoging in de beveiligde internetbankieren omgeving van haar account. Anders dan
bij het onder 3 bewezen verklaarde feit, waarbij is vastgesteld dat verdachte de bankpas
waarmee computerbreuk is gepleegd, in vereniging heeft gestolen en hij dus over die
bankpas kon beschikken, bevat het dossier ten aanzien van dit feit geen bewijsmiddelen
waaruit volgt dat verdachte kon beschikken over de betreffende bankpas en hij betrokken is
geweest bij de poging tot computervredebreuk. Daarom zal de rechtbank verdachte van dit
feit vrijspreken.

Voorbereidingshandelingen computervredebreuk (feit 8)

De rechtbank komt op grond van de bewijsmiddelen tot bewezenverklaring van het onder 8
ten laste gelegde treffen van voorbereidingshandelingen om computervredebreuk te plegen.

Uit het dossier volgt dat in de iPhone van verdachte een afbeelding is aangetroffen van een
met plakband aan elkaar geplakte bankpas van [rekeninghouder 19] , alsmede afbeeldingen
met bij die bankpas behorende pincodes. Deze omstandigheden in combinatie met de
deelname van verdachte aan een criminele organisatie, zoals hierna onder 3.4.9.
overwogen, maakt dat de rechtbank voldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig acht
dat verdachte zich met het voorhanden hebben van de oude en nieuwe pincode behorende
bij de bankpas van genoemde rekeninghouder, heeft schuldig gemaakt aan het treffen van
voorbereidingshandelingen tot computervredebreuk. Het oogmerk van de organisatie was er
immers op gericht bankpassen en bijbehorende pincodes te verkrijgen door middel van
oplichting om daarmee in te loggen op de beveiligde internetbankieren omgeving (hetgeen
computervredebreuk oplevert), zodat de opnamelimiet van de bankrekeningen kon worden
verhoogd, met als uiteindelijke doel de bankrekeningen van getroffen rekeninghouders leeg
te halen. Verdachte heeft geen andere redengevende verklaring gegeven voor de
aanwezigheid van voornoemde afbeeldingen in zijn telefoon, zodat de rechtbank hem voor
dit feit zal veroordelen.

Deelname aan een criminele organisatie (feit 9)

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van de onder 9 ten laste gelegde deelname aan een
criminele organisatie. Hij heeft daartoe aangevoerd dat geen sprake is geweest van een
organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr, nu daarvoor de vereiste duurzaamheid en structuur
van het samenwerkingsverband ontbreekt. Voor het geval de rechtbank oordeelt dat wel
sprake is geweest van een criminele organisatie, kan niet worden aangenomen dat
verdachte daaraan heeft deelgenomen. Hooguit kan uit het dossier worden afgeleid dat
verdachte eenmalig aan medeverdachte [medeverdachte 1] heeft verzocht om een
brievenbus te legen, maar dat is onvoldoende om vast te stellen dat verdachte daarmee
opzet heeft gehad op deelname aan een criminele organisatie, aldus de raadsman.

De rechtbank overweegt over de verdenking van deelname aan een criminele organisatie als
volgt.

Zoals in de paragrafen hiervoor is overwogen, acht de rechtbank bewezen dat verdachte
samen met anderen poststukken met daarin bankpassen heeft weggenomen,
voorbereidingshandelingen tot computervredebreuk met een door oplichting verkregen
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bankpas en bijbehorende pincodes heeft gepleegd en met één van de weggenomen
bankpassen daadwerkelijk de beveiligde internetbankieren omgeving van Rabobank is
binnengedrongen. Verdachte zal worden vrijgesproken van de ten laste gelegde
oplichtingen, betrokkenheid bij de met phishing samenhangende strafbare feiten rond
[rekeninghouder 17] en het medeplegen van poging tot computervredebreuk ten aanzien
van [rekeninghouder 18] . Waar bewezenverklaring van de diefstallen door middel van valse
sleutels van poststukken en het plegen van (voorbereidingshandelingen tot)
computervredebreuk nog niet meebrengt dat daarmee ook deelneming aan een criminele
organisatie kan worden bewezen, heeft andersom te gelden dat het vrijspreken van de
andere aan verdachte ten laste gelegde feiten niet tevens vrijspraak van die deelneming tot
gevolg heeft. Voor een bewezenverklaring van deelneming aan een criminele organisatie is
namelijk niet vereist dat de verdachte de door een criminele organisatie beoogde misdrijven
zelf heeft gepleegd.

Onder een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr wordt verstaan een
samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en
tenminste één andere persoon. Niet is vereist dat daarbij komt vast te staan dat een
persoon – om als deelnemer aan die organisatie te kunnen worden aangemerkt – moet
hebben samengewerkt met, althans bekend moet zijn geweest met alle andere personen
die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het
samenwerkingsverband steeds dezelfde is (ECLI:NL:HR:2008:BB7134). Ook is niet vereist
dat sprake is van ‘geledingen’ en ‘hiërarchie’ (ECLI:NL:HR:2006:AU9130). Volgens vaste
rechtspraak is van deelneming aan een dergelijke organisatie sprake indien een persoon
behoort tot de organisatie, en een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt, gedragingen die
strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van
de organisatie.

De verdachte dient in dat verband in zijn algemeenheid te weten (in de zin van
onvoorwaardelijk opzet) dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
Niet is vereist dat de verdachte wetenschap heeft van één of meer concrete misdrijven die
door de organisatie worden beoogd, of dat zijn opzet is gericht op het plegen van die
misdrijven, ook niet wanneer het gaat om misdrijven van uiteenlopende aard. Elke bijdrage
aan een organisatie kan strafbaar zijn. Een dergelijke bijdrage kan bestaan uit het
(mede)plegen van enig misdrijf, maar ook uit het verrichten van hand- en spandiensten en
(dus) het verrichten van handelingen die op zichzelf niet strafbaar zijn, zolang van
bovenbedoeld aandeel of ondersteuning kan worden gesproken.

De rechtbank stelt op basis van de bewijsmiddelen vast dat in de ten laste gelegde periode
sprake is geweest van phishing activiteiten. Inherent aan dit soort activiteiten is een
aanzienlijke mate van organisatie. Zoals uit de hiervoor onder 3.4.3. beschreven modus
operandi volgt, zijn er (valse) e-mailberichten opgesteld, websites van banken nagebouwd,
moest de beschikking gekregen worden over e-mailadressen van rekeninghouders en
informatie over de bank waar zij klant zijn, zijn er adressen met voor de daders
toegankelijke brievenbussen gezocht waar de bankpassen naartoe gestuurd moesten
worden, die vervolgens zijn geleegd, waarna met de verkregen bankpassen is ingelogd in de
internetbankieren omgeving van de rekeninghouders en limieten zijn verhoogd. Door
verschillende personen is vervolgens geld met bankpassen gepind, dan wel zijn (luxe)
goederen met de bankpassen aangeschaft. Deze handelwijze vergt een planmatige aanpak,
intensieve samenwerking en duidelijke afstemming tussen de betrokken personen.

Uit de aard van voornoemde handelwijze blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat sprake
is geweest van een gestructureerd samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid,
die tot oogmerk had om - door middel van oplichting - bankpassen en bijbehorende pincodes
te verkrijgen, daarmee computervredebreuk te plegen (door in te loggen op de
internetbankieren omgeving) en computergegevens aan te tasten (door opnamelimieten van
bankpassen te verhogen), met als uiteindelijk doel de bankrekeningen van de
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3.5.

rekeninghouders leeg te halen (diefstal door middel van valse sleutels) door geld op te
nemen uit geldautomaten dan wel aankopen te doen in winkels (diefstal door middel van
valse sleutels en/of witwassen).

De rechtbank is van oordeel dat verdachte kan worden aangemerkt als een deelnemer van
voornoemde organisatie. Zoals hiervoor onder 3.4.4. is overwogen, is verdachte als
medepleger betrokken geweest bij de diefstallen van poststukken met daarin bankpassen
(feit 2). Daarnaast heeft hij met de weggenomen bankpas van [rekeninghouder 7] ingelogd
op de beveiligde internetbankieren omgeving van het account (feit 3). Verder heeft verdachte
een bankpas en pincode voorhanden gehad met het oogmerk tot het plegen van
computervredebreuk (feit 8). Met deze gedragingen, waaruit volgt dat verdachte in zijn
algemeenheid wist dat de organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, heeft
verdachte een substantieel aandeel gehad in de gedragingen die strekken tot of
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

De rechtbank leidt uit het onderzoek naar de inhoud van de iPhone van verdachte verder af
dat hij ook in de maanden januari en februari 2016 betrokken is geweest bij phishing
activiteiten. Zo bevat de telefoon meerdere afbeeldingen van bankpassen waarvan de
rekeninghouder heeft verklaard dat deze door phishing is verkregen, en meerdere
afbeeldingen waaruit volgt dat is ingelogd op de internetbankieren omgeving van Rabobank,
terwijl verdachte heeft verklaard alleen een bankrekening bij ABN AMRO bank aan te houden.
Ten slotte bevat de telefoon afbeeldingen van (verdachte met) meerdere Rolex horloges en
chatgesprekken daarover, waarvan is vastgesteld dat er (in ieder geval) één is aangekocht
met een door phishing verkregen bankpas.

De rechtbank acht, op grond van de bewijsmiddelen in de bijlage bij dit vonnis en gelet op
wat hiervoor is overwogen, het onder 9 tenlastegelegde dan ook wettig en overtuigend
bewezen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 2, 3, 8 en 9
tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat hij

feit 2

op tijdstippen in de periode van 1 september 2015 tot en met 29 september 2015 te Amsterdam,
meermalen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-
eigening uit postbus(sen)/brievenbus(sen) heeft weggenomen telkens één of meer
poststuk(ken)/envelop(pen) inhoudende één of meer bankpas(sen), toebehorende aan

- [rekeninghouder 5] of

- [rekeninghouder 7] of

- [rekeninghouder 8] en/of [rekeninghouder 9] of

- [rekeninghouder 11] of

- [rekeninghouder 12] en/of [rekeninghouder 13] of

- [rekeninghouder 14] of

- [rekeninghouder 15] en/of [rekeninghouder 16] of

- [rekeninghouder 1] of

- [rekeninghouder 2] en/of [rekeninghouder 3] ,

waarbij verdachte en zijn mededader(s) telkens die/dat weg te nemen
poststuk(ken)/envelop(pen) onder hun bereik hebben gebracht door middel van valse sleutels, te
weten niet daartoe bestemde sleutels;
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feit 3

in de periode van 1 september 2015 tot en met 10 september 2015 te Amsterdam en/of elders in
Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen opzettelijk en wederrechtelijk in
een (gedeelte van) één of meer geautomatiseerd werk(en), te weten de computer(s) en/of
server(s) van de (beveiligde) internetbankieren omgeving van Rabobank is binnengedrongen,
waarbij hij en/of zijn mededader(s) de toegang heeft/hebben verworven tot het/de
geautomatiseerde werk(en) - met behulp van een valse sleutel, te weten de inlogcode voor het
internetbankieren, welke code is verkregen door het onbevoegd gebruik maken van de bankpas
en pincode, in combinatie met de randomreader, van [rekeninghouder 7] en

- door het aannemen van een valse hoedanigheid, te weten als een geautoriseerde van
[rekeninghouder 7]

en zich aldus toegang verschaft tot de zich op die internetbankieren omgeving van Rabobank
bevindende gegevens van [rekeninghouder 7] ;

feit 8

in de periode van 1 december 2015 tot en met 16 februari 2016 te Amsterdam en/of elders in
Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen met het oogmerk dat daarmee een
misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, Sr wordt gepleegd, een computerwachtwoord,
toegangscode of daarmee vergelijkbaar gegeven, waardoor toegang kan worden verkregen tot
(een) (gedeelte van een) geautomatiseerd werk(en), te weten de pincode van de bankpas van
[rekeninghouder 19] , bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen langs
geautomatiseerde weg, voorhanden heeft gehad;

feit 9

in de periode van 1 september 2015 tot en met 9 februari 2016 te Amsterdam en/of elders in
Nederland heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen
van misdrijven, namelijk

- oplichting (art. 326 Wetboek van Strafrecht) en/of

- gegevens voorhanden hebben om computergegeven(s) aan te tasten of te manipuleren (art.
350d Wetboek van Strafrecht) en/of

- computervredebreuk (art. 138ab Wetboek van Strafrecht) en/of

- aantasting of manipulatie van computergegevens (art. 350a Wetboek van Strafrecht) en/of

- diefstal door middel van een valse sleutels (art. 311 Wetboek van Strafrecht) en/of

- witwassen (art. 420bis Wetboek van Strafrecht).

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het
verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Hetgeen aan verdachte onder 2, 3, 8 en 9 meer of anders is ten laste gelegd dan hier als
bewezen is aangenomen, is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezenverklaarde levert op:

feit 2

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder

4 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten
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6.1.

6.2.

zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd;

feit 3

medeplegen van computervredebreuk;

feit 8

medeplegen van het met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoel in artikel 138ab, eerste lid,
van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, een computerwachtwoord, toegangscode of een
daarmee vergelijkbaar gegeven waardoor toegang kan worden verkregen tot een geautomatiseerd
werk of deel daarvan, voorhanden hebben;

feit 9

deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het
bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.
Verdachte is derhalve strafbaar.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, gelet op de ernst van het door hem
bewezen geachte, de leidende rol van verdachte in de organisatie, de richtlijnen van het
Openbaar Ministerie en de proceshouding van verdachte enerzijds, en de persoonlijke
omstandigheden van verdachte en de overschrijding van de redelijke termijn van berechting
anderzijds, zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien maanden,
met aftrek van de tijd die in voorarrest is doorgebracht.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht bij de strafoplegging, meer dan de officier van justitie, acht te slaan
op de positieve ontwikkelingen rondom de persoon van verdachte en de overschrijding van de
redelijke termijn, alsmede de beperkte omvang van de benadelingsbedragen, en te volstaan met
oplegging van een forse taakstraf, al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke
gevangenisstraf.

5 Strafbaarheid van verdachte

6 Motivering van de sanctie
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6.3. Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank
zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden
waaronder dit is begaan, alsmede door de persoon, zoals van één en ander uit het onderzoek ter
terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft gedurende enkele maanden deelgenomen aan een criminele organisatie die tot
doel had misdrijven te plegen die verband houden met phishing fraude. Verdachte nam binnen het
samenwerkingsverband een coördinerende en sturende rol op zich. Daarmee vervulde hij een
substantiële rol binnen de organisatie en droeg hij bij aan de verwezenlijking van de doelen van
de organisatie en de bewezen verklaarde diefstallen. Door het handelen van de organisatie is het
vertrouwen van de getroffen rekeninghouders in het betalingsverkeer en bankwezen ernstig
ondermijnd. Ook heeft de organisatie met de begane misdrijven schade veroorzaakt. Wanneer het
vertrouwen in het betalingsverkeer en bankwezen bij consumenten in het algemeen niet meer
aanwezig is, bestaat het risico van een ernstige ontwrichting van het maatschappelijk en
economisch verkeer. Aangenomen mag worden dat de organisatie erop uit is geweest geldelijk
gewin te behalen, zonder zich daarbij rekenschap te geven van of zich te laten weerhouden door
deze gevolgen.

Gelet op de ernst van de feiten acht de rechtbank in beginsel alleen oplegging van een
(onvoorwaardelijke) gevangenisstraf gerechtvaardigd.

Persoonlijke omstandigheden

Uit het Uittreksel Justitiële Documentatie van verdachte blijkt dat hij eerder onherroepelijk voor
een vermogensdelict is veroordeeld. Dit weegt de rechtbank in het nadeel van verdachte mee bij
de straftoemeting. Tevens is gebleken dat, vanwege strafbeschikkingen in 2017 en 2018, de
samenloopbepalingen op grond van artikel 63 Sr van toepassing zijn. Omdat deze
strafbeschikkingen zijn opgelegd voor het plegen van andersoortige strafbare feiten, heeft de
rechtbank hierin geen reden voor strafmatiging gezien.

De rechtbank heeft in het voordeel van verdachte bij de strafoplegging betrokken dat uit de over
hem opgestelde reclasseringsrapporten volgt dat hij tijdens het schorsingstoezicht in deze zaak
een positieve groei heeft doorgemaakt. Verdachte lijkt zijn leven op orde te hebben gebracht.
Deze ontwikkeling en de intrinsieke motivatie van verdachte om een delictvrij bestaan op te
bouwen, zijn beschermende factoren. Gelet op deze omstandigheden, de duur van het goed
verlopen schorsingstoezicht en het afgenomen recidiverisico, dat de reclassering inmiddels inschat
als laag, acht de reclassering oplegging van reclasseringstoezicht met gedragsinterventies als
bijzondere voorwaarden bij een (deels) voorwaardelijke straf niet meer nodig.

Overschrijding redelijke termijn

Verder heeft de rechtbank meegewogen dat sprake is van een overschrijding van de redelijke
termijn van berechting als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM. Het onderzoek Cyber007 is in september
2015 gestart en heeft geresulteerd in de aanhouding, de inverzekeringstelling en het verhoren
van verdachte op 16 februari 2016. Op dat moment is de redelijke termijn aangevangen.

Het dossier in deze zaak is in juni 2016 door de politie afgesloten, waarna de officier van justitie
per vordering van 1 juli 2016 de rechter-commissaris heeft verzocht een regiebijeenkomst te
beleggen en zo nodig nader onderzoek te verrichten. Vervolgens zijn in de zaken tegen verdachte
en twee medeverdachten op 12 januari 2017 enkele getuigen gehoord. Hoewel het onderzoek in
de zaken tegen verdachte en de medeverdachten toen ‘zittings-klaar’ was, hebben de zaken
daarna stilgelegen en vond de inhoudelijke behandeling pas plaats in januari 2019. Dat heeft
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8.1.

ertoe geleid dat de rechtbank heden, op 28 februari 2019, eindvonnis wijst. De rechtbank stelt
vast dat de redelijke termijn van twee jaren met ruim één jaar is overschreden.

In deze overschrijding van de redelijke termijn, in combinatie met de persoon van verdachte en
het uiteindelijke belang dat de maatschappij erbij heeft dat verdachte zijn leven op de rails houdt
en geen nieuwe strafbare feiten pleegt, ziet de rechtbank – anders dan de officier van justitie –
aanleiding om in plaats van een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf van een langere
duur dan de tijd die verdachte al in voorarrest heeft doorgebracht, een gedeeltelijk
voorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur en een onvoorwaardelijke taakstraf van
de maximale duur op te leggen. Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf zal de rechtbank een
proeftijd verbinden van twee jaren, met de bedoeling dat verdachte ervan wordt weerhouden zich
voor het einde van die proeftijd schuldig te maken aan een strafbaar feit.

Bij gelegenheid van het onderzoek naar de door verdachte begane feiten zijn onder andere
aangetroffen en in beslag genomen een iPhone 4 (goednummer 726468 op de beslaglijst), een Dell
laptop (goednummer 726476) en een iPhone 6 (goednummer 569160). De rechtbank zal deze in
beslag genomen voorwerpen onttrekken aan het verkeer. Zij overweegt hierover het volgende.

De rechtbank is van oordeel dat de in beslag genomen iPhone 4 en laptop van zodanige aard zijn, dat
het ongecontroleerde bezit daarvan, mede ter bescherming van (de identiteit van) derden, in strijd is
met de wet of met het algemeen belang. Nu zich in de iPhone en laptop afbeeldingen bevinden van
onder andere afbeeldingen van bankpassen, identiteitspapieren en bankgegevens van derden,
alsmede afbeeldingen van valse e-mails van ING Bank, is het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd
met het algemeen belang. Ook kan dit voorwerp onder voornoemde omstandigheden dienen tot het
voorbereiden dan wel begaan van soortgelijke misdrijven.

De rechtbank stelt verder vast dat het onder 2 en 9 bewezenverklaarde met behulp van de onder
verdachte in beslag genomen iPhone 6 is begaan. Ook het ongecontroleerd bezit daarvan is naar het
oordeel van de rechtbank in strijd met de wet of met het algemeen belang, nu zich op die telefoon
onder andere afbeeldingen van bankpassen van getroffen rekeninghouders bevinden, alsmede
afbeeldingen van inlogpogingen en internetbankieren op de website van Rabobank, en dit voorwerp
onder voornoemde omstandigheden kan dienen tot het voorbereiden dan wel begaan van soortgelijke
misdrijven.

Vorderingen benadeelde partij van [rekeninghouder 15] en [rekeninghouder 16]

De benadeelde partijen [rekeninghouder 15] en [rekeninghouder 16] hebben allebei tegen
verdachte een vordering ingediend tot betaling van € 2.300,-, vermeerderd met de wettelijke
rente over dit bedrag, wegens materiële schade die zij als gevolg van phishing fraude, in het
bijzonder het onder 1 en 2 tenlastegelegde, zouden hebben geleden. Uit de stukken blijkt dat met
van phishing afkomstige bankpassen en bijbehorende pincodes van de bankrekening op naam van
[rekeninghouder 15] een totaalbedrag van € 5.000,- is weggenomen en van de bankrekening op

7 Beslag

8 Vorderingen benadeelde partij en oplegging schadevergoedingsmaatregel
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8.2.

naam van zijn echtgenote [rekeninghouder 16] een totaalbedrag van € 4.700,-. Blijkens de
afzonderlijk ingediende voegingsformulieren heeft Rabobank de door het echtpaar geleden schade
van € 9.700,- in zijn totaliteit beoordeeld en daarvan een deel van € 7.400,- vergoed. Daarbij
heeft de bank geen onderscheid gemaakt per benadeelde of per bankrekening. De door de
benadeelden gestelde schade bestaat in beide gevallen uit vergoeding van het weggenomen en
niet vergoede deel van € 2.300,-. Gelet op deze feiten en omstandigheden zal de rechtbank de
door de benadeelde partijen afzonderlijk ingediende voegingsformulieren als één gezamenlijk
ingediende vordering beschouwen en ook als zodanig beoordelen.

De rechtbank is van oordeel dat de door de benadeelden gestelde schade rechtstreeks voortvloeit
uit het onder 2 bewezenverklaarde. De bewezen verklaarde diefstal door middel van valse sleutels
en het kort daarop gevolgd misbruik van de van phishing afkomstige bankpas staan in zodanig
nauw verband met elkaar, dat de door verdachte gepleegde diefstal rechtstreeks de door de
benadeelde partijen geleden schade heeft veroorzaakt. De vordering zal daarom worden
toegewezen. Verdachte wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 2.300,-,
vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 25 september 2015 tot aan de dag der
algehele voldoening. Daarbij zal de rechtbank bepalen dat als door of namens (één van de)
medeverdachten dit bedrag geheel of gedeeltelijk is betaald, verdachte in zoverre van zijn
betalingsverplichting zal zijn bevrijd. Tevens wordt verdachte veroordeeld in de kosten die de
benadeelde partijen hebben gemaakt, tot op heden nihil, en ten behoeve van de
tenuitvoerlegging nog moet maken.

De rechtbank ziet, gelet op wat zij hiervoor heeft overwogen, verder aanleiding om in het belang
van de benadeelde partijen [rekeninghouder 15] en [rekeninghouder 16] , als extra waarborg
voor betaling, aan verdachte de schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in artikel 36f Sr op te
leggen.

Vordering benadeelde partij van [rekeninghouder 17]

Aangever [betrokkene rekeninghouder 17] heeft namens de benadeelde partij [rekeninghouder
17] tegen verdachte een vordering ingediend tot betaling van € 6.073,-, vermeerderd met de
wettelijke rente over dit bedrag, wegens materiële schade die de benadeelde partij als gevolg van
phishing fraude, in het bijzonder het onder 4, 5 en 6 tenlastegelegde, zou hebben geleden.

De rechtbank stelt voorop dat een benadeelde partij in het strafproces vergoeding kan vorderen
van de schade die zij door een strafbaar feit heeft geleden, als voldoende verband bestaat tussen
het bewezen verklaarde handelen van een verdachte en de schade om te kunnen aannemen dat
de benadeelde partij door dit handelen rechtstreekse schade heeft geleden. Naar het oordeel van
de rechtbank is daarvan in deze zaak echter geen sprake. Verdachte wordt allereerst
vrijgesproken van de onder 4, 5 en 6 ten laste gelegde betrokkenheid bij de jegens de
benadeelde partij gepleegde fraude. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat de gestelde
schade niet rechtstreeks voortvloeit uit de overige bewezen verklaarde feiten. De bewezen
deelname aan een criminele organisatie is onvoldoende om aan te nemen dat de benadeelde
partij door dit handelen van verdachte rechtstreekse schade heeft geleden. Daarvoor staat deze
bewezenverklaring te ver af van de schade veroorzakende feiten. De benadeelde partij kan
daarom niet in de vordering worden ontvangen. Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de
benadeelde partij niet-ontvankelijk is in de vordering.

Bij vonnis van 15 juni 2015 in de zaak met parketnummer 13/032439-13 heeft de politierechter te
Amsterdam verdachte wegens witwassen veroordeeld tot onder andere een voorwaardelijke

9 Vordering tot tenuitvoerlegging
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gevangenisstraf voor de duur van 20 dagen. De proeftijd bij die voorwaardelijke straf is op één jaar
bepaald onder de algemene voorwaarde dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet
schuldig maakt aan een strafbaar feit. De mededeling van de voorwaardelijke veroordeling, als
bedoeld in artikel 366a van het Wetboek van Strafvordering, is op 3 juli 2015 aan de verdachte
toegezonden.

De bij genoemd vonnis vastgestelde proeftijd is ingegaan op 30 juni 2015 en was nog niet geëindigd
ten tijde van het indienen van de vordering van de officier van justitie. De rechtbank heeft bij het
onderzoek ter terechtzitting bevonden dat zij bevoegd is over de vordering te oordelen, die ertoe
strekt dat de voorwaardelijk opgelegde straf alsnog ten uitvoer zal worden gelegd, en dat de officier
van justitie daarin ontvankelijk is.

De rechtbank is van oordeel dat de vordering moet worden toegewezen, omdat uit de inhoud van dit
vonnis blijkt dat verdachte de algemene voorwaarde niet heeft nageleefd dat hij zich voor het einde
van de proeftijd niet schuldig zou maken aan een nieuw strafbaar feit. In de persoonlijke
omstandigheden van verdachte en het tijdsverloop ziet de rechtbank reden om te bepalen dat de
voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf, conform de LOVS-oriëntatiepunten, zal worden omgezet in
een taakstraf voor de duur van 85 uren.

De wetsartikelen die van toepassing zijn, zijn de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b, 36c, 36d, 36f,
47, 57, 63, 138ab, 139d, 140 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank:

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1, 4, 5, 6 en 7 is ten laste gelegd en spreekt hem
daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte het onder 2, 3, 8 en 9 tenlastegelegde heeft begaan zoals hiervoor
onder 3.5. weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 2, 3, 8 en 9 meer of anders is ten laste gelegd dan
hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat het onder 2, 3, 8 en 9 bewezenverklaarde de hierboven onder 4. vermelde strafbare
feiten oplevert.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

11 Beslissing
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Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 218 (tweehonderdachttien)
dagen, met bevel dat van deze straf een gedeelte van 180 (honderdtachtig) dagen niet ten uitvoer
zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat verdachte voor het
einde van de op 2 (twee) jaren bepaalde proeftijd zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige
hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de
opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere
straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt verdachte tevens tot het verrichten van 240 (tweehonderdveertig) uren taakstraf, die
bestaat uit het verrichten van onbetaalde arbeid, bij het niet of niet naar behoren daarvan verrichten
te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de in beslag genomen iPhone 4 (goednummer 726468), Dell
laptop (goednummer 726476) en iPhone 6 (goednummer 569160).

Wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partijen [rekeninghouder 15] en
[rekeninghouder 16] geleden schade tot een bedrag van € 2.300,- (drieëntwintighonderd euro),
bestaande uit vergoeding voor materiële schade, en veroordeelt verdachte tot betaling van dit
bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 25 september 2015 tot aan de
dag der algehele voldoening, aan de benadeelde partij, tegen behoorlijk bewijs van kwijting.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden
begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken.

Bepaalt dat voor zover voornoemd bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens (één van
de) medeverdachten aan de benadeelde partijen is betaald, verdachte in zoverre van die verplichting
zal zijn bevrijd.

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partijen
[rekeninghouder 15] en [rekeninghouder 16] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een
bedrag van € 2.300,- (drieëntwintighonderd euro), vermeerderd met de wettelijke rente over dit
bedrag vanaf 25 september 2015 tot aan de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling of
verhaal te vervangen door 33 (drieëndertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing
van deze vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

Bepaalt dat voor zover voornoemd bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens (één van
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de) medeverdachten aan de Staat is betaald, verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn bevrijd.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partijen in mindering strekken op de verplichting tot
betaling aan de Staat en dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de verplichting tot
betaling aan de benadeelde partijen.

Verklaart de benadeelde partij [rekeninghouder 17] niet-ontvankelijk in de vordering.

Wijst toe de vordering van de officier van justitie tot tenuitvoerlegging in de zaak met parketnummer
13/032439-13, met dien verstande dat in plaats van de tenuitvoerlegging van de niet ten uitvoer
gelegde gevangenisstraf, opgelegd bij vonnis van de politierechter te Amsterdam van 15 juni 2015,
wordt opgelegd een taakstraf voor de duur van 85 (vijfentachtig) uren, bestaande uit het
verrichten van onbetaalde arbeid, subsidiair 20 (twintig) dagen hechtenis.

Heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. H.H.E. Boomgaart, voorzitter,

mr. N. Boots en mr. H.D. Overbeek, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier, mr. P.H. Boersma,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 28 februari 2019.
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3.1.

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 6
februari 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. A. Kersten en van
wat verdachte en zijn raadsvrouw mr. S. Pijl naar voren hebben gebracht.

Aan verdachte is na wijziging ter terechtzitting – kort gezegd – ten laste gelegd dat hij zich in de
periode van 1 januari 2008 tot en met 6 november 2018 heeft schuldig gemaakt aan:

1. computervredebreuk;

2. medeplegen van het wederrechtelijk gebruiken van identificerende persoonsgegevens; 
3. medeplegen van het veranderen, wissen, onbruikbaar en ontoegankelijk maken van gegevens van
een geautomatiseerd werk, dan wel het toevoegen van andere gegevens daaraan; 
4. medeplegen van smaad(schrift).

De tekst van de volledige tenlastelegging is opgenomen in een bijlage die aan dit vonnis is gehecht en
geldt als hier ingevoegd.

Geldigheid dagvaarding

De rechtbank is ambtshalve van oordeel dat de dagvaarding wat betreft het onder 2 ten laste
gelegde niet voldoet aan de vereisten van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Zij
overweegt daartoe het volgende.

Krachtens artikel 261 Sv moet de tenlastelegging duidelijk, begrijpelijk, niet innerlijk tegenstrijdig
en voldoende feitelijk zijn. Uit de bewoording van het onder 2 ten laste gelegde volgt dat
verdachte wordt beschuldigd van identiteitsfraude zoals strafbaar gesteld in artikel 231b van het
Wetboek van Strafrecht (Sr). Deze identiteitsfraude zou er – blijkens de tenlastelegging – in
hebben bestaan dat verdachte:

“(…) na(a)m(en) en/of (delen van) foto('s) en/of filmpje(s) (met daarop voornoemde personen) (in
combinatie met elkaar) op verschillende internetsites (waaronder [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam
13] en/of [naam 4] en/of [naam 5] en/of [naam 6] en/of [naam 7] en/of [naam 8] en/of [naam 9] en/of
[naam 10] en/of [naam 11] ) geplaatst en/of op twitteraccount(s) (waaronder [naam 12] ) geplaatst
en/of gebruik gemaakt van die voorgenoemde twitter account(s)en/of Skypeaccount.”.

Deze gedragingen kunnen echter – indien bewezen – niet leiden tot de conclusie dat sprake is van
identiteitsfraude. De genoemde gedragingen lijken veeleer te zien op laster/smaad (artikel

2 Tenlastelegging

3 Voorvragen
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4.1.

4.2.

261/262 Sr). Er is sprake van een discrepantie: het ten laste gelegde strafbare feit (het
kwalificatieve deel van de tenlastelegging) komt niet overeen met de ten laste gelegde
gedragingen (het feitelijke deel van de tenlastelegging). Dit maakt de tenlastelegging naar het
oordeel van de rechtbank onbegrijpelijk en innerlijk tegenstrijdig. De rechtbank zal de dagvaarding
daarom nietig verklaren voor feit 2.

Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie

De raadsvrouw stelt zich ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde op het standpunt dat het
Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Op grond van
artikel 269 Sr vindt vervolging voor smaad niet plaats dan op klacht van degene tegen wie het
misdrijf is begaan. Een dergelijke klacht dient te worden gedaan binnen drie maanden nadat van
het gepleegde feit kennis is genomen. Uit het dossier blijkt dat aangeefsters niet dan wel niet
tijdig een klacht hebben ingediend.

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat het niet of niet tijdig indienen van een
formele klacht geen beletsel vormt voor de vervolging. Aangeefsters hebben middels hun
aangiften en ingediende vorderingen voldoende blijk gegeven van hun wens dat het Openbaar
Ministerie de vervolging instelt tegen verdachte. Dat betekent dat aan (de strekking van) het
klachtvereiste is voldaan.

De rechtbank stelt voorop dat het ontbreken van een (tijdige) formele klacht bij klachtdelicten niet
zonder meer hoeft te leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Naar huidig
recht kan worden gesteld dat het voldoende is als komt vast te staan dat vervolging van
verdachte de instemming geniet van degene tegen wie het misdrijf is begaan. Daarbij is
doorslaggevend of genoegzaam komt vast te staan dat het diens uitdrukkelijke wens is dat het
Openbaar Ministerie vervolging instelt.1

De rechtbank is van oordeel dat – in zoverre het dossier niet dan wel niet een tijdige formele
klacht bevat – uit de vele aangiften en de verhoren die nadien met de aangeefsters hebben
plaatsgevonden, kan worden afgeleid dat het de uitdrukkelijke wens is geweest van aangeefsters
dat het Openbaar Ministerie de vervolging instelt tegen verdachte. Aangeefsters hebben immers
telkenmale uitdrukkelijk te kennen gegeven dat zij willen dat de smaad stopt en dat de dader
wordt opgepakt. De rechtbank acht de officier van justitie voor wat betreft het onder 4 ten laste
gelegde daarom ontvankelijk in haar vervolging.

Conclusie

De dagvaarding is geldig ten aanzien van de feiten 1, 3 en 4, deze rechtbank is bevoegd tot
kennisneming van deze ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn
geen redenen voor schorsing van de vervolging.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie stelt zich – kort gezegd – op het standpunt dat alle ten laste gelegde feiten
bewezen kunnen worden op basis van de aangiften, de processen-verbaal van onderzoek naar de
gegevensdragers en de bekennende verklaring van verdachte.

Het standpunt van de verdediging

4 Waardering van het bewijs
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4.3.

De raadsvrouw stelt zich op het standpunt dat verdachte dient te worden vrijgesproken van de
onder 1 ten laste gelegde computervredebreuk nu geen sprake is van binnendringen. 
Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde verzoekt de verdediging om verdachte te ontslaan
van alle rechtsvervolging omdat het kopiëren van foto’s door middel van een USB-stick, alsmede
het downloaden van foto’s van social-media-accounts niet tot gevolg hebben dat de
desbetreffende foto’s tenietgaan, dan wel op een andere wijze blijvend worden aangepast. De
gedragingen van verdachte corresponderen daarmee niet met wat de wetgever heeft beoogd
strafbaar te stellen in artikel 350a Sr.

Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van feit 1 
Onder 1 van de tenlastelegging wordt verdachte – kort gezegd – verweten dat hij de
gezamenlijke computer van het studentenhuis ‘ [naam studentenhuis] ’ en/of de computers
van aangeefsters [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] alsmede de computer
van [benadeelde 4] is binnengedrongen (artikel 138ab Sr). Van het in artikel 138ab Sr
bedoelde ‘binnendringen’ is (onder meer) sprake indien men zich de toegang tot een
computer verschaft door het aannemen van een valse hoedanigheid. Dat is hier het geval
ten aanzien van de computers van [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 4] .
Verdachte heeft gebruik gemaakt van die computers na van hen verkregen toestemming;
verdachte is daarbij echter verder gegaan dan tot waar de toestemming zich uitstrekte door
foto’s van die computers af te halen en verder te gebruiken. Verdachte heeft op die manier
computervredebreuk gepleegd met betrekking tot die computers.

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte de gezamenlijke computer van het
studentenhuis ‘ [naam studentenhuis] ’ en de computer van aangeefster [benadeelde 3] is
binnengedrongen. Verdachte heeft verklaard van welke computers hij het beeldmateriaal van
aangeefsters heeft gehaald, namelijk van de computers van [benadeelde 1] , [benadeelde 2]
en [benadeelde 4] . Hij ontkent dat hij enig beeldmateriaal van de gezamenlijk computer of
de computer van aangeefster [benadeelde 3] heeft gehaald. Nu verdachte een openhartige
bekentenis heeft afgelegd ten aanzien van de door hem begane strafbare feiten en in het
dossier geen aanknopingspunten zijn te vinden die maken dat aan de juistheid daarvan
moet worden getwijfeld, zal de rechtbank verdachte vrijspreken van computervredebreuk
met betrekking tot de gezamenlijke computer van [naam studentenhuis] en de computer van
aangeefster [benadeelde 3] .

De rechtbank komt daarnaast tot een bewezenverklaring van een kortere pleegperiode dan
ten laste is gelegd. Als einddatum van de bewezenverklaarde periode gaat de rechtbank uit
van de datum waarop verdachte niet meer woonachtig was in het studentenhuis, nu niet is
gebleken dat hij ook na die tijd toegang had tot de computers van aangeefsters en van
[benadeelde 4] Verdachte heeft verklaard dat hij tot augustus 2010 in het studentenhuis
woonde. De pleegperiode ten aanzien van feit 1 zal daarom worden ingekort tot en met 30
september 2010.

Ten aanzien van feit 3

Onder 3 van de tenlastelegging wordt verdachte – kort gezegd – beschuldigd van het
veranderen, onbruikbaar en/of ontoegankelijk maken van computergegevens (artikel 350a
Sr). Van genoemde gedragingen in de zin van artikel 350a Sr is enkel sprake indien de
originele gegevens worden aangetast of gemanipuleerd. Dat is hier niet het geval. Verdachte
heeft beeldmateriaal van aangeefsters overgezet (met een USB-stick) op zijn eigen
computer. Ook heeft hij foto’s en filmpjes van hen gedownload van het internet. Verdachte
heeft vervolgens deze kopieën bewerkt dan wel heeft hij deze laten bewerken. Dat betekent
dat het originele beeldmateriaal (lees: computergegevens) door het handelen van verdachte
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onveranderd is gebleven. Dat dit beeldmateriaal vervolgens op andere internetsites is
geplaatst, maakt dit niet anders. Hetgeen onder 3 is ten laste is gelegd kan aldus niet
worden bewezen. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Ten aanzien van feit 4

Tot slot wordt verdachte onder 4 van de tenlastelegging verweten dat hij opzettelijk de eer
of goede naam van aangeefsters heeft aangerand door telastlegging van één of meer
bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven (artikel 261 Sr).

De telastlegging van een ‘bepaald feit’ als bedoeld in artikel 261 Sr vereist een duidelijk te
onderkennen concrete gedraging van verdachte.2 In de tenlastelegging wordt de volgende
gedraging genoemd:

“(…) op/via internet (op de website [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 13] en/of [naam 4]
en/of [naam 5] en/of [naam 6] en/of [naam 7] en/of [naam 16] en/of [naam 8] en/of [naam 9]
en/of [naam 10] en/of [naam 14] en/of [naam 15] ) meerdere (gemanipuleerde) foto('s) en/of
filmpje(s), in elk geval afbeeldingen, geplaatst waarin die [benadeelde 2] en/of [benadeelde 3]
en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 1] en/of [benadeelde 6] al dan niet met naam en toenaam
worden genoemd (…).”.

Deze omschrijving behelst niet een duidelijk te onderkennen concrete gedraging van
verdachte. Uit deze omschrijving blijkt immers niet wat er is afgebeeld op de gemanipuleerde
foto’s en/of filmpjes van aangeefsters. Daarmee is ook niet duidelijk waaruit de aanranding
van de eer of goede naam heeft bestaan. Dat betekent dat de verweten gedragingen
weliswaar kunnen worden bewezen, doch deze niet vallen onder enige strafrechtelijke
bepaling. Verdachte zal van het onder 4 tenlastegelegde worden ontslagen van alle
rechtsvervolging.

De rechtbank acht op grond van de in bijlage II vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte:

1.

in de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 september 2010 te Leiden, opzettelijk en
wederrechtelijk, is binnengedrongen in een (gedeelte van) een geautomatiseerd werk, te weten

- een computer van [benadeelde 4] en [benadeelde 1] en [benadeelde 2] ,

door het aannemen van een valse hoedanigheid

te weten het onbevoegd gebruik maken van voornoemde computers en hij meerdere foto's van die
computers, voor zichzelf heeft overgenomen/afgetapt.

4. 

5 Bewezenverklaring
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hij op één of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 6 november
2018 te Leiden en/of Den Haag en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging
met een ander, althans alleen, meermalen (telkens) opzettelijk de eer en/of goede naam van
[benadeelde 2] en/of [benadeelde 3] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 1] en/of [benadeelde 6]
heeft aangerand door tenlastelegging van één of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om
daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel op/via internet (op de
website [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 13] en/of [naam 4] en/of [naam 5] en/of [naam 6] en/of
[naam 7] en/of [naam 16] en/of [naam 8] en/of [naam 9] en/of [naam 10] en/of [naam 14] en/of
[naam 15] ) meerdere (gemanipuleerde) foto('s) en/of filmpje(s), in elk geval afbeeldingen, geplaatst
waarin die [benadeelde 2] en/of [benadeelde 3] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 1] en/of
[benadeelde 6] al dan niet met naam en toenaam worden genoemd, met de inhoud (onder andere):

- " [naam 17] "

- "# [naam 18] "

- " [naam 19] "

- " [naam 12] ".

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is
hierdoor niet in de verdediging geschaad.

Strafbaarheid van feit 1

Het onder 1 bewezen geachte is volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een
rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

Strafbaarheid van feit 4

Het onder 4 bewezen geachte is volgens de wet niet strafbaar. De rechtbank verwijst naar wat
onder paragraaf 4.4.3. is overwogen. Verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.
Verdachte is dan ook strafbaar.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar bewezen geachte feiten

6 De strafbaarheid van het feit

7 De strafbaarheid van verdachte

8 Motivering van de straf
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zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 387 dagen, met aftrek van voorarrest,
waarvan 360 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren. De officier van justitie heeft
tevens gevorderd dat verdachte zich gedurende deze proeftijd moet houden aan de bijzondere
voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering. Deze bijzondere voorwaarden moeten
dadelijk uitvoerbaar worden verklaard.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf op te
leggen met de bijzondere voorwaarden zoals gesteld door de reclassering, waarbij de
onvoorwaardelijke gevangenisstraf de duur van het voorarrest niet zal overstijgen.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen
geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals
daarvan ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de
vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk. Verdachte heeft zonder
toestemming beeldmateriaal van de computers van aangeefsters (en van een vriend van één van
hen, waarop beeldmateriaal van die betreffende aangeefster stond) gekopieerd en dit vervolgens
voor eigen doeleinden gebruikt. De afbeeldingen zijn daarbij gemanipuleerd. Dit beeldmateriaal is
namelijk bewerkt door verdachte en/of heeft hij dit laten bewerken, waarna het bewerkte
materiaal terecht is gekomen op verschillende pornografische websites, waardoor het lijkt alsof
aangeefsters zelf op die websites staan, met alle nare gevolgen van dien voor hun privé- en
werkzame leven. Omdat het verwijderen of laten verwijderen van dit beeldmateriaal veelal moeilijk
dan wel in het geheel niet mogelijk is, blijven aangeefsters gedurende lange tijd en mogelijk
gedurende hun gehele leven geconfronteerd met dit beeldmateriaal met alle nadelige gevolgen
van dien. Verdachte heeft daarmee op grove wijze een inbreuk gemaakt op de privacy van
aangeefsters en hun waardigheid ernstig aangetast.

De rechtbank heeft acht geslagen op het uittreksel Justitiële Documentatie (het strafblad) van
verdachte van 14 januari 2019. Hieruit blijkt dat hij niet eerder is veroordeeld.

De rechtbank heeft kennisgenomen van het Pro Justitia-rapport van 10 januari 2019, opgemaakt
door F.M.G. Stadhouders (GZ-psycholoog) onder supervisie van M.G.H. van Willigenburg (klinisch
psycholoog). Hieruit blijkt dat verdachte een vermijdende persoonlijkheidsstoornis heeft. Ten tijde
van het tenlastegelegde kampte verdachte met een alcohol- en pornoverslaving. De combinatie
van persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek, en zijn steeds terugkomende depressieve
klachten, hebben geleid tot sociale isolatie en vereenzaming, een egocentrische houding en
normvervaging, maar ook een onvermogen om met tegenslagen en afwijzing om te gaan. Het ten
laste gelegde dient daarom in verminderde mate aan betrokkene te worden toegerekend. De
psycholoog merkt op dat verdachte inmiddels is gestopt met zijn alcohol- en pornogebruik.
Inmiddels heeft verdachte ook een partner, van wie hij veel steun ondervindt. De kans dat
verdachte weer de fout ingaat is volgens hem daarom laag. Verdachte is echter nog zeer
afhankelijk van zijn relatie om stabiel te blijven. Indien deze relatie zou worden verbroken, neemt
de kans toe dat verdachte (opnieuw) in verslavingsgedrag vervalt, en daarmee recidiveert. Ook
andere tegenslagen zouden een dergelijke terugval tot gevolg kunnen hebben. De psycholoog
acht het daarom van belang dat verdachte een ambulante behandeling ondergaat.

Tevens heeft de rechtbank kennisgenomen van het reclasseringsadvies van Reclassering
Nederland van 21 januari 2019, opgemaakt door C. Langerak (reclasseringswerker). De
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reclassering onderschrijft de hiervoor beschreven problematiek en ondersteunt het advies ten
aanzien van de inzet van behandelinterventies gericht op de persoonlijkheids- en
verslavingsproblematiek. Geadviseerd wordt om een (deels) voorwaardelijk gevangenisstraf op te
leggen met als bijzondere voorwaarden: een meldplicht, een behandelverplichting, het meewerken
aan middelencontrole, het realiseren en behouden van een dagbesteding en een aantal
voorwaarden betreffende het delictgedrag, waaronder toezicht en controle op het
computergebruik.

De rechtbank heeft acht geslagen op de adviezen van de psycholoog en de reclassering en zal
verdachte het bewezenverklaarde in verminderde mate toerekenen. Daarnaast sluit de rechtbank
zich aan bij de conclusies die worden getrokken met betrekking tot de problematiek van
verdachte. Uit de rapportages komt voldoende naar voren dat het noodzakelijk is dat verdachte
door middel van begeleiding en behandeling wordt geholpen met zijn
persoonlijkheidsproblematiek en verslavingen. Verdachte heeft ook te kennen gegeven dat hij zijn
problematiek wil oplossen en dat hij gemotiveerd is voor het hulpverleningstraject om dat doel te
kunnen bereiken. Om die reden zal de rechtbank aan verdachte een deels voorwaardelijke
gevangenisstraf opleggen zodat bijzondere voorwaarden kunnen worden opgelegd die de kans
op herhaling zullen doen afnemen.

Verdachte heeft over zijn handelen verklaard en zijn verantwoordelijkheid genomen en
meegewerkt aan de opgemaakte rapportages. De rechtbank neemt deze omstandigheden mee bij
de oplegging van de straf.

De rechtbank komt, gelet op de deels nietige dagvaarding, de vrijspraak en het ontslag van
rechtsvervolging tot een geheel andere conclusie dan de officier van justitie, waardoor aanleiding
bestaat om bij de straftoemeting af te wijken van wat de officier van justitie heeft gevorderd.

Alles afwegende zal de rechtbank aan verdachte opleggen een gevangenisstraf voor de duur van
60 dagen met aftrek, waarvan 32 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar met
daarbij de bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering, te weten een
meldplicht, een behandelverplichting, het meewerken aan middelencontrole, het realiseren en
behouden van een dagbesteding en een aantal voorwaarden betreffende het delictgedrag,
waaronder toezicht en controle op het computergebruik.

Geen dadelijke uitvoerbaarheid

De rechtbank is van oordeel dat onvoldoende is gebleken van feiten of omstandigheden die ertoe
leiden dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf
zal begaan dat gericht is tegen, of gevaar veroorzaakt voor, de onaantastbaarheid van het
lichaam van een of meer personen. Dat betekent dat niet is voldaan aan de vereisten van artikel
14e van het Wetboek van Strafrecht. De bijzondere voorwaarden zullen daarom niet dadelijk
uitvoerbaar worden verklaard.

De volgende voorwerpen zijn in beslag genomen en niet reeds teruggegeven:

1. STK USB-stick (memorykaart) - 5657558

2. 5.00 STK Cd-Rom TDK - 5657527

3. 1.00 STK Cd-Rom DVD RW - 5657545

9 Beslag
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10.1.

10.2.

4. 1.00 STK Zaktelefoon MOTOROLA - 5657549

5. 1.00 STK USB-stick (memorykaart) HEMA - 5657554

6. 1.00 STK USB-stick (memorykaart) HEMA - 5657557

7. 1.00 STK USB-stick (memorykaart) KRUITVAT - 5657559

8. 1.00 STK Computer HEWLETT PACKARD portable - 5657530

9. 1.00 STK Computer DELL - 5657523

10. 1.00 STK Computer COLLER MASTER - 5657526

11. 1.00 STK USB-stick (memorykaart) - 5657534

12. 1.00 STK USB-stick (memorykaart) ICIDU 16G - 5657542

13. 1.00 STK USB-stick (memorykaart) ICIDU - 5657548

14. 1.00 STK Zaktelefoon SAMSUNG - 5657543

15. 1.00 STK Cd-Rom TDK - 5657555

16. 1.00 STK DVD BREACH - 5657561

17. 1.00 STK Fototoestel CANON POWER SHO - 5657562

18. 15.00 STK Cd-Rom - 5657564

De rechtbank is ten aanzien van de voorwerpen onder 8, 9, 10 en 14 van oordeel dat deze dienen te
worden onttrokken aan het verkeer. 
Deze voorwerpen zijn aangetroffen in het onderzoek naar het door verdachte begane misdrijf, terwijl
zij kunnen dienen tot het begaan van soortgelijke misdrijven en van zodanige aard zijn dat het
ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang. De overige
voorwerpen zullen - zoals in de beslissing is weergegeven – worden teruggegeven aan verdachte dan
wel aan zijn partner [naam 20] .

De vorderingen

De benadeelde partij [benadeelde 2] vordert totaal € 21.543,27 aan schadevergoeding,
bestaande uit € 1.453,27 aan materiële schadevergoeding en € 20.000,- aan immateriële
schadevergoeding.

De benadeelde partij [benadeelde 6] vordert totaal € 4.177,21 aan schadevergoeding, bestaande
uit € 177,21 aan materiële schadevergoeding en € 4.000,- aan immateriële schadevergoeding.

De benadeelde partijen [benadeelde 1] en [benadeelde 5] vorderen € 4.000,- aan immateriële
schadevergoeding.

De benadeelde partijen [benadeelde 3] vordert € 7.500,- aan immateriële schadevergoeding.

Alle benadeelde partijen hebben verzocht om de wettelijke rente toe te wijzen en de
schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie stelt zich ten aanzien van de vorderingen benadeelde partij op het volgende

10 Ten aanzien van de benadeelde partijen en de schadevergoedingsmaatregel
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10.3.

10.4.

standpunt.

De vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2] dient gedeeltelijk te worden toegewezen
tot een bedrag van € 8.953,77. Het overige deel moet niet-ontvankelijk worden verklaard.

De vordering van benadeelde partij [benadeelde 6] dient geheel te worden toegewezen, te weten
een bedrag van € 4.177,21.

De vordering van benadeelde partijen [benadeelde 1] en [benadeelde 5] dienen geheel te worden
toegewezen, te weten voor beide benadeelden een bedrag van €4.000,-.

De vorderingen van de benadeelde partij [benadeelde 3] dient gedeeltelijk te worden toegewezen
tot een bedrag van € 4.000,-. Het overige deel moet niet-ontvankelijk worden verklaard.

Ten aanzien van alle vorderingen acht de officier van justitie de verzochte wettelijke rente en
oplegging van de schadevergoedingsmaatregel op zijn plaats.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft – onder verwijzing naar jurisprudentie zoals opgenomen in haar pleitnota –
zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen van de benadeelde partijen ten aanzien van de
gevorderde immateriële schade aanzienlijk gematigd dienen te worden.

Het oordeel van de rechtbank

De vorderingen van de benadeelde partijen zien – gelet op de onderbouwing – in overwegende
mate op een aantasting van de eer en goede naam als gevolg van het onder 4 tenlastegelegde.
De rechtbank zal verdachte voor dit feit ontslaan van alle rechtsvervolging, waardoor de
vorderingen om die reden ook niet voor toewijzing in aanmerking kunnen komen. De rechtbank
komt weliswaar tot een bewezenverklaring van de onder feit 1 ten laste gelegde
computervredebreuk, een feit waar de benadeelden [benadeelde 2] en [benadeelde 1] ook
slachtoffer van zijn geworden, maar is van oordeel dat nu de vorderingen niet op grond van dat
feit zijn onderbouwd, de benadeelden partijen niet ontvankelijk moeten worden verklaard. De
benadeelde partijen kunnen hun vorderingen bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36b, 36d, 138ab van het
Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart de dagvaarding ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde nietig.

Verklaart het onder 3 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

11 Toepasselijke wettelijke voorschriften

12. Beslissing
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Verklaart bewezen dat verdachte het onder 1 en 4 ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in
rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen
verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezene onder 1 strafbaar.

Verklaart het bewezen onder 4 niet strafbaar en ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging terzake
daarvan.

Het bewezen verklaarde onder 1 levert op:

computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens de gegevens die zijn opgeslagen door middel van een
geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt en
aftapt, meermalen gepleegd

Verklaart verdachte, [verdachte] , daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 60 (zestig) dagen.

Beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in
verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in
mindering gebracht zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, groot 32 (tweeëndertig) dagen, van deze gevangenisstraf niet zal worden
ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast, indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd
niet aan de volgende algemene voorwaarden houdt.

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde

1. zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;
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2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of
meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht ter inzage aanbiedt.

3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het
Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De tenuitvoerlegging kan ook worden gelast indien de veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna
vermelde bijzondere voorwaarden niet naleeft.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

1. zich gedurende de proeftijd zal melden bij Reclassering Nederland, [adres reclassering] , en zich
gedurende door de Reclassering Nederland bepaalde periode blijft melden zo frequent als de
reclassering dat nodig acht;

2. zich gedurende de proeftijd onder behandeling zal stellen bij de forensische polikliniek De Waag of
soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering waarbij de hij zich
zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de
instelling/behandelaar zullen worden gegeven, teneinde zich te laten behandelen voor zijn
persoonlijkheidsproblematiek;

3. meewerkt aan een middelencontrole en wordt verplicht om na vaststelling van overmatig
alcoholgebruik zich in verband met de geconstateerde verslavingsproblematiek te laten behandelen bij
de forensische polikliniek van Fivoor of soortgelijke ambulante forensische (verslaving)zorg, zulks ter
beoordeling van de reclassering, waarbij de hij zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het
kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

4. zich inzet voor het realiseren en behouden van een passende en door de reclassering
goedgekeurde dagbesteding;

5. zich houdt aan andere voorwaarden het gedrag betreffende, te weten dat:

- betrokkene zorgt dat hij bereikbaar is voor de reclassering, zijn behandelaren en zijn begeleiders;

- betrokkene de reclassering zicht verschaft op de voortgang van zijn behandeling en begeleiding en
de reclassering toestemming verleent om relevante referenten te raadplegen en contact te
onderhouden met personen en instanties die deel uitmaken van zijn netwerk;

- betrokkene openheid geeft over het aangaan en onderhouden van (partner)relaties en hij meewerkt
aan de opbouw van een steunend sociaal netwerk en toestemming verleent tot contactopname met
een nieuwe relatie.

6. zich houdt aan andere voorwaarden betreffende cybercrime, te weten dat:

- 
betrokkene tijdens het toezicht open is over zijn computergebruik en de reclassering inzicht geeft in
zijn online handelen;

- betrokkene meewerkt aan controle van digitale gegevensdragers, om eventueel chatgedrag en
ander internetgedrag te kunnen volgen na het bespreken hiervan.

Geeft aan genoemde instelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de
veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.
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Verklaart onttrokken aan het verkeer:

8. 1.00 STK Computer HEWLETT PACKARD portable - 5657530

9. 1.00 STK Computer DELL - 5657523

10. 1.00 STK Computer COLLER MASTER - 5657526

14. 1.00 STK Zaktelefoon SAMSUNG - 5657543

Gelast de teruggave aan verdachte [verdachte] van:

2. 5.00 STK Cd-Rom TDK - 5657527

3. 1.00 STK Cd-Rom DVD RW - 5657545

15. 1.00 STK Cd-Rom TDK - 5657555

16. 1.00 STK DVD BREACH - 5657561

17. 1.00 STK Fototoestel CANON POWER SHO - 5657562

18 15.00 STK Cd-Rom - 5657564

Gelast de teruggave aan [naam 20] van:

1. STK USB-stick (memorykaart) - 5657558

4. 1.00 STK Zaktelefoon MOTOROLA - 5657549

5. 1.00 STK USB-stick (memorykaart) HEMA - 5657554

6. 1.00 STK USB-stick (memorykaart) HEMA - 5657557

7. 1.00 STK USB-stick (memorykaart) KRUITVAT - 5657559

11. 1.00 STK USB-stick (memorykaart) - 5657534

12. 1.00 STK USB-stick (memorykaart) ICIDU 16G - 5657542

13. 1.00 STK USB-stick (memorykaart) ICIDU - 5657548

Verklaart [benadeelde 2] niet-ontvankelijk in haar vordering.

Verklaart [benadeelde 6] niet-ontvankelijk in haar vordering.

Verklaart [benadeelde 1] niet-ontvankelijk in haar vordering.

Verklaart [benadeelde 5] niet-ontvankelijk in haar vordering.

Verklaart [benadeelde 3] niet-ontvankelijk in haar vordering.

Heft op het – geschorste – bevel tot voorlopige hechtenis.
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2

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Knol, voorzitter,

mrs. W.H. van Benthem en E.G.M.M. van Gessel, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. F.F. van Lier, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 20 februari 2019.

ECLI:NL:HR:2018:2242

HR 14 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1198
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Instantie Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak 22-02-2019

Datum publicatie 09-04-2019

Zaaknummer 10/960268-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Beschikking 

Inhoudsindicatie
Beslissing in hoger beroep op eerdere, afwijzende, beschikking van de RC
(ECLI:NL:RBROT:2018:10895). OvJ verzoekt om machtiging ex 126ng Sv om,
wanneer toegang zal zijn verkregen tot een Telegram-account de verdachte, direct
over de berichten te mogen beschikken die met die account zijn gewisseld.

De betreffende gegevens bevinden zich feitelijk op servers van een provider (in dit
geval Telegram). OvJ wil aldus deze gegevens kunnen onderzoeken. Voldaan is aan
de voorwaarden van art. 126ng Sv. Nu de provider niet zal willen en kunnen
voldoen aan de vordering van de officier van justitie en sprake is van end to end
encryptie van het opgeslagen berichtenverkeer vraagt de OvJ deze machtiging om
met toepassing van art. 177 Sv, nadat via de webversie van Telegram is ingelogd
op de account van de verdachte, gebruik te maken van de gegevens.

Oordeel raadkamer: Telegram heeft op voorhand laten weten de gevraagde
gegevens niet te zullen en/of kunnen verstrekken. De plaats waar deze gegevens
zich fysiek bevinden “in the cloud” is namelijk onbekend en de gegevens zijn door
de end-to-end encryptie zonder gebruikmaking van de account van de
eindgebruiker niet leesbaar te leveren. Rechtbank heeft verder gelet op de
omstandigheid dat op grond van op handen zijnde wetgeving in een digitale
omgeving met machtiging van de rechter-commissaris verderstrekkende
opsporingsbevoegdheden mogelijk zullen worden. Op grond van het bovenstaande
geeft de raadkamer de gevraagde toestemming. De machtiging zoals verzocht
wordt gegeven, met dien verstande dat de machtiging uitsluitend betrekking heeft
op de gegevens die op de dag van de aanvraag bij de rechter-commissaris
beschikbaar waren.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
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Raadkamernummer: 19/18

Beschikking van de rechtbank Rotterdam, meervoudige raadkamer, op het hoger beroep van de officier
van justitie tegen de beslissing van de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken
in deze rechtbank van 10 december 2018, betreffende de verdachte:

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres: [adres verdachte] , [woonplaats
verdachte] .

Op 27 november 2018 heeft de officier van justitie op grond van artikel 181, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering (Sv) de rechter-commissaris gevorderd de politie opdracht te geven (het)
Telegram-account(s) [naam account 1] en/of [naam account 2] te openen door een
opsporingsambtenaar en vervolgens de daarin opgenomen informatie te kopiëren en veilig te stellen.
Deze account(s) bevatten vermoedelijk gegevens die klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig zijn,
voor hem bestemd zijn, op hem betrekking hebben, tot het begaan van het strafbare feit hebben
gediend, dan wel gegevens met betrekking tot welke het strafbare feit klaarblijkelijk is gepleegd.

Bij beschikking van 10 december 2018 heeft de rechter-commissaris de vordering op grond van artikel
181, eerste lid, Sv afgewezen.

Op 20 december 2018 heeft de officier van justitie mr. M.M. Egberts op grond van artikel 446, eerste
lid, Sv hoger beroep ingesteld tegen de afwijzende beschikking van de rechter-commissaris. De officier
van justitie heeft op 28 december 2018 een appelmemorie ingediend.

Op 31 januari 2019 is van de officier van justitie op voorhand een schriftelijke toelichting met bijlagen
ontvangen.

Het hoger beroep is op 1 februari 2019 door de raadkamer met gesloten deuren behandeld. De officier
van justitie mr. M.M. Egberts is gehoord. Andere procesdeelnemers zijn niet opgeroepen om te worden
gehoord, aangezien het belang van het onderzoek zich verzet tegen de kennisneming van de
vordering.

De verdachte is aangemerkt als verdachte in een onderzoek naar verspreiding van malware (phishing-
software) waarmee toegang is verkregen tot inloggegevens van klanten van onder meer ING bank,
Rabobank en Vodafone, waarna geld is weggenomen via internetbankieren. Hiervoor is onder meer
gebruik gemaakt van een phishing-website.

[naam verdachte] ,

Procedure

Feiten en de verdenking
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Uit de door de officier van justitie overgelegde processen-verbaal volgt de verdenking dat de
verdachte hierbij betrokken is door het versturen van phishing-SMS-berichten aan klanten van die
bedrijven met als doel ze die phishing-website te laten bezoeken en zo de inloggegevens van de
klanten buit te maken.

De voorliggende vordering van de officier van justitie is gedaan in verband met dit onderzoek.

De rechter-commissaris heeft aan zijn afwijzende beslissing - kort weergegeven - ten grondslag
gelegd dat de machtiging ex artikel 126ng Sv weliswaar door de officier van justitie is gevorderd, maar
dat op voorhand al is aangegeven dat die machtiging niet zal worden gebruikt. De rechter-commissaris
duidt deze vordering als het enkele verkrijgen van goedkeuring voor het langs andere weg (onder de
werking van artikel 177 Sv) inloggen op de Telegram-account van de verdachte. Verder geeft de
rechter-commissaris aan dat hij niet beschikt over een eigen bevoegdheid tot het verrichten van de
gevraagde onderzoekshandelingen. De route die de officier van justitie voorstelt komt aldus neer op
het omzeilen van een in de wet neergelegde en door de wetgever genormeerde, bijzondere
opsporingsbevoegdheid. Daarvoor biedt 177 Sv, noch het wettelijk stelsel in het algemeen, de
mogelijkheid.

Het hoger beroep, zoals bij de behandeling in raadkamer nader geduid, strekt ertoe dat de beslissing
van de rechter-commissaris wordt vernietigd en strekt er verder toe dat de raadkamer de gevraagde
machtiging alsnog verleent onder door de raadkamer te bepalen voorwaarden. Aangezien de bij de
doorzoeking aangetroffen telefoon versleuteld was kunnen de berichten nu niet door onderzoek aan
het inbeslaggenomen goed worden veiliggesteld.

Voorts was er ook geen lopende doorzoeking waarbij krachtens artikel 125j Sv gegevens konden
worden vastgelegd die staan opgeslagen in een ander geautomatiseerd werk.

Daarom resteert slechts nog de mogelijkheid om toegang tot de mailbox te vorderen op grond van
artikel 126ng, tweede lid, Sv. Op grond van dit artikel kan het verstrekken van gegevens (te weten de
opgeslagen inhoud van de Telegram-account van de verdachte) van een telecommunicatieaanbieder
worden gevorderd.

De raadkamer wordt gevraagd te toetsen of sprake is van feiten en omstandigheden die een
machtiging op grond van artikel 126ng, tweede lid, Sv rechtvaardigen en analoog daaraan te bepalen
- omdat op voorhand al duidelijk is dat de provider niet aan de vordering zal voldoen – dat die
machtiging verwezenlijkt mag worden (zo nodig met gebruikmaking van de bevoegdheden als bedoeld
in artikel 177 Sv) door in te loggen op de Telegram-account van de verdachte. Gelet op het ingrijpende
karakter van deze opsporingsmethode is een vorm van toezicht door de rechter-commissaris
wenselijk. Het zelf inloggen op de Telegram-account van de verdachte past onder deze
omstandigheden binnen de bevoegdheid van dit artikel.

In deze zaak wordt aan alle wettelijke vereisten voor het toepassen van die bevoegdheid voldaan.
Ook als het gebruik maken van deze bevoegdheid zou moeten worden beschouwd als een
vormverzuim en onrechtmatige gegevensvergaring, dan biedt de jurisprudentie volgens de officier van

Oordeel rechter-commissaris

Standpunt officier van justitie
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justitie niettemin de ruimte om daarvan na een nadere belangenafweging gebruik te maken.

In dat kader vordert de officier van justitie de raadkamer tevens om op grond van artikel 177 Sv
opsporingsambtenaren een opdracht als hiervoor omschreven te geven en in de machtiging tevens de
voorwaarden te bepalen waaronder hij deze opdracht mag geven.

Samenvattend is de officier van justitie van oordeel dat de afwijzende beschikking van de rechter-
commissaris op grond van het bovenstaande dient te worden vernietigd en tevens dat de gevorderde
machtiging alsnog wordt verleend op de wijze en onder voorwaarden als de raadkamer nodig acht.

In het kader van de hierboven weergegeven verdenking jegens de verdachte heeft een doorzoeking
van diens woning plaatsgevonden. Daarbij is een beveiligde smartphone aangetroffen. De
opsporingsambtenaren zijn er niet in geslaagd die beveiliging te doorbreken. Op grond van de
overgelegde processen-verbaal is aannemelijk dat de verdachte van die smartphone gebruik heeft
gemaakt en via die telefoon onder meer via Telegram heeft gecommuniceerd.

Wanneer sprake is van gegevens, die op een server van een provider zijn opgeslagen, zoals ook de
Telegram-berichten waarop de vordering ziet, kunnen deze door de officier van justitie met
voorafgaande schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris worden gevorderd op grond van
126ng, tweede lid, Sv.

De voorwaarden daarvoor zijn:

- de gegevens zijn niet afkomstig van of bestemd voor de communicatiedienst,

- de gegevens zijn klaarblijkelijk afkomstig van de verdachte of voor hem bestemd, hebben op hem
betrekking, hebben tot het begaan van het strafbare feit gediend of klaarblijkelijk is met betrekking
tot die gegevens het strafbare feit gepleegd,

- er is sprake van verdenking van een misdrijf 67, eerste lid, Sv dat gezien zijn aard of de samenhang
met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, en

- er is sprake van een dringend onderzoeksbelang.

Met dit artikel is beoogd de inbreuk die het verstrekken van die gegevens maakt op de grondrechten
van de gebruiker van die dienst, alsmede de belangenafweging van de inzet van die bevoegdheid aan
de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit te toetsen en daarmee die belangen te
beschermen.

De rechtbank is van oordeel dat - gelet op de inhoud van de overgelegde processen-verbaal - in deze
strafzaak de vordering ex artikel 126ng, tweede lid, Sv in beginsel toewijsbaar is. De vordering
daartoe voldoet aan de hiervoor omschreven voorwaarden. Met name de essentiële rol van het
betalingsverkeer in de samenleving, alsmede het vertrouwen dat de burger in de veiligheid van de
financiële- en communicatie dienstverlening moet kunnen hebben, brengt mee dat de inbreuk op de
vertrouwelijkheid van de Telegram-account van de verdachte die het gevolg is van het verlenen van
een machtiging op grond van deze bepaling in beginsel gerechtvaardigd is. Daarmee komt de
bescherming tegen kennisneming door de opsporingsambtenaren van de gegevens, die verdachte tot
dan toe aan de door hem gebruikte communicatiediensten had toevertrouwd, te vervallen en is de
officier van justitie in het kader van het opsporingsonderzoek gerechtigd kennis te nemen van die
gegevens.

Beoordeling
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De berichten die met behulp van een Telegram-account worden verstuurd en ontvangen zijn echter
door middel van end-to-end encryptie versleuteld en worden slechts leesbaar door middel van het
gebruik van de account door de tot die account gerechtigde gebruiker.

De aanbieder zelf geeft hierover duidelijk aan:

“End-to-End Encrypted Data

Your messages, media and files from secret chats(…) as well as the contents of your calls and the data you
store in your Telegram Passport are processed only on your device and on the device of your recipient.
Before this data reaches our servers, it is encrypted with a key known only to you and the recipient. While
Telegram servers will handle this end-to-end encrypted data to deliver it to the recipient – or store it in the
case of Telegram Passport data, we have no ways of deciphering the actual information. In this case we
neither store nor process your personal data, rather we store and process random sequences of symbols
that have no meaning without the keys which we don’t have.”

De oorspronkelijke leesbaarheid van de verstuurde en ontvangen berichten kan dan ook alleen maar
worden gerealiseerd door gebruik te maken van de beschikbare Telegram-software in combinatie met
de account van de door middel van inlognaam en wachtwoord bewijsbaar daartoe gerechtigde.

De wetgever heeft bij het in het leven roepen van de bevoegdheid van artikel 126ng, tweede lid, Sv
steeds het ter beschikking stellen van de (volledige) inhoud van het opgeslagen berichtenverkeer aan
de officier van justitie voor ogen gehad. Het betreft dan ook met name het doorbreken van de
vertrouwelijkheid van de inhoud van het berichtenverkeer waarop de bescherming van dat artikel ziet,
en niet zozeer de vorm waarin de verstrekking van die gegevens na machtiging daartoe door de
rechter-commissaris door de provider plaats moet vinden. Bij het tot stand komen van de
toepasselijke wetgeving heeft dan ook met name die toetsing van belangen voorop gestaan.

De wetgever kon toen echter nog geen rekening houden met de omstandigheid dat aanbieders van
communicatiediensten, zoals Telegram, die gegevens niet op vordering zouden (willen) verstrekken,
dan wel deze gegevens in een zodanige vorm zouden verstrekken dat die voor anderen dan de
gerechtigde tot de betreffende account onleesbaar zouden zijn, en hun bedrijfsprocessen dan ook
zodanig zouden zijn ingericht dat de facto geen kennis (meer) kan worden genomen van de werkelijke
inhoud van die gegevens (berichten). De wetgever heeft, eenvoudiger gezegd, geen rekening kunnen
houden met (de gevolgen van toepassing van) end-to-end encryptie.

De officier van justitie wil om die reden de verstrekking van gegevens dan ook niet via de provider
bewerkstelligen, maar de ontvangst direct realiseren door in te loggen op de Telegram-account van de
verdachte. De vraag is dan ook of om die reden de gevraagde machtiging moet worden afgewezen.

Vooropgesteld wordt dat de dienstverlener Telegram de versleutelde gegevens opslaat en hij de
overeengekomen bescherming daarvan aan de gebruikers moet verschaffen. Het feit dat de
communicatiedienst mogelijk niet zelf de gegevens leesbaar tot zijn beschikking heeft, brengt naar het
oordeel van de rechtbank nog niet mee dat de verstrekking daarmee buiten de reikwijdte van artikel
126ng, tweede lid, Sv valt.

Telegram heeft in algemene zin te kennen gegeven dat het bedrijf niet zal meewerken aan
verstrekking van gegevens van klanten aan de overheid. Daarnaast heeft Telegram haar
bedrijfsproces zo ingericht dat het verstrekken van de (werkelijke) inhoud van het berichtenverkeer
afhankelijk is van en alleen kan geschieden door gebruikmaking van de account van de gerechtigde
eindgebruiker, al dan niet benaderbaar via diens “device”.
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Naar het oordeel van de rechtbank kan de door de officier van justitie aangegeven vorm van het
(doen) verstrekken van de opgeslagen gegevens, te weten het inloggen via de webversie van
Telegram met de inloggegevens van de verdachte op de Telegram-account van de verdachte, onder
omstandigheden gerechtvaardigd zijn, met name wanneer een andere inhoudelijk begrijpelijke vorm
volgens de provider feitelijk niet beschikbaar is.

De rechtbank acht een dergelijke vorm van toegang tot gegevens, waartoe de officier van justitie met
de gevraagde machtiging in beginsel al gerechtigd zou zijn geweest, onder deze omstandigheden
toelaatbaar.

Hierbij acht de raadkamer tevens van belang dat na invoering van de aankomende wetgeving ter zake
aanvullende bijzondere opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving - na voorafgaande
machtiging door de rechter-commissaris - nog veel verstrekkender vormen van onderzoek toegelaten
zullen zijn.

Het is niet bekend waar de gegevens van de verdachte, waarop de machtiging ziet, feitelijk zijn
opgeslagen, noch waar de server(s) waarop (delen van) die gegevens zijn opgeslagen zich bevinden.
Mede daardoor kan niet worden bepaald of het uitvoering geven aan de machtiging automatisch een
schending van de soevereiniteit van een andere staat (of staten) mee zal brengen. Telegram zelf
heeft ook aangegeven niet te weten op welke servers de gegevens van de verdachte staan. Hierdoor
is en blijft onduidelijk of gegevens van verdachte zijn opgeslagen op servers in het buitenland en/of
een inbreuk wordt gemaakt op de soevereiniteit van enig ander land. Deze vaststelling leidt tot de
slotsom dat er, anders dan de rechter-commissaris heeft overwogen, geen concreet aanknopingspunt
aanwezig is voor het aannemen van een dergelijke inbreuk, noch enig concreet handvat beschikbaar
is voor het vragen van internationale rechtshulp om die informatie te verkrijgen.

De rechtbank is verder van oordeel dat bij het beoordelen van de door de officier van justitie gekozen
wijze van ontvangst van de gegevens de belangen van de verdachte voor het overige zoveel mogelijk
beschermd dienen te blijven. De gekozen vorm van verstrekking mag er dus niet toe leiden dat de
officier van justitie over méér gegevens zal kunnen beschikken dan waarover hij had kunnen
beschikken wanneer geen sprake was geweest van end-to-end encryptie van de gevorderde
gegevens.

Om die reden acht de rechtbank de bemoeienis van de rechter-commissaris aangewezen, in die zin
dat, indien toegang tot de account van de verdachte wordt verkregen, de rechter-commissaris op
grond van artikel 177 Sv opdracht zal geven tot het veiligstellen en kopiëren van de inhoud en de
gesprekshistorie van de Telegram-account van de verdachte en ook daarbij de toets als bedoeld in
artikel 126ng, tweede lid Sv zal hanteren. Concreet heeft dit tot gevolg dat kennis mag worden
genomen van gegevens die aanwezig waren op de datum van indiening van de vordering bij de
rechter-commissaris.

De rechtbank zal op grond van het bovenstaande het beroep gegrond verklaren en de beslissing van
de rechter-commissaris vernietigen. In de te verlenen machtiging zal de raadkamer een begrenzing
aanbrengen ter zake de gegevens waarvan kennis mag worden genomen.

Beslissing
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De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de afwijzende beslissing van de rechter-commissaris van 10 december 2018;

- verleent de machtiging om op grond van artikel 177 van het Wetboek van Strafvordering onderzoek
te doen op de wijze zoals omschreven in de vordering van 27 november 2018;

- bepaalt dat uitsluitend kennis mag worden genomen van informatie die reeds aanwezig was op 27
november 2018.

Deze beschikking is gegeven door:

mr. W.A.F. Damen, voorzitter,

en mrs. C.G. van de Grampel en J.J. Bade, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M. van Empelen, griffier,

en in het openbaar uitgesproken op 22 februari 2019.
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Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Datum uitspraak 14-02-2019

Datum publicatie 14-02-2019

Zaaknummer 02-700173-16

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Op tegenspraak

Inhoudsindicatie
Doodslag. Voorwaardelijk opzet. Interpretatie bevindingen forensisch onderzoek.
Vrijspraak medeplegen. Anjelierenlaan Vlissingen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Strafrecht

Zittingsplaats: Middelburg

parketnummer: 02/700173-16

vonnis van de meervoudige kamer van 14 februari 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1983 te [geboorteplaats]

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Ter Apel, Huis van Bewaring Ter Apel,

te 9561 MC Ter Apel, Ter Apelervenen 10,

raadsman mr. B.J.W. Tijkotte, advocaat te Koog aan de Zaan.

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zittingen van 18 juni 2018, 21 januari 2019 en 28 januari 2019

ECLI:NL:RBZWB:2019:575

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

1 Onderzoek van de zaak
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waarbij de officier van justitie mr. G.V. van der Hofstede en de verdediging hun standpunten kenbaar
hebben gemaakt. Het onderzoek ter terechtzitting is op 31 januari 2019 formeel gesloten.

De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 313 en 314a van het Wetboek van
Strafvordering. Verdachte staat, met inachtneming hiervan, terecht terzake dat

feit 1

hij op of omstreeks 22 september 2016 te Vlissingen tezamen en in vereniging

met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten

rade, althans opzettelijk, [slachtoffer] van het leven heeft

beroofd, immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededader(s) met dat opzet

en na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk die [slachtoffer]

meermalen geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of getrapt

en/of (forse) druk uitgeoefend met de hand en/of (geschoeide) voet op diens

hoofd en/of hals en/of borst;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 22 september 2016 te Vlissingen tezamen en in vereniging

met een of meer anderen, althans alleen, aan [slachtoffer]

opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, zwaar lichamelijk

letsel, te weten meerdere meerdere bloedende wonden en fracturen in het

aangezicht, een breuk van het borstbeen, kneuzingen in de mond- en halsregio

en hersenkneuzingen en -bloedingen heeft toegebracht, door die [slachtoffer]

meermalen te slaan en/of te stompen en/of te schoppen en/of te

trappen en/of (forse) druk uit te oefenen met de hand en/of (geschoeide) voet

op diens hoofd en/of hals en/of borst,

terwijl het feit de dood ten gevolge heeft gehad;

tweede subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 22 september 2016 te Vlissingen tezamen en in vereniging

met een of meer anderen, althans alleen, al dan niet met voorbedachten rade

[slachtoffer] heeft mishandeld door die [slachtoffer]

meermalen te slaan en/of te stompen en/of te schoppen en/of te trappen en/of

(forse) druk uit te oefenen met de hand en/of (geschoeide) voet op diens hoofd

en/of hals en/of borst,

2 De tenlastelegging
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terwijl het feit de dood ten gevolge heeft gehad.

feit 2

hij op of omstreeks 21 september 2016 te Vlissingen tezamen en in vereniging

met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toe-eigening heeft weggenomen een bankpas en/of een hoeveelheid geld, in elk

geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] ,

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of

bedreiging met geweld tegen [slachtoffer] , gepleegd met het

oogmerk om die diefstal voor te bereiden, gemakkelijk te maken en/of om bij

betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededaders

hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te

verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat

verdachte en/of zijn mededader(s), die [slachtoffer] meermalen

heeft/hebben geslagen/gestompt en/of geschopt/getrapt en/of (forse) druk

uitgeoefend met de hand en/of (geschoeide) voet op diens hoofd en/of hals

en/of borst,

terwijl het feit de dood ten gevolge heeft gehad;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 21 september 2016 te Vlissingen tezamen en in vereniging

met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toe-eigening heeft weggenomen

- een bankpas in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededaders,

en/of (vervolgens)

- een hoeveelheid geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer]

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededaders heeft weggenomen, waarbij hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of

de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht

door middel van een valse sleutel (te weten de weggenomen bankpas).
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4.1

4.2

4.3.1

4.3

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft
gemaakt aan het opzettelijk van het leven beroven van [slachtoffer] (hierna: het slachtoffer) (feit 1
primair impliciet subsidiair) en aan de diefstal in vereniging van de pinpas en het geld van het
slachtoffer (feit 2 subsidiair). Hij vordert vrijspraak van feit 1 primair impliciet primair en feit 2
primair, wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs daartoe.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van de
onder 1 (in al zijn varianten) ten laste gelegde feiten en heeft verzocht verdachte hiervan vrij te
spreken. Op grond van het dossier is allereerst onvoldoende komen vast te staan dat een misdrijf
de dood van het slachtoffer heeft veroorzaakt. Daarnaast staat niet buiten redelijke twijfel vast
dat, als er al sprake was van een misdrijf, verdachte hiervoor verantwoordelijk is geweest. Ook
kan er niet zonder meer causaliteit worden aangenomen tussen de eventuele
geweldshandelingen en de dood van het slachtoffer. Als wel wordt vastgesteld dat verdachte
geweld tegen het slachtoffer heeft aangewend en causaliteit wordt aangenomen, dan is geen
sprake van voorbedachte raad en zijn er contra-indicaties tegen het aannemen van voorwaardelijk
opzet op de dood van het slachtoffer. In dat geval wordt wel gerefereerd aan het oordeel van de
rechtbank ten aanzien van het onder feit 1 subsidiair tenlastegelegde. De verdediging is ook van
mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van de onder 2 (in al zijn
varianten) ten laste gelegde feiten. Verdachte is niet degene die met de pinpas van het slachtoffer
heeft gepind en uit het dossier blijkt niet van een nauwe en bewuste samenwerking tussen
verdachte en de mededader.

Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van feit 1

Het overlijden van het slachtoffer

Op donderdag 22 september 2016 omstreeks 07:37 uur kwam bij de politie Zeeland-West-
Brabant een melding van het Operationeel Centrum binnen, met het verzoek om naar [adres
1] te Vlissingen te komen in verband met een noodgeval. Naar aanleiding van deze melding
is een politie eenheid ter plaatse gegaan. In de woning aan het genoemde adres troffen zij
op een bed in een slaapkamer een man aan. Een verbalisant relateert dat hij zag dat het
bed waar de man op lag half doorgezakt was en dat het gezicht van de man gehavend en
bebloed was. De mond van de man stond open en onder het gezicht van de man lag een
behoorlijke plas bloed op het laken. Daarnaast lag bij de linkerhand van de man, die naast
zijn hoofd lag, een tand. Het rechteroog van de man was gezwollen en verkleurd en aan de
rechterzijde in de hals van de man werden verkleuringen waargenomen. Tevens werden op
de slaapkamermuur bij de deur, bij het hoofdeinde, op de grond en op het matras diverse
bloedspetters gezien. Door de ambulancemedewerkers werd meegedeeld dat zij geen
reanimatie gingen starten, omdat het slachtoffer reeds was overleden.1 Naar aanleiding
hiervan werd door een Team Grootschalige Opsporing een onderzoek gestart.

Op basis van temperatuurmetingen werd door een forensisch arts vastgesteld dat het

3 De voorvragen

4 De beoordeling van het bewijs
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4.3.2

4.3.3

postmortaal interval ten tijde van de eerste meting, te weten op 22 september 2016 om
11:54 uur, waarschijnlijk hoogstens enkele uren was.2 De rechtbank acht het, gelet hierop en
op het feit dat de ambulancemedewerkers omstreeks 07:37 constateerden dat het
slachtoffer reeds overleden was, aannemelijk dat hij in de vroege morgen van donderdag 22
september 2016 is overleden.

Aan welk letsel is het slachtoffer overleden?

Aan het lichaam van het slachtoffer is uitgebreid onderzoek verricht. Het lichaam is onder
meer onderworpen aan een radiologisch3 en (neuro)pathologisch4 onderzoek. Gedurende
het onderzoek hebben deskundigen prof. dr. B. Kubat, arts en patholoog, en prof. dr. P.A.M.
Hofman, radioloog antwoord gegeven op vragen over hun bevindingen.56 De belangrijkste
bevindingen worden hieronder gegroepeerd en samengevat door de rechtbank
weergegeven.

Aan het gelaat waren diverse huidbeschadigingen en bloeduitstortingen zichtbaar. Er werden
diverse inwendige letsels gevonden. Het linker kaakkopje, de voorwand van de linker
kaakholte en de rechter oogkas waren gebroken. In het hoofd bevonden zich
bloeduitstortingen onder het harde hersenvlies (een subduraal hematoom (SDH)) en het
zachte hersenvlies (een subarachnoïdale bloeding (SAB)). In de hersenen waren een
kneuzing van de rechter slaapkwab, een scheur van de hersenbalk (corpus callosum) en
traumatische axonale beschadigingen (TAI) zichtbaar. Aan de hals waren huidkneuzingen en
huidbeschadigingen met omgevende onderhuidse bloeduitstortingen zichtbaar. Er bevonden
zich bloeduitstortingen in de beide halsspieren en achter het strottenhoofd. De eerste ring
van de luchtpijp bleek na microscopisch onderzoek verscheurd. Aan de romp, armen en
benen waren diverse huidkneuzingen en onderhuidse bloeduitstortingen zichtbaar. Het
bovenste gedeelte van het borstbeen was gebroken. Er bevonden zich bloeduitstortingen in
de spieren van de borstwand, de linker borstvliezen, en in het onderhuidse vetweefsel van
de rug.

Volgens deskundige Kubat heeft geweld op het hoofd geleid tot ernstig letsel in het hoofd en
de hersenen, waaronder de hierboven genoemde SDH en SAB. Deze twee bloedingen
hebben, samen met uitstorting van bloed (extravasatie) en beschadiging van de hersenen
tot vochtophoping (oedeem) geleid. Deze vochtophoping leidde tot hersenzwelling. De
zwelling, samen met de SDH, leidde tot herseninklemming. Deze inklemming leidde tot het
falen van vitale hersenfuncties en uiteindelijk de dood. De mogelijkheid bestaat dat het letsel
aan de hals, al dan niet in combinatie met het inademen van bloed, heeft bijgedragen aan
(de snelheid van) het intreden van de dood. De overige letsels hebben hier niet direct aan
bijgedragen.

Wat is de oordzaak van het bij het slachtoffer geconstateerde letsel?

In de onderzoeken en in de beantwoording van vragen door de deskundigen over deze
onderzoeken is ook aandacht besteed aan het ontstaan van het letsel. De belangrijkste
bevindingen van de deskundigen hieromtrent worden door de rechtbank hierna samengevat
weergegeven.

De letsels zijn bij leven ontstaan als gevolg van uitwendig mechanisch botsend geweld. Er
zijn minimaal drie geweldsimpacts geweest op het hoofd en meerdere op de romp. Dit
geweld kan, in algemene zin, zowel een accidentele oorzaak (zoals (zich) stoten of vallen)
als een niet-accidentele oorzaak (toegebracht geweld zoals geslagen en/of geschopt
worden) hebben. Er is veel aandacht besteed aan het onderscheid tussen deze twee
oorzaken.

Belangrijke onderdelen van het letsel van het slachtoffer passen beter bij toegebracht
geweld dan bij accidenteel geweld. Letsels aan de hals, nek, kaak, oorschelp en achter het
oor treden significant vaker op bij toegebracht geweld dan bij accidenteel geweld. De
combinatie van letsel aan het gelaat en ernstig letsel aan de hersenen wordt het meest
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4.3.4

veroorzaakt door verkeersongevallen en daarna door toegebracht geweld. Breuken van
aangezichtsbeenderen komen in Europa het vaakst voor als gevolg van vuistslagen, al dan
niet in combinatie met schoppen. Breuken van oogkassen worden vaker veroorzaakt door
geslagen worden dan door vallen.

De twee belangrijkste onderscheidende letsels zijn de scheur van de hersenbalk en de TAI.
Scheuring van de hersenbalk is het gevolg van een verplaatsing van de twee hersenhelften
in de schedel en vervorming van de schedel. Om dit te bereiken is een grote
krachtsinwerking nodig, zoals voorkomt bij bijvoorbeeld verkeersongevallen, vallen van grote
hoogte of toegebracht geweld. De benodigde krachtsinwerking is groter dan voorkomt bij
een reguliere val van een persoon, zoals bijvoorbeeld na struikelen. TAI is een gevolg van
roterende bewegingen van het hoofd, waarbij rekkrachten op de hersenstructuren worden
uitgeoefend. Deze roterende beweging kan alleen het gevolg zijn van geweldsinwerking
tegen een vrij bewegelijk hoofd. Bij een val tegen een vaste onderlaag (zoals de grond)
wordt het hoofd gefixeerd en kan het niet roteren.

Op grond van het voorgaande acht de rechtbank het aannemelijk dat het slachtoffer is
overleden aan letsels die het gevolg zijn van (door een ander) toegebracht geweld.

Wie heeft het bij het slachtoffer geconstateerde letsel toegebracht?

Wat is er gebeurd in de namiddag en avond van 21 september 2016?

Op 21 september 2016, omstreeks 17.00 uur waren naast het slachtoffer, ook verdachte
[verdachte] , verdachte [medeverdachte] , [naam 1] en ene ‘ [naam 2] ’ in de woning aan
[adres 1] te Vlissingen. Verdachte [medeverdachte] verlaat op enig moment de woning om
naar de barbecue van [naam 3] en [naam 4] te gaan aan [adres 2] . Hierna komt ook [naam
5] naar de woning aan [adres 1] . Verdachte [medeverdachte] werd om 18:22 uur gebeld
door [naam 1] die hem vertelde dat het slachtoffer dronken en irritant was. Verdachte
[medeverdachte] heeft verklaard dat hij later ook nog met het slachtoffer en met verdachte
[verdachte] heeft gebeld. In een telefoongesprek met verdachte [verdachte] zei verdachte
[verdachte] tegen hem dat het slachtoffer hem boos maakte. Verdachte [verdachte] was aan
het schreeuwen tegen het slachtoffer. Eerder die middag had verdachte [verdachte] ook al
woorden met het slachtoffer. Om 20:28 uur werd verdachte [medeverdachte] wederom
gebeld door [naam 1] . Hij zei tegen [medeverdachte] dat hij naar huis moest komen, omdat
het slachtoffer een beetje moe en dronken was. Hierna heeft verdachte [verdachte] de
slaapkamerdeur opengedaan en hebben [naam 5] en [naam 1] het slachtoffer naar zijn
slaapkamer gebracht. [naam 5] heeft gezien dat hij zich omkleedde. Vervolgens zijn [naam 5]
en [naam 1] weggegaan, ‘ [naam 2] ’ was al eerder weggegaan en verdachte [verdachte]
bleef met het slachtoffer achter in de woning. Zowel [naam 1] als [naam 5] hebben verklaard
dat het slachtoffer die avond is gevallen. Zij hebben echter geen zichtbaar letsel bij hem
geconstateerd. De telefoon van verdachte [verdachte] maakt om 21:04 uur nog verbinding
met het WIFI-netwerk van het slachtoffer.

Rond 21:30 uur is verdachte [medeverdachte] van de barbecue weggegaan en richting de
[adres 1] gefietst. Hij heeft verklaard dat hij verdachte [verdachte] tegenkwam bij de woning
van het slachtoffer. Hij stapte naar buiten, voordat verdachte [medeverdachte] naar binnen
kon gaan. Ze zijn vervolgens samen gaan pinnen. Verdachte [medeverdachte] heeft met de
pinpas van het slachtoffer € 40,- bij de ABN AMRO te Vlissingen gepind. Hij heeft van dit
bedrag € 20,- aan verdachte [verdachte] gegeven. De andere € 20,- was bedoeld voor het
doen van boodschappen. Hij heeft ook verklaard dat het slachtoffer het niet leuk vond als hij
geld aan verdachte [verdachte] leende. Hij had hiervoor geen toestemming. Verdachte
[medeverdachte] had naar eigen zeggen wel toestemming van het slachtoffer om geld voor
zichzelf en/of boodschappen te pinnen.

Na het pinnen is verdachte [verdachte] naar café [café 1] gegaan. De barman van het café,
[naam 6] , heeft verklaard dat verdachte [verdachte] omstreeks 22:00 uur in het café was en
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dat hij betaalde met een briefje van € 20,-. Hij heeft gezien dat verdachte [verdachte] bloed
op zijn handen had. Dit leek verdroogd bloed. Het zat tussen zijn vingers op de bovenkant
van vermoedelijk zijn rechterhand. Ook heeft hij gezien dat er een paar druppels bloed op de
voorkant van de schoenen van verdachte [verdachte] zaten. Verdachte [verdachte] heeft
verklaard dat hij na het pinnen naar café [café 1] is toegegaan. De telefoon van verdachte
[verdachte] maakt vervolgens weer om 23:27 uur verbinding met het WIFI-netwerk van het
slachtoffer. Verdachte [medeverdachte] is na het pinnen teruggegaan naar de barbecue.

Wat is er gebeurd in de nacht van 21 op 22 september 2016?

In de nacht van 21 op 22 september 2016 heeft verdachte [medeverdachte] om 23:55 uur
naar [naam 7] gebeld. Hij is vervolgens om 23:56 uur, 00:07 uur en 00:16 uur teruggebeld.
[naam 7] heeft verklaard dat zij afspraken om elkaar te ontmoeten in café [café 2] om daar
te gaan gokken. Om 23:55 uur vertelde verdachte [medeverdachte] dat hij bij café [café 2]
was, maar dat het dicht was. Hij vertelde vervolgens naar het casino te gaan. Om 00:16 uur
heeft [naam 7] tegen verdachte [medeverdachte] gezegd dat hij dan ook daarheen zou
komen. Ze hebben elkaar vervolgens daar ontmoet. Dit blijkt ook uit de bij het casino (
[naam casino] ) opgevraagde camerabeelden. Ze zijn vervolgens samen nog naar de cafés
[café 3] en [café 4] gegaan, maar omdat deze cafés dicht waren hebben ze bij de [café 2]
afscheid van elkaar genomen.

Verdachte [medeverdachte] is hierna naar de woning van [naam 8] in de [adres 3] gegaan.
Daar was ook [naam 9] . Rond 01:00 uur zijn zij samen naar de woning van het slachtoffer
gelopen. Ze hebben buiten nog even bij de woning gestaan, waarna [naam 9] is vertrokken.
Verdachte [medeverdachte] is de woning van het slachtoffer binnengegaan. Hij zag dat
verdachte [verdachte] op de blauwe bank in de woning lag te slapen, hij snurkte. Hij vroeg
aan verdachte [verdachte] waar het slachtoffer was, maar hij antwoordde niet. Hij is
vervolgens naar de slaapkamer gelopen en heeft de deur op een kier gezet. Hij hoorde dat
het slachtoffer lag te snurken.7 Verdachte [medeverdachte] is op de rode bank gaan zitten
en heeft zijn schoenen uitgedaan. Hij moest plassen en is naar de WC toegegaan. Hij deed
het licht aan en zag gedroogd bloed liggen op de grond. Dit lag er de ochtend ervoor nog
niet. Hij heeft een oranje doekje gepakt en heeft het bloed opgeruimd.8 Verdachte
[medeverdachte] heef hierna een deken uit de slaapkamer gepakt. Hij scheen met het licht
van zijn telefoon op het gezicht van het slachtoffer. Hij zag toen dat hij bloed aan zijn neus
en aan zijn lip had. Er kwam ook bloed vanuit zijn linker mondhoek. Het was niet veel bloed.9

Hij is hierna uit de slaapkamer gelopen en op de bank gaan zitten. Op dat moment werd hij
gebeld door [naam 10] . Hij belde met een huistelefoonnummer. Uit de telefoongegevens van
de telefoon van verdachte [medeverdachte] blijkt dat hij om 01:28 uur werd gebeld door het
telefoonnummer [telefoonnummer] Om 01:28 uur belt verdachte [medeverdachte]
vervolgens naar [naam 10] .10 [naam 10] heeft verklaard dat verdachte [medeverdachte]
zo’n twintig minuten hierna naar hem toe is gekomen.11 De telefoon van verdachte
[verdachte] maakt om 02:23 uur verbinding met het WIFI-netwerk van het slachtoffer.

Verdachte [medeverdachte] heeft verklaard dat hij vervolgens naar de woning van [naam
11] en [naam 12] aan de [adres 4] is gegaan. In die woning was ook [naam 10] aanwezig.
[naam 11] heeft verklaard dat hij verdachte [medeverdachte] tegen [naam 10] hoorde
zeggen dat er gevochten was in een huis en dat er overal bloed lag. De eigenaar van het
huis en de persoon die hem had geslagen lagen allebei te slapen. Verdachte
[medeverdachte] vertelde ook dat er bloed uit de neus van de huiseigenaar kwam en dat hij
nog ademde. [naam 10] heeft verklaard dat verdachte [medeverdachte] in de woning aan de
[adres 4] tegen hem vertelde dat verdachte [verdachte] het slachtoffer had geslagen en dat
er overal bloed lag. Verdachte [medeverdachte] heeft het slachtoffer laten liggen, omdat hij
in paniek is weggegaan. Verdachte [medeverdachte] is ongeveer twintig minuten in de
woning bij [naam 11] en [naam 10] gebleven en is vervolgens weggegaan om naar [naam 9]
te gaan. [naam 10] heeft verklaard dat verdachte [medeverdachte] hem belde en hem vroeg
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om ook daarheen te komen om [naam 9] naar huis te brengen. Uit de telefoongegevens van
de telefoon van verdachte [medeverdachte] blijkt dat hij om 02:30 uur naar [naam 10] heeft
gebeld. [naam 10] is naar verdachte [medeverdachte] toegegaan en samen hebben ze
[naam 9] naar huis gebracht. Verdachte [medeverdachte] is hierna weer met [naam 10]
teruggegaan naar de woning aan de [adres 4] . Dit was rond 04:00 uur. Verdachte
[medeverdachte] is ongeveer een kwartier gebleven en hierna weggegaan. Hij heeft
verklaard dat hij in de schuur van de woning van zijn ex-vriendin, [naam 13] is gaan slapen.

In de badkamer van het slachtoffer werden diverse bloedsporen gevonden. Er werden onder
meer veegsporen van latent (niet zichtbaar) bloed op de badkamervloer aangetroffen die
gezien de verschijningsvorm passend zijn voor schoonmaaksporen. Ook werd een natte
dweil met daarop latent bloed aangetroffen. De politie stelt aan de hand hiervan vast dat
waarschijnlijk een persoon deze bloedsporen heeft weggemaakt.12 De rechtbank
concludeert, op basis van deze bevindingen en de verklaring van verdachte [medeverdachte]
dat hij die nacht in de badkamer bloed heeft opgeruimd, dat hij tussen 01.00 en 02.00 uur in
de woning is geweest en aldaar verdachte [verdachte] en het slachtoffer heeft gehoord en
gezien. De rechtbank overweegt voorts ten aanzien van de getuigenverklaringen van [naam
11] en [naam 10] dat ook deze verklaringen passen bij de verklaring van verdachte
[medeverdachte] dat hij in de woning is geweest en bloed bij het slachtoffer heeft gezien.

Wat is er gebeurd in de vroege ochtend op 22 september 2016?

De telefoon van verdachte [verdachte] maakt om 05:42 uur verbinding met het WIFI-netwerk
van het slachtoffer.13 Uit de telefoongegevens van de telefoon van verdachte
[medeverdachte] blijkt dat hij om 07:27 uur naar het slachtoffer gebeld heeft en vervolgens
een paar seconden later ook naar verdachte [verdachte] .14 Hij heeft verklaard dat hij naar
de woning van het slachtoffer is toegegaan en dat verdachte [verdachte] , nadat hij hem
belde, de deur voor hem opendeed. Verdachte [medeverdachte] vroeg waar het slachtoffer
was en verdachte [verdachte] antwoordde dat hij nog sliep. Hij wilde hem wakker maken
want hij moest naar school. Verdachte [verdachte] zei dat hij het slachtoffer moest laten
slapen want hij was die dag ervoor vaak gevallen. Verdachte [medeverdachte] is gelijk naar
de slaapkamer gegaan en zag direct de ernst van de situatie in. Hij probeerde het slachtoffer
wakker te schudden, maar hij reageerde niet. Hij heeft vervolgens het alarmnummer gebeld.
Toen verdachte [medeverdachte] met de medewerker van de alarmcentrale in gesprek was,
pakte verdachte [verdachte] de telefoon af en drukte het gesprek weg. Hij heeft zijn
telefoon teruggepakt en opnieuw gebeld. De medewerker vertelde hem dat hij het
slachtoffer moest reanimeren, maar hij wist niet hoe hij dit moest doen. Later, toen
verdachte [medeverdachte] hoorde dat het slachtoffer niet meer leefde, heeft hij uit
frustratie met zijn hand tegen de muur geslagen. Verdachte [verdachte] heeft voordat de
hulpdiensten ter plaatse waren de woning van het slachtoffer verlaten.15

De 112-meldingen van verdachte [medeverdachte] zijn door de politie woordelijk uitgewerkt.
In het eerste gesprek dat om 07:33 uur werd gevoerd is onder meer het volgende te horen:

C: 112..(op achtergrond bij melder is gepraat te horen ntv)

M: Hallo meneer.. (gepraat op achtergrond bij melder ntv en wrijf/schuif geluiden aan de telefoon
waarna een klik te horen is)

C: Hallo 112!.. Vervolgens gekraak en een aanhoudende beltoon die over gaat in een in-
gesprekstoon. Verbinding daarna verbroken.16

Op 2 november 2016 werden de verdachten samen in een bus van DV&O vervoerd. Hun
gesprekken zijn middels Opnemen Vertrouwelijke Communicatie (OVC) opgenomen. Er werd
onder meer het volgende gezegd (waarbij met ‘ [verdachte] ’ verdachte [verdachte] wordt
bedoeld en met ‘ [medeverdachte] ’ verdachte [medeverdachte] ):
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(..) [verdachte] : * Somali* of ik de waarheid moet vertellen.* Ik zei toch tegen jou.. *Somali*
Niet de politie bellen.* Ik zei toch! ..stilte.. (..)

[medeverdachte] (spreekt door [verdachte] heen: * Somali* Er moest gebeld worden.*

[verdachte] : Kijk dan. Je hebt ons gewoon in de probleem gebracht.17

Verdachte [verdachte] heeft verklaard dat hij de verbinding met de hulpdiensten niet heeft
verbroken, maar dat de telefoon op de grond is gevallen. De rechtbank acht deze verklaring,
gelet op de uitgewerkte 112-melding en het OVC-gesprek, niet geloofwaardig en gaat er dan
ook vanuit dat het verdachte [verdachte] is geweest die het gesprek heeft weggedrukt.

De aanhouding van verdachten op 22 september 2016

Verdachte [medeverdachte] werd, gezien het feit dat hij in de woning van het slachtoffer
werd aangetroffen, er bloed zat op zijn kleding en hij een verwonding had aan zijn hand op
22 september 2016 om 09.00 uur aangehouden. Na zijn aanhouding werd een
letselonderzoek uitgevoerd. De forensisch arts constateerde dat hij een vers schaafwondje
op de duimzijde van de knokkel van de linker middelvinger had, met een frictiecomponent
van de vinger naar de hand. Ook had hij een schaafwondje op de knokkel van de
middelvinger van de linker hand, ontstaan door botsend geweld tegen een harde
ondergrond met daarbij een frictiecomponent.18 De rechtbank acht aannemelijk dat dit letsel
is ontstaan doordat verdachte [medeverdachte] , nadat hij hoorde dat het slachtoffer was
overleden, tegen de muur heeft geslagen.

Verdachte [verdachte] heeft zich diezelfde dag omstreeks 18:20 uur op het politiebureau
gemeld, waarna ook hij direct is aangehouden. Na de aanhouding van verdachte [verdachte]
werd een letselonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek luidde
dat verdachte [verdachte] een forse kneuzing met zwelling op de rugzijde van zijn
rechterhand had. Dit letsel kon zowel minder dan 24 uur geleden als enkele dagen geleden
zijn veroorzaakt.19 De rechtbank concludeert uit deze bevindingen dat de rechterhand van
verdachte [verdachte] een flinke kracht heeft ondervonden in de dagen voorafgaand aan zijn
aanhouding.

Verdachte [verdachte] heeft verklaard dat hij die ochtend naar de woning van zijn (ex)-
vriendin [naam 14] aan [adres 5] te Vlissingen is gegaan. Volgens haar heeft verdachte
[verdachte] zijn kleding, een blauwe spijkerbroek, een blauw t-shirt, zwarte sokken en een
onderbroek, in de wasmand gedaan. Hij heeft zich bij haar thuis gewassen en omgekleed. In
de woning heeft de politie een aantal kledingstukken in beslag genomen, waaronder uit de
wasmand naast het bed in de slaapkamer één paar zwarte sokken (nummer: wil 1.3.2).20 De
rechtbank stelt op basis hiervan vast dat verdachte zich, nadat hij is weggegaan uit de
woning van het slachtoffer en voordat hij zich heeft gemeld op het politiebureau, heeft
omgekleed in de woning van [naam 14] .

Het forensisch onderzoek

Er is in het onderzoek uitgebreid forensisch sporenonderzoek verricht. Er werden vooral veel
bloedsporen aangetroffen.21 Bij de overwegingen van de rechtbank spelen deze bloedsporen
een belangrijke rol. De bloedsporen zijn met behulp van verschillende forensische technieken
onderzocht. Het patroon van de bloedsporen is onderzocht door bloedspooronderzoekers
van de politie. Waar de bloedsporen leken op afdrukken van schoenen zijn ze tevens
onderzocht door schoenspooronderzoekers van de politie. Een selectie van de bloedsporen
is ook op DNA onderzocht door het NFI. De rechtbank zal in haar overweging de resultaten
van deze onderzoeken in onderlinge samenhang beoordelen.

Voordat de bevindingen worden besproken zullen enkele vaststellingen op het gebied van
DNA en bloedspoorpatroonanalyse worden gedaan.
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DNA: vaststellingen

Gedurende het onderzoek zijn er diverse biologische bemonsteringen genomen en
onderzocht op DNA. Een aantal van deze onderzoeken resulteerden in DNA-profielen die
overeenkomen (‘matchen’) met de DNA-profielen van personen. Van sommige van deze
matches ontbreekt een bijbehorende bewijskracht. De rechtbank begrijpt dat zonder deze
bewijskracht onduidelijk is in hoeverre de match de hypothese van donorschap van de
betrokken persoon daadwerkelijk ondersteunt. Zij zal daarom slechts matches die zijn
voorzien van een bewijskracht als bewijs gebruiken.

In het dossier bevinden zich veel DNA-onderzoeken die resulteerden in matches met de DNA-
profielen van het slachtoffer en/of van verdachte [verdachte] . Bij alle van deze hierna
genoemde matches zijn matchkansen van kleiner dan één op één miljard berekend. De
rechtbank begrijpt dat de matchkans staat voor de kans dat een willekeurig, niet aan de
donor verwant persoon dit DNA-profiel heeft, en dat deze extreem kleine matchkansen dus
resulteren in een extreem grote bewijskracht. De rechtbank combineert deze bewijskracht
met de overige bevindingen in het dossier en concludeert bij alle hierna gebruikte matches
dat het slachtoffer en/of verdachte [verdachte] de donor is/zijn van het celmateriaal in de
bemonstering. Er zal hieronder dan ook worden volstaan met het noemen van de
respectievelijke donoren.

Bloedspoorpatroonanalyse: vaststellingen

Bloedspooronderzoekers van de politie hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het
patroon van de bloedsporen en hun bevindingen gerelateerd in diverse processen-verbaal.
In de processen-verbaal worden door deze verbalisanten op basis van beschrijvingen van de
bloedsporen verschillende conclusies getrokken. Voor deze conclusies hebben de
verbalisanten verschillende ‘zekerheidstermen’ gebruikt zoals “(zeer) waarschijnlijk”, “(zeer)
aannemelijk” en “niet uitgesloten”. De rechtbank constateert dat niet duidelijk is welke
bewijskracht aan deze termen kan worden toegekend en hoe deze zich onderling met elkaar
verhouden. De rechtbank constateert tevens dat er bij de conclusies niet is gewerkt volgens
de Bayesiaanse methode, waardoor bijvoorbeeld niet duidelijk is welke alternatieve
hypotheses zijn overwogen en er soms uitspraken worden gedaan die buiten de expertise
van de verbalisanten treden. De rechtbank voelt zich dan ook genoodzaakt terughoudend
om te gaan met het interpreteren van de conclusies in deze processen-verbaal. Met deze
terughoudendheid in gedachten zal de rechtbank de verschillende conclusies zelf beoordelen
op de mate van overtuiging van de desbetreffende verbalisant. Zij zal slechts conclusies met
een, naar de mening van de rechtbank, hoge mate van overtuiging van de verbalisant
gebruiken voor het bewijs.

Bloedsporen in de woning van het slachtoffer

In de woning werden diverse bloedsporen gevonden. Een concentratie van deze
bloedsporen bevond zich op en rondom het ingezakte bed in de slaapkamer waar het
lichaam van het slachtoffer op werd aangetroffen. Ook op het lichaam zelf waren
bloedsporen zichtbaar. Op en rondom het bed werden tevens twee bebloede tanden en een
deel van een gebitsprothese gevonden.22 Het sporenbeeld geeft aanwijzingen dat er
krachten op het bed zijn uitgeoefend, voornamelijk neerwaarts en naar links, vóórdat de
bloedsporen rondom het hoofdeinde van het bed aanwezig waren. Er zijn één of meer
krachtinwerkingen geweest op een bloedbron bij het hoofdeinde van het bed. Er zijn
aanwijzingen dat er een uitwendige kracht op de mond en de onderkaak van het slachtoffer
is uitgeoefend; tijdens deze kracht bevonden de mond en de onderkaak van het slachtoffer
zich in een andere positie dan bij het aantreffen van het lichaam. Er zijn tevens aanwijzingen
dat, nadat het slachtoffer horizontaal lag en niet meer bewoog en, nadat het bed al was
ontwricht, er een andere bloedbron heeft gedruppeld op het hoofd van het slachtoffer. Het
slachtoffer heeft in die eindpositie nog met enige kracht bloed vanuit zijn mond geblazen.23
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De rechtbank concludeert op basis van deze bevindingen, het aantreffen van het bebloede
hoofd van het slachtoffer bij het hoofdeinde, en het ontbreken van een geschikte
alternatieve bloedbron, dat de bloedbron waarop krachten zijn uitgeoefend het hoofd van
het slachtoffer is geweest. De rechtbank concludeert tevens dat er door minimaal één
persoon hevige krachten zijn uitgeoefend op het slachtoffer terwijl hij op zijn bed lag en dat
dit geweld zowel is uitgeoefend vóór- als nadat het slachtoffer (hevig) bloedde.

Schoensporen in de woning van het slachtoffer

In de woning werden diverse afdruksporen van bloed gevonden die lijken op
schoenafdrukken24, waaronder enkele afdruksporen op (de kleding van25) het lichaam van
het slachtoffer zelf.26 Een concentratie van deze afdrukken bevond zich op de vloer rondom
het bed in de slaapkamer en in een route naar de salontafel in de woonkamer. De afdrukken
werden onderverdeeld in twee categorieën: afdrukken met een ruitmotief en afdrukken met
een lijnmotief. De rechtbank concludeert op basis van de uiterlijke verschijningsvorm van de
afdruksporen, de locaties van aantreffen, en de hierna besproken schoenspooronderzoeken,
dat deze afdrukken schoensporen betreffen.

De schoensporen met een ruitmotief werden verspreid door de woning aangetroffen op de
vloer. Deze sporen zijn onderzocht door een schoenspooronderzoeker van de politie, die het
zeer waarschijnlijk acht dat de sporen zijn gezet door schoenen van het merk Victory met
maat 43.27 Op de hals van het slachtoffer en op de voor- en achterzijde van zijn shirt werden
ook schoensporen met een ruitmotief gevonden.28 Schoensporen met een lijnmotief werden
op het lichaam van het slachtoffer, in de rest van de slaapkamer en in de woonkamer
aangetroffen. Enkele van deze sporen werden door een schoenspooronderzoeker van de
politie vergeleken met een paar bebloede badslippers die elders in de woning werden
aangetroffen.29 De belangrijkste conclusies waren dat een schoenspoor op de onderarm van
het slachtoffer en een schoenspoor op de vloer naast het bed met de hoogst mogelijke
overtuiging “zijn veroorzaakt” door de rechter badslipper30. Op basis van deze conclusie en
het overige sporenbeeld concludeert de rechtbank dat de rechter badslipper deze sporen
ook daadwerkelijk heeft veroorzaakt. Ook op de rechterkaak van het slachtoffer werd een
schoenspoor met een lijnmotief aangetroffen.31 Dit spoor had een overeenkomend profiel,
praktisch overeenkomende afmetingen en geen onverklaarbare verschillen met de rechter
badslipper. Ondanks het gebrek aan karakteristieke kenmerken in dit schoenspoor acht de
rechtbank het, op basis van deze bevindingen in combinatie met het overige sporenbeeld,
aannemelijk dat ook dit spoor is veroorzaakt door de rechter badslipper.

De rechtbank concludeert uit deze bevindingen dat een persoon die schoenen droeg van
vermoedelijk het merk Victory van maat 43 contact heeft gemaakt met een bloedbron en
vervolgens met deze schoenen krachten heeft uitgeoefend op het lichaam van het
slachtoffer. Uit onderzoek naar de gegevens op de telefoon van verdachte [verdachte] is uit
een foto naar voren gekomen dat hij op 20 september 2016, omstreeks 19:42 uur, schoenen
droeg van het merk Victory met een zool voorzien van een ruitprofiel.32 Tijdens het
onderzoek zijn deze schoenen niet aangetroffen. De rechtbank concludeert tevens dat een
persoon die de badslippers droeg contact heeft gemaakt met een bloedbron en vervolgens
met de badslippers kracht heeft uitgeoefend op het lichaam en op het hoofd van het
slachtoffer.

Sporen van verdachte [verdachte]

Bloedsporen van verdachte [verdachte] bevonden zich onder andere op de muur boven het
hoofdeinde van het bed, op de achterpoot van een stoel in de woonkamer33, op de
slaapkamervloer en op de vloer naast een dweil in de badkamer.34 De rechtbank concludeert
op basis van deze bevindingen dat verdachte [verdachte] zich op enig moment met een
bloedende wond door deze kamers in de woning van het slachtoffer heeft bewogen.
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4.3.5

Op beide van de in de woonkamer aangetroffen badslippers werden bloedsporen van het
slachtoffer aangetroffen. Op het voetbed van de linker badslipper werd tevens een niet-
bloedspoor van verdachte [verdachte] aangetroffen.35 Op de buitenzijde van de tong en aan
de binnenzijde van de rechter schoen die verdachte [verdachte] droeg bij zijn aanhouding
werden bloedsporen aangetroffen van het slachtoffer.36 Op twee sokken die werden
aangetroffen in de wasmand van de woning [adres 5] te Vlissingen werden bloedsporen van
het slachtoffer aangetroffen.37 Buiten de bloedsporen werden er soortgelijke roze
papiersnippers aangetroffen in de woning van het slachtoffer38, in beide schoenen en op
beide sokken.39 Op basis van deze informatie werd het verband beoordeeld tussen deze
badslippers, schoenen, en sokken. De verbalisanten concludeerden dat de
bloedsporenbeelden op de schoenen en de sokken veel waarschijnlijker bij elkaar passen
dan niet, en dat de bloedsporenbeelden op de badslippers en de sokken waarschijnlijker bij
elkaar passen dan niet.40

De rechtbank combineert bovenstaande bevindingen met de overige informatie in het dossier
en concludeert dat verdachte [verdachte] zowel de badslippers als de schoenen heeft
gedragen terwijl hij de sokken droeg, en dat hierbij de bloedsporen van het slachtoffer en
papiersnippers zijn overgedragen. De rechtbank combineert vervolgens de bevindingen van
het forensische onderzoek en het tactische onderzoek en concludeert dat het niet anders
kan zijn dan dat het verdachte [verdachte] is geweest die geweld heeft uitgeoefend op het
lichaam van het slachtoffer. Het geweld bestond in ieder geval uit slaan en schoppen met
geschoeide voet, waarbij op enig moment zowel de badslippers als Victory-schoenen zijn
gedragen. Uit de hiervoor door de rechtbank geschetste tijdlijn blijkt voorts dat verdachte
[verdachte] in ieder geval omstreeks 01.00 uur en tussen 05:42 uur en 07:33 uur in de
woning van het slachtoffer aanwezig is geweest. De rechtbank wordt daarnaast gesterkt in
haar overtuiging door de getuigenverklaringen van [naam 11] en [naam 10] , die beiden
verklaren dat verdachte [medeverdachte] tegen hen heeft verteld dat verdachte [verdachte]
geweld heeft toegepast op het slachtoffer, door het bij verdachte [verdachte] bij de
aanhouding geconstateerde letsel aan een hand, door het feit dat verdachte [verdachte]
heeft geprobeerd te verhinderen dat verdachte [medeverdachte] de alarmcentrale zou
informeren, hij direct na de 112-melding de woning heeft verlaten, zich in de woning van zijn
(ex)-vriendin heeft omgekleed, zijn bebloede sokken in de was heeft gedaan en geen
verklaring heeft gegeven voor de verdwijning van de Victory schoenen.

Medeplegen

De rechtbank is van oordeel dat uit het dossier de betrokkenheid van verdachte
[medeverdachte] bij de dood van het slachtoffer, niet kan worden afgeleid. Er zijn geen DNA-,
bloed- of afdruksporen in de woning van het slachtoffer aangetroffen die wijzen in de richting
van verdachte [medeverdachte] en zijn verklaringen zijn verifieerbaar gebleken. Voorts is uit
het dossier niet gebleken van enige betrokkenheid van een derde of derden. De rechtbank
acht dan ook niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [verdachte] samen met een
ander verantwoordelijk is voor het op het slachtoffer toegepaste geweld. De rechtbank zal
verdachte [verdachte] vrijspreken voor dat deel van de tenlastelegging dat ziet op het
medeplegen van de doodslag.

Alternatieve scenario’s

Gelet op voorgaande overwegingen is de rechtbank van oordeel dat niet aannemelijk is
geworden dat het letsel op een andere manier dan door geweld toegepast door verdachte is
veroorzaakt, bijvoorbeeld door reanimatie en/of het door het slachtoffer zelf is toegebracht
als gevolg van het vallen van het slachtoffer waarover is verklaard. Het dossier biedt
daarvoor onvoldoende aanknopingspunten. De rechtbank gaat er verder van uit dat
uitsluitend verdachte verantwoordelijk is voor het overlijden van het slachtoffer. Het dossier
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4.3.7

bevat ook geen (objectief) bewijs dat er behalve verdachte, ná 02.00 uur nog een andere
persoon in de woning van het slachtoffer is geweest. Naar het oordeel van de rechtbank kan
op basis van het dossier dan ook niet anders dan worden geconcludeerd dan dat het
slachtoffer is overleden ten gevolge van het door verdachte gepleegde geweld. De door de
verdediging geschetste alternatieve scenario’s zijn, gelet op de aard en ernst van het letsel
en de beantwoording van de vragen ter zake door deskundige Kubat, naar het oordeel van
de rechtbank niet aannemelijk geworden.

Causaal verband

De beantwoording van de vraag of er een causaal verband bestaat tussen het handelen van
verdachte en de dood van het slachtoffer moet plaatsvinden aan de hand van de maatstaf
van de redelijke toerekening. Zodoende moet de vraag worden beantwoord of de dood van
het slachtoffer redelijkerwijs als gevolg van het door verdachte uitgeoefende geweld aan
hem kan worden toegerekend. Niet vereist is dus dat zijn dood uitsluitend het gevolg is
geweest van het handelen van verdachte en evenmin is vereist dat andere oorzaken
volledig kunnen worden uitgesloten. Naar het oordeel van de rechtbank leidt toepassing van
de maatstaf van de redelijke toerekening tot de conclusie dat er sprake is van een causaal
verband tussen de gedragingen van verdachten en de dood van het slachtoffer.

Zoals reeds overwogen stelt de rechtbank vast dat het geweld in ieder geval heeft bestaan
uit slaan en schoppen met geschoeide voet tegen het lichaam en het hoofd van het
slachtoffer.

Gelet op de bevindingen van de deskundigen is het door verdachte toegepaste geweld fors
geweest. De rechtbank is van oordeel dat het hiervoor omschreven handelen van verdachte
tot het gevolg, de dood van het slachtoffer, heeft geleid en dat die handelingen naar hun
aard, intensiteit en de omstandigheden waaronder zij werden verricht, geschikt zijn om de
dood teweeg te brengen en naar algemene ervaringsregels van dien aard zijn dat zij de
conclusie wettigen dat deze hebben geleid tot het intreden van de dood.

Voorbedachte raad en/of (voorwaardelijke) opzet

Allereerst moet worden beoordeeld of sprake was van voorbedachte raad. Op grond van het
dossier kan niet worden vastgesteld wat de directe aanleiding was voor het door verdachte
toegepaste geweld op het slachtoffer. Uit het dossier blijkt om diezelfde reden niet dat
verdachte doelbewust, na kalm beraad en/of rustig overleg, een plan heeft gemaakt om het
slachtoffer van het leven te beroven. Naar het oordeel van de rechtbank ontbreekt derhalve
het wettig bewijs voor voorbedachte raad. Verdachte zal dan ook worden vrijgesproken van
het primair impliciet primair tenlastegelegde, te weten moord, worden vrijgesproken.

De rechtbank acht voorts niet bewezen dat verdachte onvoorwaardelijk opzet had op het
doden van het slachtoffer. Uit het dossier blijk niet dat verdachte het slachtoffer
daadwerkelijk van het leven wilde beroven. Het dossier bevat weliswaar een aantal
getuigenverklaringen waarin verklaard wordt dat verdachte eerder heeft aangegeven het
slachtoffer te willen doden, maar op grond van het dossier is naar het oordeel van de
rechtbank niet vast te stellen dat verdachte met de vooropgezette bedoeling het slachtoffer
te doden heeft gehandeld.

De rechtbank ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld of verdachte voorwaardelijk opzet
heeft gehad op de dood van het slachtoffer door het geweld dat op hem is toegepast.

De rechtbank stelt voorop dat voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg volgens vaste
jurisprudentie van de Hoge Raad (25 maart 2003, NJ 2003/552) aanwezig is, als verdachte
zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans (1) dat dat gevolg zal
intreden. De beantwoording van de vraag of de gedraging de aanmerkelijke kans op een
bepaald gevolg in het leven roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval,
waarbij betekenis toekomt aan de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder
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deze is verricht. Onder ‘de naar algemene ervaringsregels aanmerkelijke kans’ moet worden
verstaan de in de gegeven omstandigheden reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid. Voor
de vaststelling dat verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan zo’n kans is
voorts vereist dat verdachte die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard (2)
(‘op de koop toe heeft genomen’) (HR 25 maart 2003, NJ 2003/552). Uit de enkele
omstandigheid dat de wetenschap van de aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg bij de
verdachte aanwezig is of bij hem moet worden verondersteld, kan niet zonder meer volgen
dat hij de aanmerkelijke kans op het gevolg ook bewust heeft aanvaard, omdat in geval van
die wetenschap ook sprake kan zijn van bewuste schuld. Van degene die weet heeft van de
aanmerkelijke kans op het gevolg, maar die ervan is uitgegaan dat het gevolg niet zal
intreden, kan wel worden gezegd dat hij met (grove) onachtzaamheid heeft gehandeld maar
niet dat zijn opzet in voorwaardelijke vorm op dat gevolg gericht is geweest. Of in een
concreet geval moet worden aangenomen dat sprake is van bewuste schuld dan wel van
voorwaardelijk opzet zal, als de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld eventuele
getuigenverklaringen geen inzicht geven over dat wat op het moment van de gedraging in
de verdachte is omgegaan, afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Ook
daarbij zijn de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht van
belang. Bepaalde gedragingen kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden
aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald gevolg dat het - behoudens

contra-indicaties – (3) niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op
het desbetreffende gevolg heeft aanvaard.

Uit de door de rechtbank hiervoor vastgestelde feiten volgt – kort gezegd – dat verdachte
het slachtoffer tegen het lichaam en tegen het hoofd heeft geslagen en geschopt met
geschoeide voet. Dit geweld is fors geweest. Vervolgens is verdachte in de woning van het
slachtoffer in de woonkamer op de bank gaan liggen en gaan slapen.

Aanmerkelijke kans (1)

De rechtbank acht op grond van de hiervoor aangehaalde bewijsmiddelen bewezen dat
verdachte met geschoeide voet met kracht tegen het hoofd van het slachtoffer heeft
geschopt en tegen het hoofd heeft geslagen, terwijl het slachtoffer op het bed lag. Het
hoofd is een bij uitstek kwetsbaar en vitaal deel van het lichaam. Naar algemene
ervaringsregels brengt het met kracht met geschoeide tegen het hoofd schoppen en slaan
de aanmerkelijke kans mee dat dit tot de dood van het slachtoffer leidt.

Bewuste aanvaarding (2)

Vervolgens moet de rechtbank beoordelen of verdachte door deze gedragingen de kans op
het overlijden van het slachtoffer bewust heeft aanvaard. De grens tussen voorwaardelijk
opzet en schuld wordt bepaald door de bewustheid van de aanmerkelijke kans op een
bepaald gevolg. Bij voorwaardelijk opzet handelt een verdachte terwijl hij zich bewust is van
de aanmerkelijke kans op het betreffende gevolg. Bij bewuste schuld handelt een verdachte
terwijl hij zich daarvan niet bewust is of ervan uitgaat dat het gevolg niet zal intreden. Naar
het oordeel van de rechtbank zijn de beschreven gedragingen van verdachte naar hun
uiterlijke verschijningsvorm aan te merken als zozeer gericht op een bepaald gevolg,
namelijk de dood van het slachtoffer, dat het, behoudens contra-indicaties, niet anders kan
zijn dan dat verdachte de aanmerkelijke kans op dat gevolg heeft aanvaard. De rechtbank
slaat daarbij acht op de aard en intensiteit van het geweld dat, gelet op het geconstateerde
letsel, is toegepast en het feit dat verdachte vervolgens zonder enige hulp te verlenen aan
het slachtoffer en acht te slaan op zijn verwondingen in de woonkamer is gaan slapen.

Contra-indicaties (3)

Over de mogelijke aanwezigheid van contra-indicaties overweegt de rechtbank het
volgende. Door de verdediging is aangevoerd dat door verdachte tijdens een
telefoongesprek is gezegd dat hij het slachtoffer knock-out heeft geslagen, dat verdachte
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4.4

4.5

een paar meter naast het slachtoffer is gaan slapen, dat hij de pinpas van het slachtoffer
weer in de woning heeft teruggelegd en dat verdachte tegen zijn (ex)-vriendin heeft gezegd
dat hij niet kon geloven dat het slachtoffer dood was. Deze gedragingen impliceren volgens
de verdediging dat verdachte ervan uit is gegaan dat het slachtoffer niet zou komen te
overlijden. De door de verdediging geschetste gedragingen kunnen naar het oordeel van de
rechtbank naar hun aard niet worden aangemerkt als contra-indicaties die er op zouden
wijzen dat verdachte, nadat hij fors geweld uitoefende op het slachtoffer, de aanmerkelijke
kans op de dood van het slachtoffer niet langer aanvaardde.

De rechtbank acht gelet op het voorgaande sprake van voorwaardelijk opzet bij verdachte
op het overlijden van het slachtoffer.

Op grond van het voorgaande stelt de rechtbank vast dat sprake is van doodslag van het
slachtoffer, zoals primair impliciet subsidiair ten laste gelegd.

Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van feit 2

Op basis van de onder feit 1 genoemde feiten en omstandigheden heeft de rechtbank vastgesteld
dat verdachte [verdachte] en verdachte [medeverdachte] samen naar de ABN AMRO te Vlissingen
zijn gegaan en dat verdachte [medeverdachte] daar € 40,- met de pinpas van het slachtoffer heeft
gepind. Verdachte [medeverdachte] heeft van dit bedrag € 20,- aan verdachte [verdachte]
gegeven. Hij heeft ook verklaard dat hij wel toestemming had om geld voor zichzelf en/of
boodschappen te pinnen, maar dat hij geen toestemming van het slachtoffer heeft gekregen om te
pinnen ten behoeve van verdachte [verdachte] . De rechtbank kan op grond van het dossier niet
met voldoende zekerheid vaststellen wie de bankpas van het slachtoffer naar de ABN AMRO heeft
meegenomen. Ook kan op grond van het dossier niet worden vastgesteld of verdachte
[verdachte] wist dat het geld zonder toestemming van het slachtoffer aan hem werd gegeven.

Verdachte [medeverdachte] heeft de pinpas gebruikt voor een ander doel dan waartoe het
slachtoffer hem had gerechtigd. Het gebruikmaken van een pinpas met bijbehorende pincode van
een ander, voor zover geldopnames worden verricht waartoe men niet gemachtigd is, maakt dat
onbevoegd gebruik is gemaakt van de sleutel en maakt de sleutel dus vals. De rechtbank is dan
ook van oordeel dat verdachte [medeverdachte] zich door de geldopname op 21 september 2016
bij de ABN AMRO schuldig heeft gemaakt aan diefstal door middel van een valse sleutel. De
rechtbank acht niet bewezen dat verdachte [medeverdachte] zich ook schuldig heeft gemaakt aan
de diefstal van de pinpas van het slachtoffer, nu hij deze, zoals volgt uit zijn eigen verklaring, op
zichzelf wel gewoon mocht gebruiken. Voor betrokkenheid van verdachte [verdachte] bij de
diefstal van de pinpas dan wel de diefstal van een geldbedrag blijkt, gelet op het voorgaande,
naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende.

De rechtbank acht, gelet op het vorenstaande, niet bewezen dat verdachte [verdachte] zich
schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de diefstal van de pinpas en/of het geldbedrag
en zal verdachte dan ook vrijspreken voor het onder feit 2 (in al zijn varianten) tenlastegelegde.

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

feit 1 primair impliciet primair

hij op of omstreeks 22 september 2016 te Vlissingen tezamen en in vereniging

met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten

rade, althans opzettelijk, [slachtoffer] van het leven heeft

beroofd, immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededader(s) met dat opzet

en na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk die [slachtoffer]

meermalen geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of getrapt
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6.1

6.2

6.3

en/of (forse) druk uitgeoefend met de hand en/of (geschoeide) voet op diens

hoofd en/of hals en/of borst.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal
daarvan worden vrijgesproken.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten
uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van
elf jaar, met aftrek van voorarrest.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht een straf op te leggen die past bij de bewezenverklaring en
rekening te houden met de bijzondere detentie-omstandigheden van verdachte.

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de doodslag van het toen 26-jarige slachtoffer.
Verdachte heeft fors geweld toegepast op het slachtoffer, hij heeft hem onder meer tegen het
lichaam en het hoofd geslagen en geschopt met geschoeide voet. Het slachtoffer is ten gevolge
van dit letsel overleden. Dit alles heeft plaatsgehad in de eigen woning van het slachtoffer, een
plek waarvan hij bij uitstek mocht aannemen dat hij daar veilig was. De rechtbank rekent het
verdachte daarnaast aan dat juist de persoon die hem gastvrijheid bood en van wie hij in zijn
woning mocht verblijven het slachtoffer is geworden. Hij heeft zich daarbij niet bekommerd om het
lot van het slachtoffer.

Verdachte heeft het slachtoffer zijn kostbaarste bezit, het leven, ontnomen. Met dit handelen heeft
hij onnoemelijk veel en onherstelbaar leed aan de nabestaanden van het slachtoffer toegebracht.
Ook draagt een feit als dit een voor de rechtsorde zeer schokkend karakter en brengt het
gevoelens van onrust, angst en onveiligheid in de samenleving teweeg.

Met betrekking tot de persoon van verdachte houdt de rechtbank gelet op het strafblad van
verdachte in strafverzwarende zin rekening met zijn eerdere veroordelingen voor geweldsdelicten.

De officier van justitie is uitgegaan van een bewezenverklaring van zowel de doodslag als de
diefstal in vereniging. Nu de rechtbank komt tot een andere bewezenverklaring, zij acht alleen de
doodslag bewezen, zal zij hier bij de strafoplegging rekening mee houden.

Het nemen van een leven van een ander is een zo ernstig strafbaar feit dat alleen een langdurige
gevangenisstraf in aanmerking komt. De rechtbank acht het om die reden, passend en geboden
om aan verdachte een gevangenisstraf op te leggen voor de duur van tien jaar passend

5 De strafbaarheid

6 De strafoplegging
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7.1 De teruggave aan verdachte

De rechtbank zal de teruggave gelasten van het hierna in de beslissing genoemde in beslag
genomen voorwerp aan verdachte, aangezien het voorwerp niet vatbaar is voor
verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en onder verdachte in beslag is genomen.

De beslissing berust op de artikelen 10, 27 en 287 van het Wetboek van Strafrecht zoals deze
artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van de onder 1 impliciet primair, 2 primair en 2 subsidiair ten laste gelegde
feiten;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.5 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1 primair impliciet subsidiair: doodslag;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 10 (tien) jaren;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft
doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf;

Beslag

- gelast de teruggave aan verdachte van het inbeslaggenomen voorwerp, te weten;

* 1 STK fiets heren, kl: zwart, G1629640, met fietstassen en roze hangslot + sticker.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Nomes, voorzitter, mr. J.A. van Voorthuizen en mr. R.A. Borm,
rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.E. Willeboordse en J.A.C. Meeuwissen MSc. MCI., griffiers, en is
uitgesproken ter openbare zitting op 14 februari 2019.

7 Het beslag

8 De wettelijke voorschriften

9 De beslissing

Strafbaarheid
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Griffier Meeuwissen MSc. MCI. is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers wordt daarmee – tenzij anders vermeld –
bedoeld de pagina’s van het eindproces-verbaal met proces-verbaalnummer 201609261614.2825.AMB
uit een van de ordners in het onderzoek ‘Burgos’ van de politie Zeeland-West-Brabant, waarvan de
inhoud is opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en geheel
is doorgenummerd. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 september 2016, pagina 327, eerste
t/m derde alinea (ZD).

Het rapport van het NFI, forensisch geneeskundig onderzoek, door B.F.L. Oude Grotebevelsborg d.d.
2 december 2016, pagina’s 365 en 366 (FO).

Het rapport van het MUMC, radiologisch onderzoek, door prof. dr. P.A.M. Hofman d.d. 24 januari 2017,
pagina’s 322 e.v. (FO).

Het rapport van het NFI, pathologisch onderzoek, door dr. A. Maes d.d. 15 maart 2017, pagina 332
e.v. (FO) en het rapport van het NFI, neuropathologisch onderzoek, door prof. dr. B. Kubat, d.d. 28
februari 2017, pagina 348 e.v. (FO)

Het proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 18 juni 2018 (los).

De beantwoording van de aanvullende vragen, NFI-zaaknummer 2016.09.23.014, sectienummer
2016-200 door prof. dr. B. Kubat d.d. 4 januari 2018, pagina 13 van pagina 16, derde alinea (los) en
het radiologisch onderzoek naar aanleiding van een mogelijk niet natuurlijke dood, rapportnummer:
aanvullende vragen op rapport 80/2016 door prof. dr. P.A.M. Hofman d.d. 12 juli 2018 (los).

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte] d.d. 22 september 2016, pagina 63,
eerste twee alinea’s (ZD).

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte] d.d. 26 september 2016, pagina 71,
derde alinea (ZD).

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte] d.d. 4 oktober 2016, pagina 91,
tweede en vierde alinea (ZD).

Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 november 2016, pagina 393 (ZD).

Het proces-verbaal verhoor getuige [naam 10] d.d. 29 september 2016, pagina 876, een na laatste
alinea (ZD).

Het proces-verbaal sporenonderzoek plaats delict (dag 2 tot en met dag 6) d.d. 24 april 2017,
pagina 153 (FO).

Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2016, pagina 472 (ZD) en het proces-verbaal
digitaal onderzoek d.d. 27 september 2016, pagina’s 464 en 465 (ZD).

Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 november 2016, pagina 393 (ZD).

De verklaring van verdachte [medeverdachte] , afgelegd ter terechtzitting van 18 juni 2018 (los).

Het proces-verbaal BEV eerste 112-melding d.d. 7 februari 2017, pagina 361 (ZD).

Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2016, pagina 535 (ZD).

Het rapport van de GGD, letselbeschrijving verdachte [medeverdachte] , door E.M. Bakker, d.d. 22
september 2016, pagina 425 (FO).

Het rapport van de GGD, letselbeschrijving verdachte [verdachte] , door J. Vrencken, d.d. 23
september 2016, pagina 471 (FO).

Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 5 oktober 2016, pagina’s 431 tot en
met 432 (ZD).

De processen-verbaal sporenonderzoek plaats delict, d.d. 7 maart 2017 en 24 april 2017, pagina 56
e.v. pagina 125 e.v. (FO).

Het proces-verbaal sporenonderzoek plaats delict, d.d. 24 april 2017, pagina’s 131 en 134 (FO).
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Het proces verbaal vergelijkend bloedsporenonderzoek, d.d. 8 mei 2017, pagina 625 e.v. (FO).
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Instantie Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak 11-01-2019

Datum publicatie 15-02-2019

Zaaknummer 09/808474-18; 18/2924

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Beschikking 

Inhoudsindicatie
Beslissing op een vordering ex artikel 181 jo. 177 Sv om in te loggen op een
geautomatiseerd werk en daarin verwerkte gegevens vast te leggen. De rechter-
commissaris acht zich op grond van artikel 181 Sv bevoegd om te beslissen op de
vordering. De wet voorziet niet in een specifieke bevoegdheid, maar in de
vordering is op goede gronden aansluiting gezocht bij artikel 126ng Sv, aangezien
het gaat om gegevens die zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk. De rechter-
commissaris toetst aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Op grond van
artikel 177 Sv wordt een ter zake deskundige opsporingsambtenaar bevolen het
onderzoek te verrichten. Tevens toepassing van artikel 181 lid 3 Sv.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJFS 2019/94 

Uitspraak

RG01

beschikking

Strafrecht

Rechter-Commissaris

Parketnummer : 09/808474-18

RC-nummer : 18/2924

Beschikking op een vordering ingevolge artikel 181 juncto 177 van het Wetboek van
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Rechtbank DEN HAAG
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Strafvordering

De rechter-commissaris heeft van de officier van justitie op een vordering ontvangen om
onderzoekshandelingen te verrichten met het oog op de opsporing van een strafbaar feit en in dat
verband – door tussenkomst van de officier van justitie – een bevel te geven aan een
opsporingsambtenaar. Het betreft het strafrechtelijk onderzoek waarin als verdachte is aangewezen:

geboren te [geboorteplaats] , [geboortedatum]

[woonplaats]

thans gedetineerd in PI Alphen aan den Rijn of elders in Nederland.

De vordering strekt ertoe dat de rechter-commissaris – door tussenkomst van de officier van justitie –
opdracht geeft aan een medewerker van Digitale Opsporing (horende bij het onderzoeksteam van
[naam onderzoek] , werkzaam bij de Districtsrecherche-Zuid van de Nationale politie, eenheid Den
Haag) om in te loggen op de verschillende e-mailadressen en datingsites zoals genoemd op de als
bijlage bij de vordering van de officier van justitie gevoegde lijst, en om de gegevens die daarin zijn
verwerkt vast te leggen.

Op 14 januari 2019 heeft de officier van justitie verzocht om de beslissing op de vordering pas met de
verdediging te delen, zodra de inhoud van de accounts is veiliggesteld, omdat anders het risico
bestaat dat iemand anders sneller op deze accounts inlogt en de gegevens wist.

De rechter-commissaris is van oordeel dat de vordering kan worden toegewezen op de gronden, op
de wijze en onder de voorwaarden als in de vordering omschreven.

De rechter-commissaris acht zich, op grond van artikel 181 Sv, bevoegd om een beslissing op de
onderhavige vordering te nemen. De wet voorziet (nog) niet in een specifieke bevoegdheid om in te
loggen op e-mailadressen en websites en gegevens vast te leggen. In de vordering is op goede
gronden aansluiting gezocht bij artikel 126ng Sv, aangezien lid 2 van dit artikel ook betrekking heeft
op gegevens die zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk. Gelet op de aard van de gegevens is
het terecht dat de officier van justitie een vordering bij de rechter-commissaris doet. Immers, voor het
vorderen van de betreffende gegevens is op grond van lid 4 een machtiging van de rechter-
commissaris vereist.

Het verschil is dat ingevolge artikel 126ng lid 2 Sv gegevens van de aanbieder van een
communicatiedienst worden gevorderd, terwijl de vordering ertoe strekt dat een
opsporingsambtenaar zelf inlogt. Maar dat verschil is niet wezenlijk. Ten eerste gaat het, zoals
gezegd, om dezelfde soort gegevens. Ten tweede is het inloggen op de e-mailadressen en websites
met vooraf beschikbare gebruikersnamen en wachtwoorden een eenvoudige en weinig risicovolle

[verdachte]
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wijze van binnendringen in een geautomatiseerd werk. Ten derde is de inbreuk voor de betrokkene
niet groter bij het inloggen en vastleggen van gegevens dan bij het vorderen van gegevens bij de
aanbieder. Met andere woorden: aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan.

De rechter-commissaris zal, ingevolge artikel 177 Sv en door tussenkomst van de officier van justitie,
een ter zake deskundige opsporingsambtenaar bevel geven om in te loggen en gegevens vast te
leggen, net zoals een opsporingsambtenaar de gegevens die op grond van artikel 126ng lid 2 Sv door
een aanbieder worden verstrekt verder zou onderzoeken.

Ten slotte zal de rechter-commissaris, op grond van artikel 181 lid 3 Sv, bepalen dat de vordering van
de officier van justitie en deze beschikking thans niet aan de verdediging worden verstrekt. Het
belang van het onderzoek is erin gelegen dat de gegevens van de accounts worden vastgelegd. Het
onderzoek wordt doorkruist als iemand anders eerder op deze accounts inlogt en gegevens wist of
wijzigt. Door het verstrekken van de vordering en de beschikking uit te stellen wordt dat risico
beperkt.

De rechter-commissaris wijst de vordering toe en zal de hierna omschreven handeling van onderzoek
verrichten:

- beveelt – door tussenkomst van de officier van justitie – een medewerker van Digitale Opsporing
(horende bij het onderzoeksteam van [naam onderzoek] , werkzaam bij de Districtsrecherche-Zuid van
de Nationale politie, eenheid Den Haag)

o om in te loggen op de verschillende e-mailadressen en datingsites zoals genoemd op de als bijlage
bij de vordering van de officier van justitie gevoegde lijst, om de gegevens die daarin zijn verwerkt
vast te leggen;

o om een en ander deugdelijk vast te leggen in een proces-verbaal en een afschrift hiervan te
verstrekken aan de griffier van de rechter-commissaris.

De rechter-commissaris:

bepaalt dat de vordering en deze beschikking thans niet aan de verdediging worden verstrekt;
draagt de officier van justitie op om na het vastleggen van de gegevens als hiervoor bedoeld de
vordering en deze beschikking onverwijld aan de verdediging te verstrekken.

Deze beschikking is gegeven te Den Haag op 16 januari 2019 door mr. M.L. Ruiter, rechter-commissaris
belast met de behandeling van strafzaken.

BESLISSING:
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Instantie Rechtbank Amsterdam

Datum uitspraak 09-01-2019

Datum publicatie 09-01-2019

Zaaknummer 13/665057-17 (Promis)

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Een man die op Facebook een valse bommelding plaatste, krijgt 90 dagen
jeugddetentie (waarvan 47 dagen voorwaardelijk) en een werkstraf van 180 uur.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

VONNIS

Parketnummer: 13/665057-17 (Promis)

Datum uitspraak: 9 januari 2019

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1997,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres [adres] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen op 19 december 2018
(inhoudelijke behandeling) en 9 januari 2019 (sluiting).

ECLI:NL:RBAMS:2019:117

RECHTBANK AMSTERDAM

1 Het onderzoek ter terechtzitting
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3.1.

3.2.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. A.E.P.M. Kersten en
van wat verdachte en zijn raadsvrouw mr. T.S.S. Overes naar voren hebben gebracht.

Verdachte wordt ervan beschuldigd dat hij zonder toestemming gebruik heeft gemaakt van Facebook-
en/of e-mailaccounts van anderen, waarbij Facebookberichten zouden zijn geplaatst met een
strafbare inhoud. Ook zou verdachte met behulp van creditcardgegevens van één van die anderen
cadeaukaarten hebben besteld.

De verschillende gedragingen zijn kort gezegd ten laste gelegd als

1. het doen van een valse bommelding via Facebook;

subsidiair bedreiging;

2. computervredebreuk;

3. het misbruik maken van identificerende persoonsgegevens;

4. bedreiging;

5. oplichting door met valse naam H&M cadeaukaarten te bestellen;

6. het voorhanden hebben van hack-software (Havij Pro).

De volledige tekst van de tenlastelegging is opgenomen in de bijlage bij dit vonnis. Die bijlage hoort
bij dit vonnis en maakt hiervan deel uit.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie vindt bewezen dat verdachte alle zes de ten laste gelegde feiten heeft
begaan. Ten aanzien van feit 5 vindt de officier van justitie bewezen dat verdachte dit feit tezamen
en in vereniging met (een) ander(en) heeft gepleegd. Ten aanzien van de andere feiten gaat de
officier van justitie ervan uit dat verdachte die feiten alleen (en dus niet samen met een ander)
heeft gepleegd.

Het standpunt van de verdediging

Ten aanzien van de feiten 1 primair en subsidiair (doen van een valse bommelding resp.
bedreiging), 2 (computervredebreuk), 3 (misbruik maken van identificerende persoonsgegevens
van [naam 1] en [naam 2] ) en 4 (bedreiging van [naam 3] ) voert de raadsvrouw primair aan dat
niet is bewezen dat verdachte gebruik heeft gemaakt van de accounts van [naam 1] en [naam 2]
en de raadsvrouw verzoekt daarom verdachte van deze feiten vrij te spreken.

Ten aanzien van feit 1 primair voert de raadsvrouw daarnaast aan dat het vereiste oogmerk om
een ander ten onrechte te doen geloven dat er bom op station Amsterdam Centraal was, niet is

2 Tenlastelegging

3 Waardering van het bewijs
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3.3.

bewezen. Ten aanzien van de feiten 1 subsidiair en 4 stelt de raadsvrouw ook dat niet is komen
vast te staan dat met de gedane uitlatingen een redelijke vrees is opgewekt dat gevolg gegeven
zou worden aan de bedreiging.

Verdachte heeft ten aanzien van de feiten 1, 2, 3 en 4 verklaard dat hij niet degene is geweest die
gebruik heeft gemaakt van de verschillende accounts. Hij heeft verklaard wel te weten wie hier
gebruik van heeft gemaakt, maar niet te willen zeggen wie dat is geweest.

Ten aanzien van feit 5 heeft de raadsvrouw, mede gelet op de bekennende verklaring van
verdachte, geen verweer gevoerd maar wel gezegd er anders dan de officier van justitie van uit te
gaan dat verdachte het feit alleen heeft gepleegd. De raadsvrouw verzoekt verdachte vrij te
spreken van het ook ten laste gelegde medeplegen.

Ten aanzien van feit 6 heeft de raadsvrouw geen verweer gevoerd.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank vindt bewezen dat verdachte alle ten laste gelegde feiten heeft begaan. De
rechtbank komt tot die conclusies op grond van de volgende feiten en omstandigheden, die zijn
ontleend aan wettige bewijsmiddelen.1

[naam 1] heeft aangifte gedaan van het feit dat zijn Facebookaccount is gehackt.2 Het
Facebookaccount van [naam 1] is door de politie onderzocht. In de nacht van 18 december 2016
heeft iemand, de ‘hacker’, zonder toestemming van [naam 1] toegang gehad tot diens
Facebookaccount. Aan de contactgegevens van het Facebookaccount is een e-mailadres
toegevoegd, te weten [e-mailadres] . Door de hacker zijn verschillende berichten geplaatst op de
tijdlijn van het Facebookaccount van [naam 1] , waaronder:

- [naam 1] heeft een foto van [naam 4] gedeeld “…”

(18 december 2016 om 1:42 uur, UTC+01)

- [naam 1] heeft een foto van [naam 5] gedeeld “wie is die boy??”

(18 december 2016 om 1:51 uur, UTC+01)

- “ “Vandaag om 1 uur zal Amsterdam Centraal niet meer staan en zullen alle mensen die er bij waren
niet meer onder ons zijn. NOS Politie Amsterdam er zullen vershillende (sic!) explosieven tot ontploffing
worden gebracht.”

(18 december 2016 om 2:31 uur, UTC+01);

Door de hacker zijn ook berichten gestuurd aan andere Facebookgebruikers, waaronder aan
[naam 3] :

- “ “Morgen middag kom ik de boel overhoop schieten”

(18 december 2016 om 2:18 uur, UTC+01)

De hacker heeft ingelogd op het Facebookaccount van [naam 1] vanaf het IP-adres [nummer] ,
voor het eerst op 18 december 2017 om 1:37 uur (UTC+01).3

[naam 1] verklaarde in zijn aangifte dat de NOS en de politie Amsterdam getagd waren in het
bericht over verschillende explosieven die tot ontploffing worden gebracht.4

[naam 3] heeft aangifte gedaan van bedreiging. Op 23 december 2018 hoorde hij van een
medewerker van de politie Amsterdam dat hij via Facebook was bedreigd. Vervolgens nam hij via
Facebook kennis van het bericht, verzonden vanuit het account van [naam 1] op 18 december
2016 om 2:18 uur (morgen middag kom ik de boel overhoop schieten). Het baarde hem zorgen dat er
iemand rondloopt met de gedachte om de boel overhoop te schieten en zijn omgeving voelt zich
ook erg bang.5

In een aanvullende aangifte deed [naam 1] ook aangifte van het hacken van zijn hotmailaccount
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en er bleken enkele e-mails weg te zijn. [naam 1] verklaarde op dat moment ook dat iemand
anders, zonder zijn toestemming, met zijn creditcard twee H&M giftcards van 25,- en 15,- euro had
besteld op 16 december 2016.6 De politie heeft de activiteitenlog van het hotmailaccount van
[naam 1] bekeken. Hierin is te zien dat op 18 december 2016 omstreeks 01:20 uur was ingelogd
via het IP-adres [nummer] .7

[naam 2] deed aangifte van computervredebreuk, omdat iemand anders op zijn Facebookaccount
berichten had geplaatst.8

De politie heeft de Facebookpagina van [naam 2] bekeken en zag dat er meerdere berichten
geplaatst waren, waaronder:

- “ “al spreek ik de meeste van van jullie niet meer vaak en dit niet de persoonlijkste manier om
belangrijkste dingen de vertellen maar ik wil gewoon tot punt komen. ik heb prostaat kanker en het is
uitgezaaid. ik ga niet meer lang leven (…)”

(23 december 2016 om 0:30 uur, UTC+01)

- Een foto van [naam 4] met de tekst: “denk maar niet dat je van mij af bent, ik ga door tot jij of ik
sterf”

(23 december 2016 om 0:49 uur, UTC+01)

- Een foto van [naam 5] , waarop zij staat met een jongen, met de tekst: “wie is die boy???”

(23 december 2016 om 0:50 uur, UTC+01)

Uit de loggegevens van Facebook bleek dat op 23 december 2016 vanaf twee afwijkende
IP‑adressen was ingelogd. Om 0:24 uur (UTC+01) vanaf IP-adres [nummer] en om 0:47 uur
(UTC+01) vanaf IP-adres [nummer] . [naam Stichting] staat geregistreerd als eindgebruiker van
het IP-adres [nummer] . Het IP-adres [nummer] is in beheer bij KPN, maar KPN heeft in haar
systemen geen informatie voor dit IP-adres.9

[naam 5] is op 4 januari 2017 als getuige gehoord in verband met foto’s van haar die gedeeld
waren op de Facebookaccounts van [naam 1] en [naam 2] . Zij verklaarde dat het is gedaan met
de laptop van [verdachte] (verdachte), die woont aan de [adres] in [woonplaats] .10

Op 15 februari 2017 is binnengetreden in de woning aan de [adres] in [woonplaats] . Daarbij
werden verschillende gegevensdragers in beslag genomen in de slaapkamer van [verdachte] ,
waaronder een laptop van het merk Lenovo (itemnummer [nummer] ), een telefoon (itemnummer
[nummer] ) en een externe harde schijf (itemnummer [nummer] ).11 De in beslag genomen
gegevensdragers zijn vervolgens onderzocht.

In de in beslag genomen Samsung S4 mini (itemnummer [nummer] ) is in het telefoonwoordenboek
het e‑mailadres [e-mailadres] aangetroffen.12

Op de externe harde schijf (itemnummer [nummer] ) zijn meerdere bestanden, foto’s en
bankafschriften aangetroffen van [verdachte] (verdachte). Ook zijn bestanden aangetroffen
waarin uitgelegd wordt hoe men anoniem, via een Remote Desktop Protocol (RDP) en VPN-
verbinding, gebruik kan maken van gestolen creditcardgegevens. Op deze harde schijf zijn ook de
bestanden ‘Havij 1.17 Pro’ en ‘Havij 1.17.pro-patch’ aangetroffen. Havij is een SQL-injectietool en
wordt door hackers gebruikt om de zwakheden in databases van websites op te sporen om deze
vervolgens te kraken, met als gevolg dat de gegevens in de database inzichtelijk wordt voor de
hacker. In het aangetroffen bestand ‘Amsterdam RDP.txt’ staan inloggegevens voor een Remote
Desktop: [nummer] , gebruikersnaam: (…) en wachtwoord: (…). In verschillende bestanden staan
de persoonsgegevens, creditcardgegevens en inloggegevens met gebruikersnamen en
wachtwoorden van meerdere Nederlandse creditcardgebruikers, waaronder [naam 2] , [naam 1]
en [naam 6] .13 Verdachte heeft tegenover de politie verklaard dat de externe harde schijf van hem
is.14
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Op de Lenovo-laptop (itemnummer [nummer] ) is het IP-adres [nummer] aangetroffen in een
snapshot-bestand van de applicatie Virtual Box Virtual Machine. Op deze laptop zijn
installatiebestanden aangetroffen van Virtualbox Virtual Machine, Safer VPN en Mullvad VPN-
software. Bij het onderzoeken van de internethistorie zijn onder andere resultaten aangetroffen
van 18 november 2016, met als website-inhoud

how to hack WiFi that is near you?
Google result: Havij
Google result: How to SQL inject website?
How to download and install and patch Havij v1.7 Pro Cracked
Havij c. 1. 17 Pro Cracked by [naam 7] .rar

In de verwijderde data werden mappen met geïnstalleerde software aangetroffen van onder meer
programma’s waarmee anonieme VPN-verbindingen opgezet kunnen worden, programma’s
waarmee een virtual machine kan worden benaderd en het programma Havij Pro.15

Door de politie is ook het Windows Eventlog van de Lenovo-laptop geanalyseerd. Hierbij kwam
naar voren dat op 17 december 2016 omstreeks 15:33 uur een verbinding tot stand is gebracht
met een systeem op afstand via het programma Windows Remote Desktop. Op 18 december 2016
omstreeks 00:17 is de computer uit de standby-modus gehaald. Tussen 00:17 uur en 02:33 uur
worden meerdere events geregistreerd, wat aangeeft dat de laptop actief was in dat
tijdsbestek.16 Door de politie is ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheid dat een derde, op
afstand, gebruik heeft kunnen maken van de Lenovo-laptop van de verdachte. Het programma
Teamviewer is niet op de laptop aangetroffen en behalve het standaard meegeleverde ‘Windows
Remote Desktop’ zijn er geen Remote Access Tools aangetroffen op de laptop van verdachte. In de
eventlog is niet geregistreerd dat via Windows Remote Desktop op de laptop is ingelogd.17

Door de politie is ook nog nader onderzoek gedaan naar het IP-adres [nummer] (op naam van
[naam Stichting] ), dat gebruikt is bij de hack van het Facebookaccount van [naam 2] . Gebleken is
dat met enige kennis over het gebruiken van proxyservers het zeer eenvoudig is om van dit IP-
adres gebruik te maken. De politie stelt ook vast dat op de Lenovo-laptop aanwijzingen zijn
gevonden dat verdachte bekend lijkt te zijn met het gebruik van proxyservers.18

Verdachte heeft op zitting bekend dat hij de als feit 5 ten laste gelegde oplichting heeft begaan
door met behulp van de creditcardgegevens van [naam 1] cadeaukaarten te bestellen bij de
H&M.19

Nadere bewijsoverwegingen

Op basis van de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen volgt reeds dat verdachte de feiten 5
(oplichting door met valse naam H&M cadeaukaarten te bestellen) en 6 (voorhanden hebben van
hack-software) heeft begaan. Verdachte heeft bekend dat hij met behulp van de gegevens van
[naam 1] H&M giftcards heeft besteld. Op de externe harde schijf die volgens verdachte aan hem
toebehoort, zijn de bestanden ‘Havij 1.17 Pro’ en ‘Havij 1.17.pro-patch’ aangetroffen.

Ten aanzien van de overige ten laste gelegde feiten overweegt de rechtbank nog als volgt.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat misbruik is gemaakt van identificerende persoonsgegevens van
[naam 1] en [naam 2] . Dit is onder meer gebeurd door op hun Facebookaccounts in te loggen en
berichten te plaatsen en door in te loggen in het Hotmail-account van [naam 1] en daar e-
mailberichten te verwijderen.

Voor de rechtbank is aannemelijk geworden dat deze feiten door één en dezelfde persoon zijn
gepleegd. Daarvoor is in het bijzonder van belang dat op beide Facebookaccounts foto’s van
[naam 4] en [naam 5] zijn geplaatst en dat bij de foto van [naam 5] beide keren de tekst ‘wie is
die boy’ is geplaatst.
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Voor de rechtbank staat vast dat het verdachte is geweest die de feiten heeft gepleegd. Op
verschillende gegevensdragers van verdachte is informatie aangetroffen over [naam 1] en [naam
2] . Ook is informatie aangetroffen over [naam 6] , van wie de naam is gebruikt bij de hack van het
account van [naam 1] . De informatie op de gegevensdragers laat ook zien dat de gebruiker van
die gegevensdragers de mogelijkheden had en in staat was om op afstand verbinding te maken
met een computer en om via een proxyserver het internet op te gaan. In het bijzonder zijn de
gegevens aangetroffen die nodig waren voor het gebruik maken van het IP-adres [nummer] (op
de Lenovo-laptop is het IP-adres [nummer] aangetroffen in een snapshot-bestand van de
applicatie Virtual Box Virtual Machine). Tot slot blijkt uit de bekennende verklaring van verdachte
ten aanzien van feit 5 dat hij misbruik heeft gemaakt van gegevens van [naam 1] .

De enkele omstandigheid dat geen direct verband is vastgesteld tussen enerzijds de IP-adressen
die bij de hack van het Facebookaccount van [naam 2] zijn gebruikt en anderzijds de
gegevensdragers die bij verdachte zijn aangetroffen, maakt niet dat niet vastgesteld kan worden
dat verdachte ook dit account heeft gehackt. Uit het dossier volgt in elk geval dat verdachte in
staat moet worden geacht om gebruik te kunnen maken van andere IP-adressen. Daarbij is ten
aanzien van één van de twee IP-adressen vastgesteld dat dit eenvoudig gebruikt kon worden met
behulp van een proxyserver. Ten aanzien van het tweede IP-adres is in elk geval niet gebleken dat
dit onmogelijk of zeer lastig is voor iemand met de kennis en kunde van verdachte op dit gebied.

De verklaring van verdachte dat een derde gebruik heeft gemaakt van zijn computer (fysiek of op
afstand) bij het plegen van de feiten 1, 2, 3 en 4 wordt enkel ondersteund door de verklaring van
[naam 5] die stelt dat weliswaar van de computer van verdachte gebruik is gemaakt, maar dat
verdachte het niet zelf was. Dat op afstand gebruik is gemaakt van de computer van verdachte
wordt niet ondersteund door het onderzoek dat de politie hier naar aanleiding van de verklaring
van verdachte heeft gedaan. Dat een ander fysiek gebruik heeft gemaakt van de laptop van
verdachte blijkt verder niet uit het dossier. Verdachte heeft hierover verder ook niets willen
verklaren, hoewel hij stelt te weten wie gebruik heeft gemaakt van zijn laptop. Hierdoor is de
stelling van verdachte op geen enkele manier te controleren. Naar het oordeel van de rechtbank is
die verklaring daarom onaannemelijk en de rechtbank gaat daarom aan die verklaring voorbij.

Ten aanzien van feit 1 primair is de rechtbank van oordeel dat wel sprake is geweest van het
oogmerk anderen ten onrechte te doen geloven dat er een explosief op station Amsterdam
Centraal was. In het bijzonder blijkt uit het taggen van de NOS en de Politie Amsterdam in het
bericht de bedoeling van verdachte, dat de inhoud van zijn bericht breed bekend zou worden.
Daaruit volgt ook dat verdachte kennelijk wilde dat zijn bericht geloofd zou worden. De
omstandigheid dat verdachte kort daarvoor ook schrijft ‘ik ben in een psychose’, maakt niet dat
geen sprake was van dit oogmerk.

Ten aanzien van feit 4 is de rechtbank van oordeel dat het enkele feit dat het in het bericht
genoemde tijdstip (‘morgenmiddag’) reeds verstreken was op het moment dat [naam 3] kennis
nam van de bedreigende tekst, niet maakt dat bij hem geen reële vrees kon ontstaan dat iemand
hem iets wilde aandoen. Die vrees volgt namelijk niet zo zeer uit het genoemde tijdstip, maar uit
de beschreven gedraging.

Ten aanzien van alle feiten ziet de rechtbank onvoldoende aanwijzingen dat verdachte de feiten
tezamen en in vereniging met (een) ander(en) heeft gepleegd. In het bijzonder blijkt ten aanzien
van feit 5 uit het dossier niet dat [naam 5] en/of [naam 8] ten tijde van de oplichting daarvan op
de hoogte waren en daaraan nauw en bewust hebben meegewerkt. Voor zover steeds is ten
laste gelegd dat verdachte de feiten samen met anderen heeft gepleegd, zal hij daarvan worden
vrijgesproken.
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De rechtbank vindt bewezen dat verdachte

Ten aanzien van feit 1 primair

op 18 december 2016 in Nederland, gegevens, te weten een Facebookbericht, heeft doorgegeven met
het oogmerk anderen ten onrechte te doen geloven dat op een voor het publiek toegankelijke plaats,
te weten Station Amsterdam Centraal, een voorwerp aanwezig was, waardoor een ontploffing kon
worden teweeggebracht,

immers heeft hij, verdachte, een Facebookbericht geplaatst via een gehackt account en waarin hij de
NOS en de Politie Amsterdam heeft getagd met de volgende dreigende tekst:

"Vandaag om 1 uur zal Amsterdam Centraal niet meer staan en zullen alle mensen die er bij waren niet
meer onder ons zijn. NOS Politie Amsterdam er zullen vershillende explosieven tot ontploffing worden
gebracht";

Ten aanzien van feit 2

in de periode van 18 december 2016 tot en met 23 december 2016 in Nederland, opzettelijk en
wederrechtelijk, in (een gedeelte van) geautomatiseerde werken, te weten een Facebook-account en
een Hotmail-account toebehorende aan [naam 1] en een Facebook-account toebehorende aan [naam
2] , is binnengedrongen met behulp van een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse
hoedanigheid, te weten het onbevoegd gebruik maken van de gebruikersnaam en het e-mailadres en
het wachtwoord;

Ten aanzien van feit 3

in de periode van 18 december 2016 tot en met 23 december 2016 in Nederland opzettelijk en
wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van
[naam 1] en [naam 2] heeft gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen, waardoor uit dat
gebruik enig nadeel kan ontstaan, doordat verdachte onder meer, berichten op de Facebook-accounts
van voorgenoemde [naam 1] en [naam 2] heeft geplaatst en een e-mailadres op naam van [naam 1]
heeft gebruikt, als ware hij, verdachte, die [naam 1] en [naam 2] ;

Ten aanzien van feit 4

in de periode van 18 december 2016 tot en met 6 januari 2017 in Nederland [naam 3] heeft bedreigd
met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend via een
Facebook-bericht vanaf een gehackt account voorgenoemde [naam 3] het volgende bericht gestuurd:
"morgen kom ik de boel overhoop schieten";

Ten aanzien van feit 5

in de periode van 16 december 2016 tot en met 20 januari 2017 in Nederland, met het oogmerk om
zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en een
valse hoedanigheid de H&M heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten cadeaukaarten, en
ICS heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten geldbedragen, door online met een valse
naam en met onrechtmatig verkregen creditcardgegevens, voornoemde cadeaukaarten te bestellen
en naar een eigen e-mailadres te laten sturen;

4 Bewezenverklaring
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6.1.

6.2.

6.3.

Ten aanzien van feit 6

in de periode van 18 november 2016 tot en met 15 februari 2017 te Lelystad, een technisch
hulpmiddel, te weten het software programma Havij Pro, welk programma gebruikt wordt om
databases van websites te hacken door middel van SQL-injecties, dat hoofdzakelijk ontworpen is tot
het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab eerste lid Wetboek van Strafrecht, namelijk te
weten het binnendringen van een geautomatiseerd werk door middel van een manipulatie van de
aanwezige SQL-database (SQL-injectie), voorhanden heeft gehad, met het oogmerk dat daarmee een
van die misdrijven werd gepleegd.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is
hierdoor niet in de verdediging geschaad.

De rechtbank baseert haar overtuiging dat verdachte de bewezen feiten heeft begaan op de feiten en
omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn omschreven. Die bewijsmiddelen zijn vervat in (de
voetnoten bij) paragraaf 3.3.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft verzocht om het adolescentenstrafrecht (ASR) toe te passen en zij
heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld
tot een jeugddetentie van negentig dagen, met aftrek van voorarrest, waarvan 48 dagen
voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, en met als bijzondere voorwaarde een
meldplicht bij de jeugdreclassering. Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd dat aan
verdachte een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) wordt opgelegd.

Het strafmaatverweer van de verdediging

De raadsvrouw verzoekt om ASR toe te passen. De raadsvrouw verzoekt, mede gelet op het
tijdsverloop sinds de ten laste gelegde feiten, om te volstaan met de tijd die verdachte in
voorarrest heeft doorgebracht, eventueel in combinatie met een voorwaardelijk strafdeel. De
raadsvrouw vraagt verder geen onvoorwaardelijke jeugddetentie of taakstraf op te leggen, en om
geen bijzondere voorwaarden of een GBM op te leggen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank legt aan verdachte een jeugddetentie op van 90 dagen, waarvan 47 dagen
voorwaardelijk en met bijzondere voorwaarden, en een werkstraf van 180 uren. Daarvoor vindt de
rechtbank het volgende van belang.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verschillende cybercrime-feiten. Verdachte heeft op
twee momenten onrechtmatig gebruik gemaakt van Facebookaccounts van willekeurige derden,

5 Bewijs

6 Motivering van de straffen en maatregelen
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waarbij verdachte berichten op Facebook heeft geplaatst. Een deel van de door verdachte
geplaatste berichten zijn door hun inhoud ook strafbaar. Zo heeft verdachte een valse bommelding
geplaatst en zijn voormalige baas bedreigd. Verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan
creditcardfraude door voor veertig euro aan cadeaukaarten te bestellen. Tot slot heeft verdachte
hacksoftware in zijn bezit gehad.

Verdachte heeft met zijn handelen veel overlast en nadeel veroorzaakt. Naar aanleiding van de
bommelding is door de politie een grootschalig onderzoek gestart. De mensen van wie het
Facebookaccount door verdachte is misbruikt, zijn geconfronteerd met strafbare feiten die uit hun
naam, en ten overstaan van hun sociale omgeving zijn gepleegd. De mensen aan wie of over wie
verdachte berichten op Facebook heeft geplaatst, zijn geconfronteerd met die ongewenste inhoud.
De rechtbank rekent dit verdachte aan.

Bij het bepalen van straf kijkt de rechtbank ook naar de persoon van verdachte. In dat kader heeft
de rechtbank in de eerste plaats gekeken naar het strafblad van verdachte van 27 november
2018. Hieruit volgt dat verdachte voorafgaand aan de bewezen verklaarde feiten niet eerder was
veroordeeld. Nadien is verdachte wel veroordeeld ter zake van een misdrijf en een overtreding. De
rechtbank houdt daarmee op grond van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht rekening.

De rechtbank heeft ook gekeken naar een psychologisch rapport van 11 augustus 2017. De
psycholoog komt tot de conclusie dat bij verdachte sprake is van een lichte variant van een
stoornis in het autismespectrum (ASS) en een lichte variant van de aandachtstekortstoornis (ADD).
Het was voor de psycholoog echter niet mogelijk om een verband te leggen tussen deze
diagnoses en de ten laste gelegde (en door de rechtbank bewezen verklaarde) feiten. De
psycholoog adviseert wel om het ASR toe te passen, onder meer omdat de
handelingsvaardigheden van verdachte nog in ontwikkeling zijn: verdachte kan zijn eigen gedrag
wat moeilijk organiseren en hij kan de risico’s van zijn handelen niet goed inschatten.

Ook de reclassering adviseert in haar advies van 17 juli 2017 om het ASR toe te passen.

De rechtbank ziet, net als de officier van justitie en de raadsvrouw, in deze adviezen aanleiding
om ten behoeve van de straftoemeting het ASR toe te passen.

De rechtbank ziet op dit moment onvoldoende aanleiding om een GBM aan verdachte op te leggen.
De met betrekking tot verdachte opgemaakte rapporten zijn enigszins gedateerd en daardoor is
het niet mogelijk om een specifiek, op de huidige situatie toegespitst kader op te stellen voor de
GBM. De rechtbank vindt het niet noodzakelijk om de behandeling van de strafzaak om deze reden
aan te houden. Daarvoor is van belang dat de reclassering in haar advies van 17 juli 2017 een
meer algemeen kader heeft geadviseerd, bestaande uit een meldplicht, een nog nader in te vullen
ambulante behandeling en het opvolgen van aanwijzingen van de reclassering. Die voorwaarden
kan de rechtbank ook opleggen in het kader van een voorwaardelijk strafdeel.

De rechtbank vindt het ook noodzakelijk om die bijzondere voorwaarden op te leggen. Verdachte
heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten en verdachte heeft ter zitting bij de
rechtbank de indruk gewekt niet in te zien welke negatieve impact zijn handelen heeft gehad. Dat
maakt dat de rechtbank een gevaar ziet dat verdachte opnieuw soortgelijke strafbare feiten zal
gaan plegen. Toezicht door de reclassering en begeleiding/behandeling met betrekking tot de door
de psycholoog vastgestelde stoornissen (ASS en ADD) kunnen eraan bijdragen dat verdachte niet
opnieuw strafbare feiten zal gaan plegen.

De rechtbank ziet ook aanleiding om naast een deels voorwaardelijke jeugddetentie, waarbij het
onvoorwaardelijke deel gelijk is aan het reeds ondergane voorarrest20, ook een werkstraf aan
verdachte op te leggen. Daarmee wordt de ernst van de bewezenverklaarde feiten tot uitdrukking
gebracht en dit moet eraan bijdragen dat verdachte ondervindt dat zijn gedragingen niet worden
geaccepteerd door de samenleving.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

De vordering

De benadeelde partij [naam 3] vordert 750,- euro, te vermeerderen met de wettelijke rente
daarover, als vergoeding van immateriële schade die hij stelt geleden te hebben als gevolg van
het als feit 4 bewezenverklaarde feit.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie vordert dat de vordering wordt toegewezen tot een bedrag van 200,- euro
en dat de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging verzoekt de vordering af te wijzen, omdat deze onvoldoende is onderbouwd.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in zijn vordering, omdat de
behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

In de vordering zoals die nu is ingediend, is onvoldoende onderbouwd dat sprake is van zodanige
omstandigheden dat de benadeelde partij op grond van artikel 6:106, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek in aanmerking komt voor vergoeding van de opgevoerde immateriële schade. Daarvoor is
van belang dat enkel ‘psychisch onbehagen’ of ‘het zich gekwetst voelen’ geen geestelijk letsel
oplevert in de zin van voornoemde wettelijke bepaling.

Het toelaten van nadere bewijslevering zou betekenen dat de behandeling van de strafzaak moet
worden aangehouden. Dat maakt dat de behandeling van de vordering een onevenredige
belasting van het strafgeding oplevert. De benadeelde partij kan zijn vordering bij de burgerlijke
rechter aanbrengen.

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 63, 77c, 77g, 77i, 77m, 77n, 77p, 77x, 77y, 77z,
77aa, 77gg, 138ab, 139d, 142a, 231b, 285 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften zijn toepasselijk zoals geldend ten tijde van het bewezen geachte.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

7 Benadeelde partij

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

9 Beslissing
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Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 4 is
vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen
verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op:

Feit 1 primair

- gegevens doorgeven met het oogmerk een ander ten onrechte te doen geloven dat op een voor het
publiek toegankelijke plaats een voorwerp aanwezig is waardoor een ontploffing kan worden
teweeggebracht;

Feit 2

- computervredebreuk, meermalen gepleegd;

Feit 3

- opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische
persoonsgegevens, van een ander gebruiken met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen, waardoor uit
dat gebruik enig nadeel kan ontstaan, meermalen gepleegd;

Feit 4

- bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht;

Feit 5

- oplichting;

Feit 6

- met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, van het Wetboek van
Strafrecht wordt gepleegd, een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk ontworpen is tot het plegen van
zodanig misdrijf voorhanden hebben.

Verklaart het bewezene strafbaar.
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Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

- Veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie van 90 (negentig) dagen.

Beveelt dat de tijd die door verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en
in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht
zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, groot 47 (zevenenveertig) dagen, van deze jeugddetentie niet zal worden
ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien verdachte zich voor het einde van de proeftijd aan een
strafbaar feit schuldig maakt of ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking
heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld
in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden, dan wel de hierna te
noemen bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd

1. moet melden bij het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering ( [adres 1] ) op door die
jeugdreclassering te bepalen tijdstippen en zich zo frequent en zo lang deze instelling dat
noodzakelijk acht zal blijven melden;

2. wordt verplicht om zich te laten begeleiden/behandelen bij een nog nader door het NIFP te
indiceren (forensisch) ambulante behandeling bij een nog nader te indiceren begeleidings-
/behandelzorginstantie, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij de veroordeelde zich zal
houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de
instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

3. wordt verplicht om zich te houden aan de aanwijzingen die hem door de reclassering worden
gegeven, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

Geeft opdracht aan het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering te Lelystad tot het houden
van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve
daarvan te begeleiden;

- Veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van 180
(honderdtachtig) uren.

Beveelt dat, als de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, vervangende
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jeugddetentie zal worden toegepast voor de duur van 90 (negentig) dagen.

Verklaart de benadeelde partij [naam 3] niet-ontvankelijk in zijn vordering.

Heft op het - geschorste - bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Knol, voorzitter,

mrs. J.P.W. Helmonds en J.M. Jongkind, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. C. Wolswinkel, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 9 januari 2019.

Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar
bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier bevinden, volgens de in
dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in
de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

Een proces-verbaal van aangifte, pag. 138.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 121-126.

Een proces-verbaal van aangifte, pag. 139.

Een proces-verbaal van aangifte, pag. 197-198.

Een aanvullend proces-verbaal van aangifte, pag. 150.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 100.

Een proces-verbaal van aangifte, pag. 359-360.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 191-193.

Een proces-verbaal getuigenverklaring, pag. 207-208.

Een verslag van binnentreden (pag. 46) en een geschrift, zijnde een beslaglijst [adres]
[woonplaats] (pag. 332).

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 56.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 58-60.

Een proces-verbaal van verhoor, pag. 39.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 69-72.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 65-66.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 354.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 52-53.

Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 19 december 2018.

De rechtbank gaat – anders dan de officier van justitie en de verdediging – ervan uit dat verdachte
reeds 43 dagen in voorarrest heeft gezeten (18 april - 30 mei 2017). Daarvoor is van belang dat de
rechtbank conform de huidige LOVS-afspraken niet de nachten, maar de dagen telt.
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Instantie Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak 19-12-2018

Datum publicatie 20-12-2018

Zaaknummer 22-004828-15

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Door middel van phishingmails in de opmaak van Ziggo heeft de verdachte
slachtoffers bewogen in te loggen op een nagemaakte Ziggo website. Daarna
kopieerde hij hun inloggegevens en plaatste hij bestellingen op hun naam. Nadien is
verdachte overgestapt op andere werkwijze waarbij gebruik werd gemaakt van
een nep-Ziggo factuur, die melding maakte van een betalingsachterstand. Ook
hierbij werden slachtoffers bewogen diverse inloggegevens te verstrekken. Dankzij
de aldus verkregen inloggegevens kon de verdachte daarna via hun PayPal
accounts betalingen verrichten. Het hof heeft de verdachte is veroordeeld wegens
(poging tot) oplichting, diefstal, computervredebreuk, het voorhanden hebben van
kwaadaardige software en het verwerven en voorhanden hebben van
computerwachtwoorden om daarmee computervredebreuk te plegen. Een door de
verdediging gevoerd zogenaamd “hack-verweer”, erop neerkomend dat “iemand
anders” dan de verdachte zich de toegang had verschaft tot een laptop van de
verdachte en diens IP-adressen, heeft het hof verworpen. In dat verband heeft het
hof een aantal meer algemene beschouwingen gewijd aan dergelijke verweren
alvorens het hackverweer in de onderhavige zaak te beoordelen. Tot slot heeft het
hof een door de rechter-commissaris gegeven machtiging beoordeeld. Deze had
aan de officier van justitie en de opsporingsambtenaren toestemming gegeven een
image te maken van de bij de doorzoeking van de woning van de verdachte in
beslag genomen gegevensdragers en tot het op het politiebureau en op een later
moment mede vanuit die gegevens doen van een netwerkzoeking. Het hof heeft
geoordeeld dat, anders dan door de advocaat-generaal bepleit, de huidige wet
geen ruimte laat voor het verrichten van een netwerkzoeking ex art. 125j Sv op een
andere plaats (en op een later tijdstip) dan de plaats van de doorzoeking. Het hof
verbindt in dit geval echter geen gevolgen aan de constatering van dit verzuim.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
Computerrecht 2019/51 met annotatie van J.J. Oerlemans 
NJFS 2019/147 

Uitspraak

Rolnummer: 22-004828-15

Parketnummer: 09-767152-15

Datum uitspraak: 19 december 2018

ECLI:NL:GHDHA:2018:3529
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TEGENSPRAAK

meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 21 oktober 2015 in
de strafzaak tegen de verdachte:

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het
onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof op 8 november 2016, 21 november 2018 en 5
december 2018.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en
namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3 primair, 4 primair 1e en 2e
cumulatief/alternatief en 5 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24
maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3
jaren. Tevens is beslist op de vordering van de benadeelde partij. Voorts is beslist omtrent de in
beslag genomen en niet teruggegeven goederen, een en ander zoals verwoord in het vonnis waarvan
beroep.

Namens de verdachte en door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Gerechtshof Den Haag

Arrest

[verdachte],
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Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2014 tot en met 22 juni
2015 te Den Haag en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,
althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door
het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige
kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een of meer onbekend gebleven
perso(o)n(en) heeft bewogen zijn/haar/hun Mijn Ziggo-account inloggegevens ter beschikking te
stellen,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -
valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- bovengenoemde perso(o)n(en) een mail gestuurd uit naam van Ziggo waarin verdachte en/of zijn
mededader(s) zich voorde(e)d(en) als Ziggo; en/of

- bovengenoemde perso(o)n(en) aangegeven dat hij/zij iets (gratis) (o.a. een Samsung Galaxy tab3)
zou(den) ontvangen door op een hyperlink te klikken; en/of

- bovengenoemde perso(o)n(en) via deze hyperlink door te geleiden naar een (valse) website, met
het uiterlijk van een inlog-pagina van Ziggo; en/of

- bovengenoemde perso(o)n(en) (vervolgens) te vragen zijn/hun Mijn Ziggo-account inloggegevens in
te vullen,

waardoor bovengenoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2014 tot en met 22 juni
2015 te Den Haag, en/of elders in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn
mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans
alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het
aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige
kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een (groot) aantal onbekend gebleven
perso(o)n(en) (telkens) te bewegen tot het ter beschikking stellen van Mijn Ziggo-account
inloggegevens,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -
valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid
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- bovengenoemde perso(o)n(en) een mail gestuurd uit naam van Ziggo waarin verdachte en/of zijn
mededader(s) zich voorde(e)d(en) als Ziggo; en/of

- bovengenoemde perso(o)n(en) aangegeven dat hij/zij iets (gratis) (o.a. een Samsung Galaxy tab3)
zou(den) ontvangen door op een hyperlink te klikken; en/of

- bovengenoemde perso(o)n(en) via deze hyperlink door te geleiden naar een (valse) website, met
het uiterlijk van een inlog-pagina van Ziggo; en/of

- bovengenoemde perso(o)n(en) (vervolgens) te vragen zijn/hun Mijn Ziggo-account inloggegevens in
te vullen, 
zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

3

primair:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 13 juni 2015 tot en met 22 juni 2015 te
's-Gravenhage en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans
alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen 51,98 euro en/of 2176
euro en/of een of meerdere geldbedrag(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende
aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen
dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te
hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht
door middel van een valse sleutel, te weten het onrechtmatig en/of onbevoegd gebruik maken van
een of meerdere (PayPal) gebruikersna(a)m(en) en/of wachtwoord(en) en/of creditcardgegevens;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of
zou kunnen leiden:

één of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de
periode van 13 juni 2015 tot en met 22 juni 2015 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland tezamen
en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke
toeëigening heeft weggenomen 51,98 euro en/of 2176 euro en/of een of meerdere geldbedrag(en), in
elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of
[slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die onbekend gebleven perso(o)n(en)
en/of zijn mededader(s) en/of aan verdachte, zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf
te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht
door middel een valse sleutel, te weten het onrechtmatig en/of onbevoegd gebruik maken van een of
meerdere (Paypal) gebruikersna(a)m(en) en/of wachtwoord(en) en/of creditcardgegevens, bij het
plegen van welk misdrijf verdachte toen en daar opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar
opzettelijk genoemde (PayPal) gebruikersna(a)m(en) en/of wachtwoord(en) en/of creditcardgegevens
aan te leveren/te verstrekken;

4

primair:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2015 tot en met 22 juni 2015 te
's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in België, tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk is binnengedrongen in een geautomatiseerd
werk, althans een deel daarvan,
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waarbij hij en/of zijn mededader(s) de toegang heeft/hebben verworven door het (telkens)
doorbreken van een beveiliging en/of (telkens) een technische ingreep en/of (telkens) met behulp van
een valse sleutel en/of door het (telkens) aannemen van een valse hoedanigheid,

waarna verdachte en/of zijn mededader(s) vervolgens (telkens) gegevens die waren opgeslagen
en/of werden verwerkt en/of overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij
en/of zijn mededader(s) zich wederrechtelijk bevond(en) voor zichzelf en/of een ander heeft
overgenomen en/of afgetapt en/of opgenomen,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

- [ slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5]
en/of [slachtoffer 6] en/of een of meer onbekend gebleven perso(o)nen (een) mail(s) verstuurd uit
naam van Ziggo en/of waarin verdachte en/of zijn mededader(s) zich voorde(e)d(en) als Ziggo; en/of

- waarin deze perso(o)n(en) werden verleid om een bijgevoegd en/of gelinkt bestand te openen,
(uiteindelijk) inhoudende een zogenaamde trojan, althans malware / een virus en/of die (vervolgens)
op hun computer(s) te downloaden en/of te (laten) installeren en/of uit te voeren; en/of

- welke trojan, althans malware / virus vervolgens de toetsaanslagen van deze onbekend gebleven
perso(o)n(en), althans (een) gebruiker(s) van de geïnfecteerde computer(s) registreerde en/of
(vervolgens) verstuurde aan verdachte en/of zijn mededader(s), althans aan (een) voor hem/hen
toegankelijke server(s);

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2014 tot en met 22 juni
2015 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in België en/of een ander buitenland tezamen
en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen met het oogmerk een misdrijf als bedoeld in
artikel 138ab, eerste en/of tweede lid en/of 138b en/of 139c Wetboek van Strafrecht te plegen,

een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een
zodanig misdrijf, te weten een trojan, althans malware / een virus en/of een e-mail met daarin een
bijlage en/of link naar die/een trojan, althans malware / een virus

heeft vervaardigd en/of verkocht en/of verworven en/of ingevoerd en/of verspreid en/of voorhanden
heeft gehad en/of anderszins ter beschikking heeft gesteld;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of
zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2015 tot en met 22 juni 2015 te
's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in België, tezamen en in vereniging met een ander,
althans alleen (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk met (een) technisch(e) hulpmiddel(en)
gegevens van [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 4] en/of
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[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) heeft afgetapt
en/of heeft opgenomen die niet voor hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) bestemd waren en die
werden verwerkt en/of werden overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van
(een) geautomatiseerd(e) werk(en), immers heeft verdachte en/of zijn mededader(s) toen en daar
met dat opzet, meermalen, althans eenmaal, een trojan, althans malware / een virus laten (doen)
uitvoeren op (een) computer(s) van deze perso(o)n(en) waardoor de toetsaanslagen van deze
pers(o)n(en), althans de gebruiker(s) van deze computer(s) werden geregistreerd en/of verstuurd aan
verdachte en/of zijn mededader(s), althans aan (een) voor hem/hen toegankelijke server(s);

EN/OF

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2015 tot en met 22 juni 2015 te
's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of België, tezamen en in vereniging met een ander,
althans alleen, (telkens) met het oogmerk dat daardoor gegevensoverdracht en/of andere
gegevensverwerking door een geautomatiseerd werk wederrechtelijk zou worden afgeluisterd en/of
afgetapt en/of opgenomen, een technisch hulpmiddel op een bepaalde plaats aanwezig heeft doen
zijn,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (een) mail(s) verstuurd aan [slachtoffer 3]
en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6]
en/of een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) waarin deze perso(o)n(en) werd(en) verleid een
bijlage en/of een link te openen waardoor een trojan, althans malware / een virus zou worden
geïnstalleerd en/of uitgevoerd op zijn/haar/hun computer(s) waarmee de toetsaanslagen van die
perso(o)n(en) en/of de gebruiker(s) van die computer(s) zouden worden geregistreerd en/of
verzonden naar verdachte en/of zijn mededader(s), althans aan (een) voor hem/hen toegankelijke
server(s);

5:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2014 tot en met 22 juni
2015 te Den Haag, althans in Nederland en/of het buitenland tezamen en in vereniging met een ander
of anderen, althans alleen met het oogmerk een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste en/of
tweede lid en/of 138b en/of 139c Wetboek van Strafrecht te plegen (een) computerwachtwoord(en)
en/of toegangscode(s) of daarmee vergelijkbare gegevens waardoor toegang kan worden gekregen
tot (een) geautomatiseerd werk(en) of (een) de(e)l(en) daarvan, te weten de/het PayPal
gebruikersna(a)m(en) en/of wachtwoord(en) van de gebruiker(s) van de/het volgende e-
mailadres(sen):

- [ e-mailadres 1] [zie p. 425] en/of 
- [e-mailadres 2] [zie p. 425] en/of 
- [e-mailadres 3] [zie p. 429] en/of 
- [e-mailadres 4] [zie p. 429] en/of

de gebruikersna(a)m(en) en/of de/het password(s) van een (zeer groot) aantal (internet)diensten
van:

- [ slachtoffer 3] [zie p. 356 en 370] en/of 
- [slachtoffer 1] [zie p. 359 en 360] en/of 
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- [slachtoffer 2] [zie p. 365 en 366] en/of 
- [slachtoffer 4] [zie p. 361 t/m 364] en/of 
- [slachtoffer 5] [zie p. 367 t/m 369 en 371 t/m 373] en/of 
- [slachtoffer 6] [zie p. 357 en 358] en/of 
- de gebruiker(s) van de/het e-mailadres 
[e-mailadres 5] [zie p. 351 t/m 355] en/of

heeft verkocht en/of verworven en/of verspreid en/of voorhanden heeft gehad en/of anderszins ter
beschikking heeft gesteld.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat
de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3 primair, 4 primair en 5 ten laste gelegde zal worden
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest,
waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Rechtmatigheid van de verrichtte netwerkzoeking

In het in onderhavige zaak verrichtte opsporingsonderzoek is op 23 juni 2015 binnengetreden in de
woning van de verdachte en heeft aldaar een doorzoeking ter inbeslagname plaatsgevonden. Door de
rechter-commissaris is hiervoor op grond van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van
Strafvordering (hierna: Sv) een machtiging afgegeven. Daarbij is tevens een machtiging afgegeven
voor de doorzoeking van de woning van de verdachte ter vastlegging van gegevens die op deze
plaats op een gegevensdrager waren opgeslagen of vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 125i Sv.

Deze gecombineerde machtiging is afgegeven op vordering van de officier van justitie. Bij het proces-
verbaal van aanvraag tot doorzoeking ter inbeslagneming heeft de officier van justitie een notitie
overgelegd, waarin wordt beargumenteerd dat – kort gezegd – een netwerkzoeking als bedoeld in
artikel 125j Sv ook zou moeten kunnen worden verricht op een andere locatie dan de
doorzoekingslocatie. Tegen die achtergrond heeft de officier van justitie tevens machtiging gevraagd
voor een netwerkzoeking op het politiebureau, in plaats van de doorzoekingslocatie, zijnde de woning
van de verdachte.

De rechter-commissaris heeft in de machtiging onder meer het volgende overwogen.
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Zoals in de notitie van de officier van justitie staat vermeld worden er tegenwoordig heel veel bestanden
niet meer lokaal op een eigen computer, maar op het internet opgeslagen. De mogelijkheid bestaat dat het
maken van een image van een

aangetroffen computer in een woning en het onderzoek op grond van artikel 125j Sv heel lang duurt. De
rechter-commissaris realiseert zich dat het maken van een image van de computer en het doen van
onderzoek in een elders aanwezig geautomatiseerd

werk naar in dat werk opgeslagen gegevens veel tijd (dagenlang) zal vergen en beseft dat de aanwezigheid
van de politie in een woning gedurende het maken van

een image en het doen van onderzoek een zware belasting zal betekenen voor bewoners, hetgeen een grote
inbreuk op de privacy vormt.

In de Nota van Wijziging bij artikel 125j Sv wordt opgemerkt: De zoekbevoegdheid in een elders gesitueerd
geautomatiseerd werk is in artikel 125j Sv nauwkeuriger omschreven. Deze wordt beperkt tot de gegevens
waartoe degeen bij wie de huiszoeking plaatsvindt toegang heeft. In Melai/Groenhuijsen wordt hierover
opgemerkt: “.. het (is) kennelijk de bedoeling dat justitie met betrekking tot het

systeem elders dezelfde bevoegdheden kan uitoefenen als degene bij wie de doorzoeking plaatsvindt met
betrekking tot dat systeem elders heeft. Niets meer en ook niets minder.”

De vraag is of het is toegestaan om artikel 125j Sv over de landsgrenzen heen toe te passen.
Strafvorderlijke bevoegdheden zijn in principe territoriaal gebonden. Uit dit beginsel volgt dat het uitoefenen
van rechtsmacht op het grondgebied van een andere staat slechts geoorloofd is met toestemming van die
andere staat (artikel 539a lid 3 Sv). Netwerkverbindingen verlopen evenwel gecompliceerd. Op voorhand is
vaak niet vast te stellen of er sprake zal zijn van een extraterritoriale netwerkzoeking. Er bestaat altijd een
mogelijkheid dat eventueel bewijs wordt vergaard door uitoefening van de netwerkzoeking van artikel 125j
Sv uit het buitenland. De vraag is evenwel of te achterhalen is uit welk buitenland dat komt en

of en in hoeverre de verdachte door dit handelen in zijn belangen zal worden geschaad.

De rechter-commissaris heeft daarom – met het oog op de privacy van de overige bewoners van de
woning — toestemming gegeven aan de officier van justitie en de opsporingsambtenaren in het kader
van de doorzoeking een image te maken van de bij de doorzoeking door de rechter-

commissaris inbeslaggenomen gegevensdragers en tot het doen van onderzoek in de zin van artikel
125j Sv (een zogenaamde netwerkzoeking) op/vanaf het politiebureau.

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de advocaat-generaal naar voren gebracht dat de rechtbank
zich in het vonnis niet expliciet heeft uitgelaten over de vraag of de rechter-commissaris in redelijkheid
tot zijn oordeel omtrent het geven van de gecombineerde machtiging voorzover tevens inhoudende
de machtiging tot de netwerkzoeking op het politiebureau, heeft kunnen komen. De advocaat-
generaal verzoekt het hof dit alsnog te doen, en wel in die zin dat het hof vaststelt dat de rechter-
commissaris in redelijkheid tot zijn oordeel omtrent de door hem afgegeven machtiging terzake van
voormelde netwerkzoeking heeft kunnen komen.

Door en namens de verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep omtrent deze kwestie geen
standpunt naar voren gebracht.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Met de wet Computercriminaliteit I uit 1990 is de mogelijkheid tot het uitvoeren van een
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netwerkzoeking in het Wetboek van Strafvordering geïntroduceerd in artikel 125j Sv. Het eerste lid van
dit artikel luidt – thans – als volgt:

In geval van een doorzoeking kan vanaf de plaats waar de doorzoeking plaatsvindt (vet, hof), in een
elders aanwezig geautomatiseerd werk onderzoek worden gedaan naar in dat werk opgeslagen gegevens die
redelijkerwijs nodig zijn om de waarheid aan de dag te brengen. Worden dergelijke gegevens aangetroffen,
dan kunnen zij worden vastgelegd.

De wetgever heeft hierover bij de introductie destijds het volgende opgemerkt.

Toch ligt in het begrip << huiszoeking >> de beperking tot een bepaalde locatie. De informatietechniek heeft
er toe geleid dat via een terminal en een netwerk gegevens die zijn opgeslagen in een geheel ander deel van
het land, als het ware binnen handbereik zijn. Teneinde het zoeken naar gegevens in een computersysteem
in het kader van een strafrechtelijk onderzoek niet illusoir te zijn, is het nodig dat ook binnen bepaalde
grenzen in elders zich bevindende computers kan worden gezocht. 1

De betreffende bepaling is met de Wet vorderen gegevens in 2006 laatstelijk aangepast. Met deze
aanpassing is mogelijk gemaakt dat opsporingsambtenaren ook kunnen zoeken in bijvoorbeeld een
webmailomgeving (zoals Hotmail) of een cloudomgeving (zoals Dropbox) van een verdachte, een en
ander voor zover deze gegevens zijn opgeslagen in Nederland. De wetgever heeft onder meer het
volgende opgemerkt.

Artikel 125j Sv gaat over een zogenaamde netwerkzoeking vanaf de plaats van de doorzoeking (vet,
hof) in computers elders. De wijziging van het eerste lid strekt ertoe te verhelderen dat alleen onderzoek
mogelijk is naar gegevens die reeds aanwezig zijn. De doorzoeking en ook de netwerkzoeking dienen gericht
te zijn op reeds opgeslagen of vastgelegde gegevens. De doorzoeking is alleen toegestaan indien kan
worden vermoed dat op de te doorzoeken plaats de gezochte gegevens aanwezig zijn. Hiermee is niet
gezegd dat gegevens die op het moment van de doorzoeking binnenkomen niet mogen worden vastgelegd.
Uitgesloten is echter dat de doorzoeking of de netwerkzoeking tot doel heeft de vastlegging van zogenaamde
toekomstige gegevens, gegevens die nog binnen moeten komen. 2

Het hof leidt uit de wetsgeschiedenis, met name uit de hierboven geciteerde opmerkingen, af dat de
wetgever geen ruimte heeft willen bieden voor de toepassing van een netwerkzoeking op een later
moment en op een andere locatie dan (ten tijde van) de plaats van doorzoeking. Dit standpunt wordt
ook in de rechtsliteratuur gehuldigd.3

Daarnaast leidt het hof uit de wetssystematiek het volgende af. De netwerkzoeking is gekoppeld aan
de doorzoeking van een plaats ter vastlegging van gegevens. De netwerkzoeking staat daarmee los
van de inbeslagnemingsbevoegdheden, in die zin dat niet kan worden gezegd dat de bevoegdheid tot
inbeslagneming reeds de bevoegdheid tot het doen van een netwerkzoeking impliceert. Ook hierin ligt
een argument besloten voor het oordeel dat de netwerkzoeking niet pas na de feitelijke
inbeslagname van een gegevensdrager (alsnog), en derhalve op een later moment en op een andere
lokatie mag worden toegepast, zoals in casu wel is gebeurd.
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Naar het oordeel van het hof verzet ook een andere omstandigheid zich tegen de door de advocaat-
generaal voorgestane ruimere uitleg in deze van artikel 125j Sv. Indien de netwerkzoeking op het
politiebureau plaatsvindt, is sprake van een zoeking op een (veel) later moment dan het moment van
de doorzoeking zelf. Alsdan bestaat er, zeker in het huidige tijdsgewricht van vergaande (internet)
interconnectiviteit tussen geautomatiseerde werken, een aanzienlijke kans dat op dat latere moment
van netwerkzoeking gegevens worden verkregen die op het moment van doorzoeking zelf nog niet
beschikbaar waren. Dit laatste heeft de wetgever echter – zoals hierboven reeds aan de orde is
gekomen - in het kader van de netwerkzoeking ongewenst geacht.

Het voorgaande brengt het hof tot de navolgende conclusie. Een netwerkzoeking geeft de
opsporingsautoriteiten vergaande mogelijkheden tot het kennisnemen van privégegevens van het
onderzoekssubject. Ook uit artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) volgt – onder meer – dat de uit de uitoefening van
een dergelijke bevoegdheid voortvloeiende inbreuk in het privéleven “bij de wet moet zijn voorzien”.
Zulks betekent dat de bevoegdheid van de politie tot het maken van een inbreuk op dit recht
voldoende kenbaar en voorzienbaar in de wet moet zijn omschreven. Zoals hiervoor reeds is
overwogen, is de uitvoering van de netwerkzoeking op een andere locatie en op een later moment
dan die waarop de doorzoeking (waarbij het geautomatiseerde werk via welke de
netwerkdoorzoeking plaatsvindt in beslag is genomen) heeft plaatsgevonden niet in de huidige wet
voorzien. Indien daarbij gegevens van na het moment van inbeslagname worden verkregen, moet het
zelfs ervoor worden gehouden dat de wetgever zulks kennelijk niet gewenst heeft. Het vergaren van
privé-informatie door middel van een uitvoeren een netwerkzoeking die heeft plaatsgevonden op een
andere locatie en op een later moment dan dat van de oorspronkelijke doorzoeking, kan derhalve
naar het oordeel van het hof niet worden beschouwd als een inmenging in het privéleven “die bij de
wet is voorzien”.

Hierbij merkt het hof tevens op dat de wetgever inmiddels aanleiding heeft gezien om in het
conceptwetsvoorstel Modernisering Strafvordering voor te stellen een netwerkzoeking op een later
moment dan ten tijde van de doorzoeking in de toekomst wel toe te staan. Er is in dat kader namelijk
niet alleen voorgesteld om het huidige artikel 125j Sv over te nemen (zie Boek 2, Afdeling 7.4.1.), maar
tevens wordt voorgesteld een tweede bepaling toe te voegen (zie Boek 2, Afdeling 7.4.2.), het
zogenaamde ‘Onderzoek ter kennisneming van gegevens’. Deze bepaling ziet op de situatie waarin
een gegevensdrager in beslag is genomen en maakt het mogelijk om onderzoek te verrichten ter
kennisneming van de gegevens die zich daarop bevinden, en maakt daarbij ook de netwerkzoeking op
een later moment dan de feitelijke doorzoeking juridisch mogelijk.

Het hof ziet echter, gezien het onder omstandigheden ingrijpende karakter en ruime bereik van de
netwerkzoeking buiten het directe doorzoekingkader en het vigerende wettelijke en
internationaalrechtelijke kader, in deze laatste omstandigheid geen aanleiding om thans reeds tot
aanvaarding van de door de advocaat-generaal voorgestelde ruime uitleg van artikel 125j Sv te
komen. Naar het oordeel van de hof vergt zulks namelijk een meer generieke afweging tussen de
belangen van privacybescherming enerzijds en opsporing anderzijds, welke afweging overwegend van
politieke aard is en de rechtsvormende taak van de rechter overstijgt.

Het voorgaande brengt het hof tot de conclusie dat de netwerkzoeking als bedoeld in artikel 125j Sv
niet kan worden verricht op een andere locatie dan de plaats van de doorzoeking. Daarmee komt het
hof tevens tot het oordeel dat de rechter-commissaris niet in redelijkheid tot zijn oordeel omtrent de
door hem afgegeven machtiging heeft kunnen komen, nu hij daarbij buiten het betreffende wettelijke
kader is getreden. De daarop volgende netwerkzoeking, en de daarmee gepaard gaande inmenging in
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1.1.1.

1.1.

het privéleven van de verdachte kan dus evenmin worden beschouwd als zijnde “bij de wet voorzien”
als bedoeld in artikel 8 EVRM.

Het hof is van oordeel dat in dit geval sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in de zin van
artikel 359a Sv. De rechtsgevolgen hiervan blijken niet uit de wet. De vraag is of, en zo ja, welke
rechtsgevolgen aan voormeld vormverzuim moeten worden verbonden. Bij de beoordeling heeft het
hof rekening te houden met de in artikel 359a, tweede lid, Sv genoemde factoren, te weten het
belang van het geschonden voorschrift, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt
veroorzaakt.

In het onderhavige geval is het hof van oordeel dat kan worden volstaan met de constatering van het
vormverzuim. Het belang van de bescherming van het recht op privéleven is weliswaar aanzienlijk,
maar het hof constateert dat meer toegespitst op de concrete situatie het recht van de verdachte op
een eerlijk proces zoals bedoeld in art. 6, eerste lid, van het EVRM steeds gewaarborgd is geweest,
terwijl tevens sprake is geweest van rechterlijk toezicht en maximale transparantie ten aanzien van
de verrichte onderzoekshandelingen. Niet gesteld of aannemelijk is geworden dat hier sprake is van
een handelen door de politie dat past in een kader van een meer structureel patroon waarbij
voormeld vormverzuim wordt begaan. Deze feiten en omstandigheden relativeren naar het oordeel
van het hof de ernst van het verzuim in belangrijke mate. Daarenboven is niet aannemelijk geworden
dat de verdachte door voormeld vormverzuim op enigerlei wijze daadwerkelijk in zijn verdediging is
geschaad of dat daardoor bij hem anderszins in rechte te respecteren nadeel is geleden.

Partiële vrijspraak (medeplegen)

Anders dan de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de
verdachte de ten laste gelegde feiten tezamen en in vereniging met een ander of anderen heeft
verricht. Op grond van de inhoud van het strafdossier en het verhandelde ter terechtzitting komt het
hof tot het oordeel dat de voor medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking
tussen verdachte en een of meer andere personen niet is komen vast te staan. Daarom zal verdachte
worden vrijgesproken van het tenlastegelegde medeplegen.

Bewijsoverwegingen

1. Bewijsmiddelen

Het hof neemt uit het vernietigde vonnis over de onder paragraaf 3.2.1. vervatte bewijsmiddelen
en maakt die tot de zijne. Daarbij heeft het hof een paar correcties toegepast, die zijn
aangegeven in de tekst, alsmede de overgenomen passages genummerd.

Ten aanzien van de feiten 1 en 2:

Op 3 december 2014 werd namens Ziggo B.V. (hierna: Ziggo), aanbieder van media- en
communicatiediensten zoals internet, telefonie en (digitale) televisie, aangifte gedaan van
oplichting van Ziggo-klanten door middel van phishing. Aangever heeft het volgende
verklaard.

237



1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Klanten van Ziggo kunnen op de website van Ziggo een persoonlijke online-omgeving
aanmaken, een ‘Mijn Ziggo—account’, waar zij hun klant— en abonnementsgegevens kunnen
bekijken en beheren. Om toegang te krijgen tot dit account moet een aantal gegevens
worden ingevuld en een gebruikersnaam en wachtwoord worden aangemaakt. In een Mijn
Ziggo-account kan onder meer worden ingelogd op Ziggo-applicaties en kunnen producten
worden besteld en gewijzigd. De aangifte heeft betrekking op misbruik van het Ziggo
product Ziggo Bapp, in te stellen via het Mijn Ziggo-Account.4 Nadat een Ziggo Bapp account
is aangemaakt door de phisher kunnen kosten gemaakt worden op de lijn van de Ziggo-
klant.5

Op de website van Ziggo kunnen belangstellenden zich aanmelden voor het ontvangen van
een digitale nieuwsbrief van Ziggo. Voor marketingdoeleinden wordt aan zo’n nieuwsbrief
een zogenoemde ‘tracking pixel’ toegevoegd, een unieke en onzichtbare digitale code, gevat
in een transparante afbeelding. Deze unieke tracking pixel is gekoppeld aan het e-mailadres
waar de nieuwsbrief naartoe gestuurd moet worden. Bij het aanvragen van de nieuwsbrief
wordt het IP-adres van de ontvanger vastgelegd.6

Kort na 15 september 2014 bleek uit onderzoek van MailPlus, het bedrijf dat het versturen
van elektronische nieuwsbrieven voor Ziggo verzorgt, dat veel klanten uit naam van Ziggo
een phishing-mail hadden ontvangen, waarin hen een gratis telefoon [het hof leest: een
Samsung Galaxy] werd aangeboden ter viering van het achtjarige bestaan van Ziggo.
Wanneer klanten de link in deze e-mail aanklikten werden zij doorgeleid naar een uiterlijk
identieke, maar vervalste website van Ziggo ([website 5]), waar hen werd gevraagd de
inloggegevens van hun Mijn Ziggo-account in te voeren. Op deze manier kon de eigenaar
van de vervalste website (de phisher) de beschikking krijgen over de inloggegevens en
daarmee op de echte Ziggo-website inloggen in de Mijn Ziggo-accounts.7

Uit onderzoek van MailPlus bleek voorts dat in de phishing-mails een tracking pixel zat
verborgen met ID-nummer [id nummer]. De tracking pixel kon worden herleid tot het e-
mailadres [e-mailadres 6], dat bleek te zijn gekoppeld aan een aanmelding voor ontvangst
van de Ziggo nieuwsbrief op 15 september 2014, om 18:45 uur, vanaf het IP-adres [ip-adres
1]. Dit IP-adres is door Ziggo uitgegeven aan [naam], wonende aan de

[adres].

Uit de bijbehorende logfile van de tracking pixel bleek bovendien dat met de betreffende
bevestigingsmail (het hof begrijpt: verstuurd na het aanmelden voor ontvangst van een
Ziggo-nieuwsbrief door MailPlus in de “look en feel” opmaak van Ziggo) een aantal
vervolghandelingen in de avonduren van 15 september 2014 heeft plaatsgevonden, zoals
het openen en bewerken in een online html-editorprogramma en het als phishing-mail
versturen aan Ziggo-klanten.8

De phishing-mails zijn verstuurd op 15 september 2014 en 11 oktober 2014. Respectievelijk
hebben ongeveer duizend en vijfhonderd personen de phishing e-mail geopend. Deze
aantallen zijn vastgesteld doordat na opening van de phishing e-mail de trackingpixel, met

ID-nummer [id nummer], een melding van opening retourneerde naar MailPlus. Een
onbekend aantal personen - maar in ieder geval honderdvijftig9 - heeft de inloggegevens van
hun Mijn Ziggo-account daadwerkelijk op de vervalste website ingevoerd.10

Door Ziggo is onderzoek gedaan naar het telefoonverkeer welke is gevoerd via het
aangemaakte Ziggo Bapp-account van een benadeelde. Via dit account is op 11 oktober
2014 tweemaal uitgebeld naar telefoonnummer [telefoonnummer 1]l.11 Uit de
telefoonverkeersgegevens van de Ziggo-klant van het IP-adres [ip-adres 1], [naam], bleek
dat vanaf de vaste telefoonlijn van deze klant regelmatig naar telefoonnummer
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1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

[telefoonnummer 1]1 is gebeld en dat [het hof begrijpt: met] het nummer [telefoonnummer
1]1 regelmatig naar de vaste telefoonlijn van [naam] is gebeld.

Voorts zijn Ziggo Bapp-bestellingen van benadeelden geanalyseerd. Via de geïnstalleerde
Ziggo Bapp-app bij benadeelden zijn bestellingen geplaatst, waarbij de betalingen zijn
verlopen op de telefoonrekening van de benadeelde. De inloggegevens van in ieder geval
één van die benadeelden zijn daadwerkelijk gebruikt bij het doen van een bestelling op 13
oktober 2014. De bestelling was afkomstig van voornoemd IP-adres [ip-adres 1].12 Voorts
zijn op 16 en 17 september 2014 op naam en rekening van twee Ziggo-klanten in een
chatgesprek met de Ziggo-helpdesk goederen besteld door een gebruiker van de IP-
adressen [ip-adres 2] en [ip-adres 3]. Deze IP-adressen zijn afgegeven aan het ROC ID-
college te Gouda.13

Op 3 februari 2015 is namens Ziggo opnieuw aangifte gedaan van oplichting door middel
van phishing naar inloggegevens van Ziggo-klanten. Uit onderzoek bleek dat in de periode
van 20 januari 2015 tot en met 1 februari 2015 meermalen phishing e-mails, opgemaakt in
de “look en feel” opmaak van Ziggo, zijn gestuurd naar Ziggo-klanten, met (wederom) de
bedoeling hen op een vervalste website te laten inloggen op hun Mijn Ziggo-account. Voorts
bleek uit de e-mail header van de op of rond 20 en 25 januari 2015 verzonden phishing e-
mails dat in beide gevallen bij het verzenden van deze e-mails gebruik werd gemaakt van
het IP-adres [ip-adres 4], dat op 21 november 2014 is toegekend aan (wederom) [naam],
wonende aan de [adres] in [plaatsnaam]. Voorts is naar voren gekomen dat vanaf de server
van website [website 1] phishing e-mails zijn gestuurd. Na onderzoek is gebleken dat de
door hacker(s) toegevoegde gegevens op de server van [website 1] zijn geüpload vanaf
onder meer IP-adres [ip-adres 4].14 Tot slot bleek dat de (bank)gegevens die door klanten
werden achtergelaten naar aanleiding van de phishing e-mails die op 31 januari 2015 en 1
februari 2015 werden gestuurd (en waarbij gebruik werd gemaakt van de server van de
website [website 1]) werden doorgestuurd naar het adres [e-mailadres 7]. Uit de gegevens
die van Google zijn ontvangen is gebleken dat dit e-mailadres op 1 november 2014 is
aangemaakt. Op 19 en 20 november 2014 is ingelogd vanaf IP-adres [ip-adres 1]. Vanaf 2l
november 2014 is frequent ingelogd vanaf IP-adres [ip-adres 4].15

Ten aanzien van de feiten 4 en 5:

Op 13 april 2015 werd in een e-mail aan de politie aangegeven dat er wederom phishing
mails werden verstuurd, ditmaal met malware erin. De e-mails hielden in dat de klant (het hof
begrijpt: van Ziggo) een openstaande factuur diende te betalen en dat een

incassotraject met 40 euro als bijkomende kosten zou worden opgestart, als deze factuur
niet zou worden betaald. Voor een specificatie van de vordering diende de klant op het
woord ‘bijlage’ te klikken. Zodra hij dit deed, werd hij doorgelinkt naar een .zip-bestand en
werd een exe-bestand naar de computer van de klant gehaald en opgestart. Uit onderzoek
van MailPlus, de hierboven beschreven e-mail partner van Ziggo, bleek dat het eerder
genoemde IP-adres [ip-adres 4]

langskwam bij linkjes die werden bekeken.16

Op 28 mei 2015 ontving de politie een e-mail van een medewerker van Ziggo, waarin hij
aangaf dat er wederom phishing-mails in omloop waren. Ook deze e-mails werden verstuurd
uit naam van Ziggo en hielden in dat de klant een openstaande factuur diende te betalen.
Voorts was vermeld dat, als de betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen mocht
zijn, er 40 euro incassokosten verschuldigd waren. Zodra de klant op de in de mail gevoegde
link klikte, werd hij doorgelinkt naar de website [website 2]/downloads.php en werd de
computer waarop de link werd geopend besmet met malware.17

Met machtiging van de rechter-commissaris werden op het adres [adres] in [plaatsnaam]
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1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

meerdere IP-taps aangesloten, waaronder op het IP-adres [ip-adres 4]. Vanaf 9 juni 2015
omstreeks 15:00 uur werd echter geen dataverkeer meer waargenomen via deze IP-tap. Na
enig onderzoek bleek dat aan voornoemde woning aan de [adres] in [plaatsnaam] door
telecomprovider KPN nog een IP-adres was afgegeven, te weten [ip-adres 5]. Ook op dit IP-
adres werd vervolgens een IP-tap aangesloten.18

Op 16 juni 2015 om 10:27:19 uur maakte de gebruiker van het IP-adres [ip-adres 5]
contact met de server van de website [website 3], om in te loggen en bestanden te
uploaden. De politie heeft gerelateerd dat deze bestanden, genaamd d.php en
ziggo_factuur940841.zip, vrijwel zeker waren bedoeld om de gebruikers van deze website te
besmetten met een computervirus, teneinde controle te krijgen over de computer van die
gebruikers.19

Op 16 juni 2015 ontving de politie wederom een e-mail van een medewerker van Ziggo,
waarin hij aangaf dat er phishing-mails uit naam van Ziggo waren verstuurd, wederom met
een bericht over een openstaande factuur en te betalen incassokosten van 40 euro, als niet
op tijd werd betaald. Ditmaal werd de klant die op de link klikte doorgestuurd naar
voornoemde website [website 3]/d.php, waar een PHP-script ervoor zorgde dat
kwaadaardige software werd opgestart en de computer van de klant werd besmet.20

Op 20 of 2l juli 2015 hebben zes personen aangifte gedaan van hacking van hun computer.
[slachtoffer 3]21, [slachtoffer 1]22, [slachtoffer 2]23, [slachtoffer 5]24, [slachtoffer 4]25 en
[slachtoffer 6]26 hebben verklaard dat zij een mail van Ziggo hebben gehad en dat zij of
iemand in hun omgeving (vermoedelijk) op de link naar een factuur in die mail hebben geklikt.

Op 23 juni 2015 is verdachte aangehouden op verdenking van onder meer oplichting en
computervredebreuk. Diezelfde dag heeft een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van
verdachte. In de slaapkamer waar verdachte werd aangehouden is een laptop van het merk
Lenovo aangetroffen. De laptop is in beslag genomen en van de harde schijf in deze laptop
is door de politie een kopie gemaakt voor nader onderzoek.27 Ter terechtzitting in eerste
aanleg heeft verdachte verklaard dat de in beslag genomen laptop zijn laptop betreft.28

Onderzoek aan de kopie van de harde schijf wees uit dat zich in een standaard door
Windows gegenereerde gebruikersfolder, genaamd Lenovo G710, een eveneens standaard
door Windows gegenereerde folder stond, genaamd Desktop. In de folder Desktop bevond
zich een bestand genaamd ‘ziggo.txt’, waarvan de inhoud leek op de inhoud van een Ziggo
phishing-mail over betaalachterstand. In diezelfde folder bevonden zich ook 2 andere
bestanden, genaamd reflectieverslag.docx en stageopdracht.docx.nl, op naam van
verdachte, [verdachte].

Bij het nader bekijken van het bestand ‘ziggo.txt’ bleek dit geen tekstbestand te zijn, zoals
de extensie suggereert, doch een “html-bestand”. De hyperlinks die in dit bestand aanwezig
waren verwezen naar een website van een bedrijf ([website 4]/d.php), dat geen relatie
heeft met Ziggo. In de prullenbak van de laptop bleek zich een soortgelijk ziggo.txt-bestand
te bevinden, met hyperlinks die verwezen naar de hierboven genoemde website
http://[website 3]/d.php. Voorts bleek op de laptop het keylogprogramma ‘Imminent Monitor
3.9.0.0’ te zijn geïnstalleerd. In de mappenstructuur van dit programma was een aantal
submappen aanwezig, waaronder een folder Keylogger, met daarin 43 folders, met unieke
namen. Onderzoek naar één van die 43 folders leverde op dat een computergebruiker een e-
mail met de naam Ziggo heeft geopend, op een hyperlink heeft geklikt en is doorverwezen
naar de website

http://[website 2]/downloads.php. Het bestand in voornoemde folder registreerde zeer
waarschijnlijk de toetsaanslagen van de gebruiker van een computer.29
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1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24. [

In de prullenbak van de laptop bevond zich ook een bestand met de naam
‘[bestandsnaam].html’. Dit bestand bleek op 17 juni 2015 te zijn gegenereerd door
NanoCore, een softwareprogramma dat wordt omschreven als een trojan en heimelijk op de
computer van slachtoffers gegevens

verzamelt en doorgeeft via een vooraf gedefinieerd internetadres (een keylogprogramma).
Het is malware. Het bestand ‘[bestandsnaam].html’ bevatte e-mailadressen,
gebruikersnamen en wachtwoorden van [slachtoffer 5], alsmede de bij deze gegevens
behorende websites. De oorspronkelijke locatie van het bestand was: C:\Users\Lenovo
G710\Desktop\[bestandsnaam].html. De trojan Nanocore heeft zich heimelijk geïnstalleerd
op een computer in gebruik bij aangever [slachtoffer 5] en heeft heimelijk inloggegevens
verzameld en doorgegeven.30 Nader onderzoek wees uit dat zich nog acht soortgelijke
bestanden in de prullenbak van de laptop bevonden, eveneens gegenereerd door
NanoCore. Voordat de folders in de folder prullenbak werden geplaatst, bevonden deze zich
in de folder ‘Lenovo G710\Desktop’. De bestanden bevatten onder meer de gebruikersnamen
en wachtwoorden van [slachtoffer 3]31, [slachtoffer 1]32, [slachtoffer 2]33, [slachtoffer 4]34,
[slachtoffer 6]35 en van de gebruiker(s) van het e-mailadres [e-mailadres 5]3637. In de
bestanden die betrekking hebben op [slachtoffer 2], [slachtoffer 1]

en [slachtoffer 3] voornoemd is ook Paypal genoemd.38

Bij het onderzoek aan de laptop is als zoekwoord ingevoerd: [e-mailadres 6]. Dat leverde
als resultaat op een door een keylogger gegenereerd bestand, dat was geplaatst in een
map ‘dclogs’. Uit de gegevens van dat bestand bleek dat de gebruiker van de Lenovo laptop
zich met behulp van de internetbrowser Google Chrome had aangemeld met de
gebruikersnaam [e-mailadres 6] en een wachtwoord. Met toestemming van de rechter-
commissaris is de inhoud van de mailbox van dit Hotmail-account gekopieerd. Het bleek 8643
e-mails te bevatten.39 In de periode van 8 februari 2015 tot en met 7 mei 2015 is 95 maal
met gebruikmaking van IP-adres [ip-adres 4] ingelogd op het e-mailadres [e-mailadres 6].40

Bij het onderzoek aan de laptop is voorts als zoekwoord ingevoerd: [e-mailadres 7]. Dat
leverde als resultaat op een door een keylogger gegenereerd bestand, dat was geplaatst in
een map ‘dclogs’. Uit de gegevens van dat bestand bleek dat de gebruiker van de Lenovo
laptop zich met behulp van de internetbrowser Google Chrome had aangemeld met de
gebruikersnaam [e-mailadres 7] en een wachtwoord. Met toestemming van de rechter-
commissaris is de inhoud van de mailbox van dit Gmail account gekopieerd. Het bleek 1001 e-
mails te bevatten. Direct na het inzichtelijk maken van de e-mails zag verbalisant dat diverse
e-mails gerelateerd konden worden aan phishing.41

Uit nader onderzoek van deze e-mails bleek dat die voornamelijk betrekking bleken te
hebben op inlog- en wachtwoordgegevens van verschillende personen. Zo werden 412 e-
mails aangetroffen met als onderwerp Ziggo. Vier van die e-mails, gezonden aan [e-
mailadres 7], zijn geopend en daarin waren IP-adressen, namen en wachtwoorden
opgenomen. Voorts zijn diverse e-mails aangetroffen met daarin gebruikersnamen en
wachtwoorden van Paypal. Onder meer werden de PayPal gebruikersnamen en
wachtwoorden aangetroffen van de gebruikers van de e-mailadressen [e-mailadres 1]42, [e-
mailadres 2]43, [e-mailadres 3]44 en [e-mailadres 4].45

Ten aanzien van feit 3

slachtoffer 1] heeft in zijn aangifte verklaard dat hij, enige tijd nadat hij rond 13 juni 2015
op de link in de phishing-mail had geklikt, een bericht ontving dat hij aankopen had gedaan
via PayPal. Hij heeft vervolgens bij PayPal aangegeven dat hij niets had gekocht via PayPal,
maar heeft zijn geld niet teruggekregen. De door hem geleden schade bedraagt € 51,98.46

Bij de aangifte van [slachtoffer 2], die heeft verklaard dat hem hetzelfde is overkomen, is een
transactieoverzicht bijgevoegd, waaruit volgt dat op 13 juni 2015 een overschrijving van zijn
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1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2

creditcard naar zijn PayPal-rekening is voltooid voor een bedrag van € 2.176,00.

Diezelfde dag is dit bedrag van zijn ING-rekening afgeschreven.47 [slachtoffer 3] heeft
verklaard dat hij, enige tijd nadat hij rond l5 juni 2015 op de link in de

phishing-mail had geklikt, een bericht ontving dat hij aankopen had gedaan via PayPal. Hij
heeft bij PayPal aangegeven dat hij niets had gekocht via PayPal, waarna zijn geld weer aan
hem is teruggestort.48

In aanvulling hierop betrekt het hof de volgende feiten en omstandigheden bij het oordeel dat het
de verdachte was die zich aan de bewezen verklaarde feiten schuldig heeft gemaakt.

Op 16 september 2014 heeft een chatgesprek plaatsgevonden met de helpdesk van Ziggo.
In dit chatgesprek zijn 4 interactieve HD-recorders besteld op naam en rekening van een
Ziggo klant. Er werd gebruik gemaakt van een IP-adres dat op dat moment actief was op
een locatie van het toenmalige ROC ID college in Zoetermeer. Op 17 september 2014 is
wederom een chatgesprek gevoerd met de helpdesk van Ziggo. Er werden wederom 4
interactieve HD-recorders besteld op naam en rekening van een (andere) Ziggo klant. Er
werd gebruik gemaakt van hetzelfde IP-adres actief bij het ROC ID college op de locatie
Zoetermeer. Uit nader onderzoek - netwerklogging en het lesregistratiesysteem - is gebleken
dat de verdachte tijdens beide chatsessies les had in een leslokaal en dat gebruik is
gemaakt van de computer waarop de verdachte op dat moment was ingelogd.49 De
verdachte was in zijn familie de enige die naar het ROC ID college ging.50

Op 22 maart 2015 is via Thuisbezorgd.nl eten besteld bij Eazie. De betaling is voldaan via
PayPal. De bevestiging van de bestelling is gericht aan [naam] en verstuurd naar [e-
mailadres 6]. Het afleveradres voor de maaltijd is het huisadres van de verdachte.51

Uit nader forensisch digitaal onderzoek blijkt het volgende. Op de Lenovo laptop is gebruik
gemaakt van Skype met een account genaamd ‘[chatnaam]’. Er zijn chatgesprekken
aangetroffen, waaronder:

[chatgesprek]

Tevens zijn chatgesprekken aangetroffen gevoerd via het chatprogramma ICQ. Op de
Lenovo laptop is één ICQ-account aangetroffen met e-mailadres [e-mailadres 6] en
weergavenaam ‘[chatnaam]’. Via dit account is onder meer het volgende gesprek gevoerd:

[chatgesprek]

En later:

[chatgesprek]

En later:

[chatgesprek]

De verdachte had op donderdag 4 en vrijdag 5 juni 2015 examens op het ROC ID college.52

Tijdens het opsporingsonderzoek is een document genaamd reflectieverslag.docx
aangetroffen op het bureaublad van de Lenovo laptop. In dit document komen de teksten
‘[verdachte]’ en ‘Datum: 11 juni 2015’ voor.

In de internetgeschiedenis aangetroffen op de Lenovo laptop zijn verschillende
gebruikersnamen gevonden waarbij de bijbehorende tijdstempels erop duiden dat die
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1.2.8.

2.1.1.

2.1.

2.2.1.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.

gebruikersnamen op die laptop zijn gebruikt voor het bezoeken van websites in de periode
van 10 juni 2015 tot en met 17 juni 2015. Dit betreft onder meer de accounts behorende bij
de gebruikersnamen [e-mailadres 9], [e-mailadres 6], [e-mailadres 10], [e-mailadres 8] en
[e-mailadres 7].53

Uit nader onderzoek blijkt dat de verdachte een bankrekening heeft bij ING bank met
rekeningnummer [rekeningnummer]. Voorts blijkt dat op 6 juni 2015 om 10:04 uur bitcoins
ter waarde van 25 euro zijn gekocht ten laste van voornoemde bankrekening van de
verdachte, waarbij er voor 25 euro aan bitcoins zijn gestort op de bitcoinwallet
[bitcoinwallet].54

2. Bespreking van het hackverweer

Standpunt van de verdediging

Door en namens de verdachte is vrijspraak bepleit. Daartoe is aangevoerd dat een ander
misbruik heeft gemaakt van de aan verdachte toebehorende Lenovo laptop alsmede van de
IP-adressen die zijn gebruikt om daarmee toegang tot het internet te verkrijgen, opdat
daarmee de strafbare handelingen konden worden verricht. De zich in het onderhavige
strafdossier bevindende e-mails, websites en e-mailadressen behoren niet aan hem toe en
die e-mails zijn niet door hem opgesteld en verstuurd. Ter onderbouwing van dit verweer
heeft de verdediging een deskundigenrapport van Fox-IT ingebracht. In dit rapport is onder
meer beschreven op welke manier een hacker toegang kan krijgen tot een computer en wat
de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Algemene beschouwingen betreffende zogenaamde hackverweren

In onderhavige strafzaak wordt derhalve de inhoud van de feitelijke bevindingen ten
aanzien van het digitaal bewijs niet betwist, noch de kwalificatie daarvan als strafbare
feiten, maar wordt een zogenaamd “hackverweer” gevoerd dat er kort samengevat op
neerkomt dat die strafbare handelingen niet door verdachte zelf of met zijn medeweten zijn
verricht, maar door een (veelal onbekende) derde die zich toegang tot zijn computer had
verschaft. Het hof stelt voorop dat bij de beoordeling van een dergelijk verweer als maatstaf
dient te worden aangelegd of – alle feiten en omstandigheden in ogenschouw nemende – dit
verweer al dan niet in meer of mindere mate aannemelijk is geworden (vergelijk HR 16 maart
2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3359). Het is aan de verdachte om die feiten en omstandigheden
aan te voeren. Volgens vaste jurisprudentie mag de rechter, naast de weerlegging in de
bewijsmotivering, ook de onwaarschijnlijkheid, onaannemelijkheid en/of de
ongeloofwaardigheid van alternatieve scenario’s in zijn oordeelsvorming betrekken.

Voorts mag de rechter er, behoudens sterke aanwijzingen voor het tegendeel, van uitgaan
dat op een computer (of in een beveiligde online omgeving) aangetroffen gedownloade of
gekopieerde bestanden daarop zijn geplaatst door de gebruiker van die computer. Evenzo
mag de rechter er, behoudens sterke aanwijzingen voor het tegendeel, van uitgaan dat,
wanneer uit nadere (meta)data blijkt dat bepaalde websites of bepaalde bestanden zijn
geopend, die handelingen zijn verricht door de gebruiker van die computer.

In relatie tot het fenomeen “hacking” dient voorts te worden bedacht dat zelfs indien
sprake is geweest van “hacking” daarvan niet altijd ook (traceerbare) digitale sporen
achterblijven. Dit maakt dat ook bij vergaand en deskundig onderzoek nimmer zal kunnen
worden uitgesloten dat in een bepaald geval sprake is geweest van “hacking”. Daarnaast is
het een feit van algemene bekendheid dat een zeer groot aantal computers in aanraking
komt met malware en daarom ook (veelal door beveiligingssoftware geneutraliseerde)
sporen van malware bevat. Het enkele feit dat op een computer sporen zijn aangetroffen
van malware betekent derhalve nog niet noodzakelijkerwijs dat zulks ook een aannemelijke
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2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

verklaring vormt voor de aanwezigheid van bepaalde (digitale) delictsporen, zoals
opgeslagen browser- of communicatieactiviteiten en kinderpornografische afbeeldingen.

Naar het oordeel van het hof zijn derhalve bij de beoordeling of “hacking” een aannemelijke
verklaring vormt voor de bevindingen van het digitaal-forensisch onderzoek niet zozeer de
aan- dan wel afwezigheid van sporen van “hacking” van belang, maar veeleer de (specifieke)
sporen van het delict. En meer specifiek: of er aanwijzingen zijn of de aangetroffen digitale
gegevens door de verdachte dan wel (buiten diens controle) door een ander op de computer
van de verdachte zijn vastgelegd.

Uit het voorgaande volgt allereerst dat, indien een “hackverweer” als hiervoor bedoeld
wordt gevoerd, het voor bewezenverklaring niet vereist is dat – al dan niet via wettige
bewijsmiddelen – is aangetoond dat kan worden uitgesloten dat een bepaalde computer is
“gehackt”.

Voorts volgt uit het voorgaande dat eventuele (deskundigen)verklaringen inhoudende of
beschrijvende de algemene en/of theoretische mogelijkheid dat de betreffende computer is
gehackt, zonder dat daarbij tevens een specifieke relatie wordt gelegd met de feiten uit de
betreffende zaak en het daarin verrichtte (digitaal-forensische) onderzoek, in de regel op
zichzelf onvoldoende redengevend zullen (kunnen) zijn voor de conclusie dat min of meer
aannemelijk is geworden dat ook in het voorliggende geval de computer is gehackt.

Bij de beoordeling of een “hackingverweer” in meer of mindere mate aannemelijk is
geworden kunnen diverse factoren worden betrokken, waaronder onder meer:

- de aan- dan wel afwezigheid van digitale sporen met betrekking tot het daadwerkelijk
(kunnen) binnendringen door derden in de betreffende computer.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het al dan

niet aantreffen van (sporen van) hackingsoftware of zogenaamde remote access tools, en
van het ongeautoriseerde gebruik door derden daarvan, op de betreffende computer;

- het niveau van fysieke en digitale bescherming van de computer tegen gebruik door
derden/(digitaal) binnendringen.

Te denken valt daarbij aan feiten zoals de

feitelijke locatie en de feitelijke

toegankelijkheid voor derden van de betreffende

computer, alsook de aanwezigheid en het niveau

van de op de computer aanwezige toegangsbeveiliging en verdere beveiligingssoftware;

- de aan- dan wel afwezigheid van digitale sporen (en/of andere feiten en omstandigheden)
waaruit, bijvoorbeeld vanwege de inhoud, kan worden afgeleid wie (ook) op of omstreeks
het moment van plegen van de strafbare gedragingen de gebruiker van de computer was.

Bij onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat vanaf de computer zeer kort voor of na de
strafbare handelingen ook communicatie (email, chats) is gevoerd, waarvan de inhoud een
relatie heeft met de verdachte (dan wel een bepaalde derde) of dat gegevens zich op
bestandslocaties bevinden die redelijkerwijs alleen bekend of toegankelijk waren voor de
verdachte;

- de mate waarin, en het moment waarop, de verdachte medewerking heeft verleend aan
eventueel nader onderzoek naar zijn verweer.
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.

Hierbij kan gedacht wordt aan het al dan niet (tijdig) verstrekken door de verdachte van
bijvoorbeeld wachtwoorden en toegangscodes, welke nodig zijn voor het verrichten van
(nader) digitaal- forensisch onderzoek;

- andere feiten en omstandigheden die wijzen op een bijzondere (inhoudelijke)
betrokkenheid van de verdachte of een derde bij de op of via de betreffende computer
gepleegde gedragingen.

Hierbij valt onder meer te denken aan fysieke sporen (bijv. afbeeldingen of valse credit
cards) die bij

de verdachte of derden zijn aangetroffen en die

een relatie hebben met de op de computer

aangetroffen digitaal-forensische sporen (bijv.

digitale kinderpornografie; gephishte credit card

gegevens);

- getuigenverklaringen omtrent het gebruik van de betreffende computer door verdachte dan
wel door derden;

- de aan- dan wel afwezigheid van een motief voor derden om in de computer van de
verdachte binnen te dringen.

Beoordeling van het hackverweer in het onderhavige geval

Het hof is van oordeel dat in de onderhavige zaak het verweer van de verdediging dat een
onbekende hacker de Lenovo laptop van de verdachte heeft overgenomen en met behulp
van die laptop de strafbare feiten heeft gepleegd, op geen enkele wijze aannemelijk is
geworden.

Daarbij neemt het hof in de eerste plaats in aanmerking dat door of namens de verdachte
geen enkele feitelijke onderbouwing voor dit verweer is gegeven. Er zijn slechts algemene
stellingen betrokken, waarbij onder meer is gewezen op het rapport van Fox-IT. In dit
rapport wordt slechts in zijn algemeenheid aangegeven dat er mogelijkheden bestaan voor
een kwaadwillende om in te breken op de computer van een ander. Een relatie met de
concrete omstandigheden van het onderhavige geval is niet gelegd en daarover bevat het
rapport dan ook geen conclusies. Voorts neemt het hof het volgende in aanmerking.

Teneinde de doorzoeking van de woning van de verdachte te bespoedigen is, via de
advocaat van de verdachte, door opsporingsambtenaren verzocht om de verstrekking van
het wachtwoord van de router in de woning. De advocaat heeft hierop laten weten dat de
verdachte niet bereid was om dat wachtwoord te verstrekken, en tevens dat de verdachte in
het verhoor weinig te zeggen zou hebben.55

De gegevens in de mobiele telefoon van de verdachte, een Apple iPhone 6, konden door de
politie en het Nederlands Forensisch Instituut niet worden benaderd.56 De advocaat-
generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep naar voren gebracht dat de verdachte
aanvankelijk niet, maar later in de penitentiaire inrichting uiteindelijk wel bereid was de
toegangscode (pin) van de mobiele telefoon te verstrekken, maar dat hij daarbij al dan niet
opzettelijk een aantal keren een foutieve toegangscode heeft gegeven, waardoor de
mobiele telefoon definitief werd vergrendeld.

Hierdoor heeft de verdachte nader onderzoek naar zijn alternatieve lezing feitelijk
bemoeilijkt.
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2.3.6.

2.3.7.

Hier staat tegenover dat meerdere handelingen die door de hacker zouden zijn verricht,
direct te koppelen zijn aan de verdachte. In dat verband wijst het hof allereerst op het
gebruik van het ICQ-chataccount met

e-mailadres [e-mailadres 6] en gebruikersnaam ‘[chatnaam]’. De in de chat met [chatnaam 2]
gedane mededeling dat ‘[chatnaam]’ nog bezig is met een reflectieverslag, vindt zijn
bevestiging in het digitaal bewijs. Er is immers door de verdachte op diezelfde dag op de
Lenovo laptop gewerkt aan zijn reflectieverslag. Voorts wijst het hof op het geldbedrag dat
aan bitcoins is ontvangen door de verdachte op zijn bankrekening, nadat ‘[chatnaam]’ aan
[chatnaam 2] vraagt om een dergelijk bedrag. Verder zegt ‘[chatnaam]’ op 2 juni 2015 in een
chat dat hij vrijdagavond 5 juni verder gaat, omdat hij examens heeft. Uit informatie van het
ROC ID college blijkt dat de verdachte op 4 en 5 juni 2015 examens had. Tot slot wijst het
hof op de chatverkeer met de Ziggo Helpdesk, gegenereerd vanaf het schoolaccount van de
verdachte op een schoolcomputer in het leslokaal waar de verdachte op dat moment
aanwezig was.

Gelet op het voorstaande acht het hof het door en namens de verdachte gevoerde
hackverweer op geen enkele wijze aannemelijk geworden. Het verweer wordt daarom
verworpen.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 primair, 4
primair en 5 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2014 tot en met
22 juni 2015 te Den Haag en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een
ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)
wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse
hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van
verdichtsels, een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) heeft bewogen om
zijn/haar/hun Mijn Ziggo-account inloggegevens ter beschikking te stellen,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk
weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- bovengenoemde perso(o)n(en) een mail gestuurd uit naam van Ziggo waarin verdachte
en/of zijn mededader(s) zich voorde(e)d(en) als Ziggo; en/of

- bovengenoemde perso(o)n(en) aangegeven dat hij/zij iets (gratis) (o.a. een Samsung
Galaxy tab3) zou(den) ontvangen door op een hyperlink te klikken; en/of 
- bovengenoemde perso(o)n(en) via deze hyperlink door te geleiden naar een (valse)
website, met het uiterlijk van een inlog-pagina van Ziggo; en/of

- bovengenoemde perso(o)n(en) (vervolgens) te vragen zijn/hun Mijn Ziggo-account
inloggegevens in te vullen,

waardoor bovengenoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven
afgifte;

2:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2014 tot en met
22 juni 2015 te Den Haag, en/of elders in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte
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en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander
of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk
te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid
en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
een (groot) aantal onbekend gebleven perso(o)n(en) (telkens) te bewegen tot het ter
beschikking stellen van Mijn Ziggo-account inloggegevens,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk
weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid 
- bovengenoemde perso(o)n(en) een mail gestuurd uit naam van Ziggo waarin verdachte
en/of zijn mededader(s) zich voorde(e)d(en) als Ziggo; en/of

- bovengenoemde perso(o)n(en) aangegeven dat hij/zij iets (gratis) (o.a. een Samsung
Galaxy tab3) zou(den) ontvangen door op een hyperlink te klikken; en/of

- bovengenoemde perso(o)n(en) via een hyperlink doorgeleid naar een (valse) website, met
het uiterlijk van een inlog-pagina van Ziggo; en/of

- bovengenoemde perso(o)n(en) (vervolgens) gevraagd zijn/hun Mijn Ziggo-account
inloggegevens in te vullen, 
zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

3 primair:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 13 juni 2015 tot en met 22
juni 2015 te 's‑Gravenhage en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een
ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft
weggenomen 51,98 euro en/of 2176 euro en/of (een) of meerdere geldbedrag(en), in elk
geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2]
en/of [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn
mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft
en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door
middel van een valse sleutel, te weten het onrechtmatig en/of onbevoegd gebruik maken
van een of meerdere (PayPal) gebruikersna(a)m(en) en/of wachtwoord(en) en/of
creditcardgegevens;

4 primair:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2015 tot en met 22
juni 2015 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in België, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk is
binnengedrongen in een geautomatiseerd werk, althans een deel daarvan,

waarbij hij en/of zijn mededader(s) de toegang heeft/hebben verworven door het (telkens)
doorbreken van een beveiliging en/of (telkens) een technische ingreep en/of (telkens) met
behulp van een valse sleutel en/of door het (telkens) aannemen van een valse
hoedanigheid,

waarna verdachte en/of zijn mededader(s) vervolgens (telkens) gegevens die waren
opgeslagen en/of werden verwerkt en/of overgedragen door middel van het
geautomatiseerd werk waarin hij en/of zijn mededader(s) zich wederrechtelijk bevond(en)
voor zichzelf en/of een ander heeft overgenomen en/of afgetapt en/of opgenomen,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) 
- [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 4] en/of
[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of een of meer onbekend gebleven perso(o)nen (een)
mail(s) verstuurd uit naam van Ziggo en/of waarin verdachte en/of zijn mededader(s) zich
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voorde(e)d(en) als Ziggo; en/of

- waarin deze perso(o)n(en) werden verleid om een bijgevoegd en/of gelinkt bestand te
openen, (uiteindelijk) inhoudende een zogenaamde trojan, althans malware / een virus en/of
die (vervolgens) op hun computer(s) te downloaden en/of te (laten) installeren en/of uit te
voeren; en/of

- welke trojan, althans malware / virus vervolgens de toetsaanslagen van deze onbekend
gebleven perso(o)n(en), althans (een) gebruiker(s) van de geïnfecteerde computer(s)
registreerde en/of (vervolgens) verstuurde aan verdachte en/of zijn mededader(s), althans
aan (een) voor hem/hen toegankelijke server(s);

en /OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2014 tot en met
22 juni 2015 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland en/of in België en/of een ander
buitenland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen met het
oogmerk een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste en/of tweede lid en/of 138b en/of
139c Wetboek van Strafrecht te plegen,

een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het plegen
van een zodanig misdrijf, te weten een trojan, althans malware / een virus en/of een e-mail
met daarin een bijlage en/of link naar die/een trojan, althans malware / een virus

heeft vervaardigd en/of verkocht en/of verworven en/of ingevoerd en/of verspreid en/of
voorhanden heeft gehad en/of anderszins ter beschikking heeft gesteld;

5:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2014 tot en met
22 juni 2015 te Den Haag, althans in Nederland en/of het buitenland tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen met het oogmerk een misdrijf als
bedoeld in artikel 138ab, eerste en/of tweede lid en/of 138b en/of 139c Wetboek van
Strafrecht te plegen (een) computerwachtwoord(en) en/of toegangscode(s) of daarmee
vergelijkbare gegevens waardoor toegang kan worden gekregen tot (een) geautomatiseerd
werk(en) of (een) de(e)l(en) daarvan, te weten de/het PayPal gebruikersna(a)m(en) en/of
wachtwoord(en) van de gebruiker(s) van de/het volgende e-mailadres(sen):

- [ e-mailadres 1] [zie p. 425] en/of 
- [e-mailadres 2] [zie p. 425] en/of 
- [e-mailadres 3] [zie p. 429] en/of 
- [e-mailadres 4] [zie p. 429] en/of

de gebruikersna(a)m(en) en/of de/het password(s) van een (zeer groot) aantal
(internet)diensten van:

- [ slachtoffer 3] [zie p. 356 en 370] en/of 
- [slachtoffer 1] [zie p. 359 en 360] en/of 
- [slachtoffer 2] [zie p. 365 en 366] en/of 
- [slachtoffer 4] [zie p. 361 t/m 364] en/of 
- [slachtoffer 5] [zie p. 367 t/m 369 en 371 t/m 373] en/of 
- [slachtoffer 6] [zie p. 357 en 358] en/of 
- de gebruiker(s) van de/het e-mailadres 
[e-mailadres 5] [zie p. 351 t/m 355] en/of
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heeft verkocht en/of verworven en/of verspreid en/of voorhanden heeft gehad en/of
anderszins ter beschikking heeft gesteld.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan
worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de
bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte
daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

Het onder 3 primair bewezen verklaarde levert op:

diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door
middel van valse sleutels, meermalen gepleegd.

Het onder 4 primair bewezen verklaarde levert op:

computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt
of overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk
bevindt, voor zichzelf overneemt, aftapt of opneemt, meermalen gepleegd

het met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede of derde lid,
of artikel 139c van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, een technisch hulpmiddel dat
hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf,
verspreiden en voorhanden hebben, meermalen gepleegd.

Het onder 5 bewezen verklaarde levert op:

oplichting, meermalen gepleegd.

poging tot oplichting, meermalen gepleegd.

en
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het met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede of derde lid,
of artikel 139c van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, een computerwachtwoord,
toegangscode of daarmee vergelijkbaar gegeven, waardoor toegang kan worden verkregen tot
een geautomatiseerd werk, verwerven en voorhanden hebben, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De
verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de
omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

De verdachte heeft zich gedurende een periode van ongeveer 10 maanden op de bewezenverklaarde
wijze meermalen schuldig gemaakt aan diverse delicten, die in het normale spraakgebruik in
samenhang worden geduid als “phishing”. De verdachte heeft in dit verband een groot aantal
zogenaamde phishingmails verstuurd in de opmaak van Ziggo. Met deze phishingmails werden de
geadresseerden verleid om op een nagemaakte Ziggo website in te loggen met de gegevens
behorende bij hun echte Ziggo-account. Ongeveer 150 personen hebben dit daadwerkelijk gedaan.
De gegevens van deze Ziggo klanten zijn hen aldus afhandig gemaakt. Ten laste van deze Ziggo-
klanten zijn vervolgens, met gebruikmaking van de zogenaamde ‘Ziggo Bapp’-app, bestellingen
geplaatst, is telefoonverkeer gevoerd en zijn online credits aangeschaft.

Na enige tijd is de verdachte overgestapt op een andere, meer geraffineerde werkwijze. In de
verstuurde phishingmails werd vanaf dat moment melding gemaakt van een betalingsachterstand die
zou zijn ontstaan als gevolg van het niet-betalen van een factuur van Ziggo. Er werd verwezen naar
een bestand dat zich in de bijlage van het bericht bevond. De computers van de geadresseerden die
het bijgesloten bestand openden, werden uiteindelijk besmet met malware. Deze malware was – in
ieder geval - in staat om de toetsaanslagen van de computer op te slaan en één op één door te
sturen naar de verdachte. Hierdoor heeft verdachte vele gebruikersnamen en wachtwoorden ten
behoeve van verschillende internetdiensten van deze slachtoffers verkregen. De verdachte heeft met
gebruikmaking van deze inloggegevens ten laste van in ieder geval drie personen met gebruikmaking
van hun PayPal accounts betalingen verricht.

Aldus handelende heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan de strafbare feiten (poging tot)
oplichting, diefstal, computervredebreuk, voorhanden hebben van kwaadaardige software en het
verwerven en voorhanden hebben van computerwachtwoorden om daarmee computervredebreuk te
plegen. Door deze vormen van computercriminaliteit wordt het vertrouwen in dienstverlening via
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internet ondermijnd. De verdachte had het in het bijzonder voorzien op klanten van Ziggo. Niet alleen
de gedupeerde klanten, maar ook het bedrijf heeft hierdoor schade geleden. Dit rekent het hof de
verdachte ernstig aan.

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 2
november 2018, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het
plegen van strafbare feiten.

Gelet op de ernst van de feiten acht het hof oplegging van een gevangenisstraf van een aanzienlijke
duur gerechtvaardigd. Wel zal het hof een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen en
daaraan een proeftijd van drie jaren verbinden om de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst
opnieuw strafbare feiten te plegen. De door de advocaat-generaal gevorderde straf acht het hof in
beginsel te hoog en zal om die reden worden gematigd. Voorts komt het hof tot een enigszins
afgezwakte bewezenverklaring in vergelijking tot die welke door de advocaat-generaal is gevorderd,
waarin eveneens aanleiding wordt gevonden de straf enigszins te matigen.

Het hof stelt voorts vast dat de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, EVRM is
overschreden. De termijn als bedoeld in voornoemd artikel is op 23 juni 2015 aangevangen. Op 21
oktober 2015 is vonnis gewezen. Namens de verdachte is op 4 november 2015 hoger beroep
ingesteld. Ook het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld. Het dossier is bij het hof
binnengekomen op 25 januari 2016 en op 19 december 2018 is arrest gewezen, waardoor de
redelijke termijn van de berechting van de onderhavige zaak in hoger beroep met 16 maanden is
overschreden. Het hof zal deze overschrijding verdisconteren in de strafmaat en in plaats van een
gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk, een gevangenisstraf van 17
maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk opleggen.

Het hof is - alles afwegende - van oordeel dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van na te
melden duur een passende en geboden reactie vormt.

In beslag genomen voorwerpen

De advocaat-generaal heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de in
beslag genomen goederen dienen te worden onttrokken aan het verkeer.

Het ten laste gelegde en bewezenverklaarde is begaan met behulp van de inbeslaggenomen en niet
teruggegeven Lenovo laptop. Deze is onder de verdachte in beslag genomen en behoort hem toe. Nu
met betrekking tot dat voorwerp het bewezenverklaarde is begaan, wordt deze verbeurdverklaard.

Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

Met betrekking tot de Apple iPhone 6 zal het hof de teruggave aan de verdachte gelasten. De Apple
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Iphone 6 is niet onderzocht. Uit de inhoud van het strafdossier kan niet blijken dat de
bewezenverklaarde handelingen mede zijn verricht met gebruikmaking van een, laat staan: deze,
mobiele telefoon. Nu de inhoud van de Apple Iphone 6 niet kon worden onderzocht, is evenmin komen
vast te staan dat deze mobiele telefoon een

voorwerp van zodanige aard is dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet en het
algemeen belang, en derhalve ingevolge de artikelen 36b en 36d Sr vatbaar voor onttrekking aan het
verkeer is.

Evenmin kan, zoals hiervoor is overwogen, vastgesteld worden dat sprake is van een grond voor
verbeurdverklaring. Dit leidt tot het oordeel dat deze mobiele telefoon moet worden teruggegeven
aan de verdachte.

Vordering tot schadevergoeding Ziggo B.V.

In het onderhavige strafproces heeft Ziggo B.V. zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering
ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte ten laste
gelegde, tot een bedrag van € 89.585,95.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep
gehandhaafde bedrag € 89.585,95.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij in
de vordering.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte gemotiveerd betwist.

Naar het oordeel van het hof levert behandeling van de vordering van de benadeelde partij ter zake
van het onder 1 en 2 bewezen verklaarde een onevenredige belasting van het strafgeding op. Het hof
zal dan ook bepalen dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk is in de vordering. De vordering kan
slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 45, 57, 138ab, 139d, 311 en 326 van het
Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.
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Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 primair, 4 primair en 5
ten laste gelegde heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is
bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart het onder 1, 2, 3 primair, 4 primair en 5 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als
hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 17 (zeventien) maanden;

bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 6 (zes) maanden, niet ten uitvoer zal
worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde
van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in
artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is
doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht,
voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

verklaart verbeurd het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- Lenovo laptop;

gelast de teruggave aan de verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp,
te weten:

- Apple iPhone 6;

verklaart de benadeelde partij Ziggo B.V. niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding en
bepaalt dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

BESLISSING

Vordering van de benadeelde partij Ziggo B.V.
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Dit arrest is gewezen door mr. Chr.A. Baardman, mr. A. Kuijer en mr. J.W. van den Hurk, in bijzijn van de
griffier mr. S.J. de Vries.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 19 december 2018.
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Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 14-12-2018

Datum publicatie 17-12-2018

Zaaknummer 23-00107717

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Maximum gevangenisstraf voor webcamafperser Aydin C.: 10 jaar en 243 dagen.
1. OM niet-ontvankelijk in vervolging klachtdelict art. 318 Sr bij niet tijdig indienen
klacht door slachtoffer. 2. Art. 6 EVRM en beperking van recht verdediging op
kennisneming resultaten politieonderzoek. 3. Toetsing door rechter van inzet
softwarematig technisch hulpmiddel (keylogger) op basis Besluit technische
hulpmiddelen strafvordering. 4. Verwerping alternatief scenario dat een ander de
computers van de verdachte gebruikte. 5. Vaststelling van de omvang van netwerk
van door de verdachte gebruikte accounts. 6. Aanranding minderjarige meisjes cfm
art. 246 Sr via webcam door te dreigen compromitterend beeldmateriaal o.a. via
Facebook te openbaren aan personen in hun directe omgeving. 7. Afdreiging (art.
318 Sr) en oplichting (art. 326 Sr) van mannen door te dreigen via webcam
verkregen compromitterend beeldmateriaal o.a. via Facebook te openbaren aan
personen in hun directe omgeving: causaal verband tussen oplichtingsmiddelen en
afgifte geld. 8. Oplichting (ver)huurders woningen. 9. Overtreding Opiumwet (bezit
DMT) m.b.t. niet onderzochte verdovende middelen uit zelfde partij. 10. Redelijke
termijn art. 6 EVRM niet overschreden gelet op complexiteit en procesgang. 11.
Vorderingen benadeelde partijen: a. gevoegde partij bij minderjarigheid in eerste
aanleg en meerderjarigheid ten tijde van hoger beroep, b. vordering algemene
materiële schade op grond van ‘Aanbevelingen civiele vordering en
schadevergoedingsmaatregel’, c. verplaatste schade ouders minderjarige kinderen,
d. vaststelling immateriële schade. 12. Oplegging schadevergoedingsmaatregel (art.
36f Sr) zonder corresponderende vordering als benadeelde partij. 13. Onttrekking
aan het verkeer van gezamenlijkheid van voorwerpen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PS-Updates.nl 2019-0046 
Computerrecht 2019/52 met annotatie van M. van der Linden 
NJFS 2019/172 

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001077-17

datum uitspraak: 14 december 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:4620
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TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van
de rechtbank Amsterdam van 16 maart 2017 in de strafzaak onder parketnummer 13-995008-13
tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

thans gedetineerd in [detentieadres] .

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

1 december 2017, 15 januari 2018, 5 november 2018, 8 november 2018, 9 november 2018,

13 november 2018, 15 november 2018, 16 november 2018, 19 november 2018 en 30 november 2018
en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering,
naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de
verdachte en zijn raadslieden, alsmede van hetgeen door en/of namens de benadeelde partijen naar
voren is gebracht.

Het openbaar ministerie heeft beperkt hoger beroep ingesteld, te weten tegen de niet-
ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie voor wat betreft het onder 63, 64, 65 en 66
telkens primair tenlastegelegde en tegen de vrijspraak van het onder die feiten telkens subsidiair
tenlastegelegde.

Namens de verdachte is onbeperkt hoger beroep ingesteld.

De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte vrijgesproken van hetgeen aan hem onder 5, 44, 48, 50
is tenlastegelegd. De verdachte heeft het hoger beroep onbeperkt ingesteld en dit is derhalve mede

1 Onderzoek van de zaak

2 Omvang van het hoger beroep

3 Ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep
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gericht tegen de in eerste aanleg gegeven beslissingen tot vrijspraak. Het openbaar ministerie heeft
geen hoger beroep ingesteld tegen deze feiten. Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 404, vijfde lid,
van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) staat voor de verdachte tegen deze beslissing geen
hoger beroep open. Het hof zal de verdachte mitsdien niet-ontvankelijk verklaren in het ingestelde
hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep gegeven vrijspraak.

Aan de verdachte is, kort samengevat, tenlastegelegd dat hij:

een gewoonte heeft gemaakt van het vervaardigen, verwerven, verspreiden, openlijk
tentoonstellen en/of in bezit hebben van kinderporno van 28 minderjarige meisjes;
33 minderjarige meisjes1 heeft aangerand of verleid, of dat heeft geprobeerd;

4 meerderjarige mannen heeft afgedreigd of opgelicht en één meerderjarige man heeft geprobeerd
af te dreigen of op te lichten;
computervredebreuk heeft gepleegd en een computerprogramma voorhanden heeft gehad om
computervredebreuk te plegen;
9 personen heeft opgelicht;
documenten heeft vervalst en van die vervalste documenten gebruik heeft gemaakt;
1.500 gram DMT aanwezig heeft gehad.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen.
De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

De tekst van de tenlastelegging, voor zover nog aan het oordeel van het hof onderworpen, is
opgenomen in bijlage I.

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een deels andere
bewezenverklaring en deels andere beslissingen op vorderingen van benadeelde partijen en ten
aanzien van de inbeslaggenomen voorwerpen komt en andere overwegingen ten grondslag legt aan
zijn beslissingen dan de rechtbank.

Hieronder schetst het hof onder (A) beknopt de aanloop tot het onderzoek Disclosure, de aanhouding
van de verdachte en het beslag op een groot aantal gegevensdragers in de woning van de verdachte
aan [park B] . Vervolgens worden onder (B) enkele overwegingen gewijd aan het gebruik van de

4 Tenlastelegging

5 Vonnis waarvan beroep

6 Inleiding
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Facebookrapporten bij de beoordeling van enkele ontkoppelingsverweren van de verdediging.

Het hof zal, net als de rechtbank, op verzoek van de slachtoffers die in de D-deeldossiers figureren
hen niet bij hun naam noemen, maar hen telkens aanduiden als D, met daarop volgend het cijfer dat
aan het desbetreffende deeldossier is gerelateerd.

(A) Op 17 september 2013 is het onderzoek Disclosure gestart naar aanleiding van twee rapporten
van Facebook, die de Nederlandse politie op 13 mei 2013 en op 6 september 2013 had ontvangen,2 en
de op hoofdlijnen daarmee overeenkomende informatie van de site Habbo Hotel.

Facebookrapporten

Volgens Facebook hield een onbekend persoon met minstens 86 onderling verbonden Facebook-
accounts zich bezig met het verzamelen, produceren en verspreiden van afbeeldingen van
kinderuitbuiting. Deze onbekende zou ook tientallen minderjarige meisjes chanteren, waarbij gebruik
werd gemaakt van bedoelde afbeeldingen. Deze persoon zou tevens een aantal meerderjarige
mannen chanteren. Hij legde beelden vast waarop deze mannen masturbeerden terwijl zij
veronderstelden dat zij aan het webcammen waren met minderjarige jongens. Vervolgens eiste deze
persoon dat geld zou worden betaald, omdat de opgenomen beelden anders zouden worden
verspreid onder vrienden en familie van de desbetreffende man.

Habbo Hotel

De Nederlandse politie ontving in juli 2013 informatie van Habbo Hotel. Op die site had iemand die zich
voordeed als een lesbienne geprobeerd een aantal minderjarige meisjes te verleiden tot webcamseks.
Die persoon had een groot aantal Habbo-accounts aangemaakt. Habbo Hotel veronderstelde dat deze
persoon vaak van IP-adres wisselde.

De door Facebook en Habbo Hotel beschreven werkwijze van de onbekende vertoonde op een aantal
kenmerkende onderdelen overeenkomsten. Beide maakten in dit verband tevens melding van een
gebruiker die zichzelf [naam 1] of [variant 1 naam 1] noemde.

Volgens Facebook werd gebruik gemaakt van valse identiteitsgegevens, afgeschermde IP-adressen,
afgeschermde internetverbindingen en van een Nederlands IP-adres: [ip-adres A] .

Bij de registratie van één van de Facebook-accounts is een Nederlands mobiel telefoonnummer (
[telefoonnummer 1] ) opgegeven.

IP-adres [ip-adres A]

Het IP-adres [ip-adres A] bleek te horen bij een woning van [persoon A] op het [park A] . Dit IP-adres
(hierna: [ip-adres A] ) was in de Nederlandse politiesystemen bekend uit een oplichtingszaak van
2011 in [plaats 1] met de naam ‘ [onderzoek] ’ (feit 69). In die zaak hebben diverse personen aangifte
gedaan van oplichting, toen zij in januari 2011 de woning aan de [straat 1] in [plaats 1] wilden huren.
Zij betaalden bedragen aan huur en een borgsom, maar konden uiteindelijk de gehuurde woning niet
betreden. Ook door de eigenares van de woning is aangifte gedaan van oplichting. De oplichter
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maakte in de emailwisseling met haar gebruik van het [ip-adres A] . In het ‘ [onderzoek] ’ -onderzoek
had de politie het ernstige vermoeden dat de verdachte degene achter de oplichtingen was. De
verdachte is in januari 2011 in het trappenhuis van de [straat 1] aangetroffen door de politie en hij
heeft bij de [plaats 1] politie eind december 2013 bekend dat hij de dader was.

Telefoonnummer [telefoonnummer 1]

Ook het door Facebook vermelde telefoonnummer [telefoonnummer 1] kwam voor in de Nederlandse
politiesystemen. [persoon B] heeft verklaard dat [naam 2] in juni/juli 2011 heeft geprobeerd haar op
te lichten bij het huren van de woning aan de [straat 2] in [plaats 1] (feit 70). [naam 2] had haar een
huurovereenkomst toegezonden met zijn naam als verhuurder en zijn telefoonnummer
[telefoonnummer 1] .3 De werkwijze van deze oplichter leek sterk op die van de oplichter in de [straat
1] in [plaats 1] . In beide zaken werd gebruik gemaakt van valse paspoortkopieën, waarop telkens
dezelfde persoon op de pasfoto’s te zien was. Politieambtenaren hebben de verdachte op al deze
foto’s herkend.

Skrill/Moneybookers

In oktober 2013 ontving de Nederlandse politie informatie uit Engeland van de online bank Skrill,
voorheen genaamd Moneybookers. Bij deze bank kon een rekeninghouder een account aanmaken met
een emailadres. In Engeland was onderzoek gedaan naar afgedwongen betalingen door volwassen
mannen via deze bank.

Eén van de Skrill-accountnamen was te herleiden tot een slachtoffer van de hiervoor genoemde
woningoplichtingen in [plaats 1] , te weten [persoon C] ( [onderzoek] [straat 1] in [plaats 1] ). Twee
andere Skrill-accountnamen waren te herleiden tot [persoon B] en [persoon D] die belangstelling
hadden getoond voor het huren van de woning aan de [straat 2] in [plaats 1] , maar uiteindelijk niet
met de zogenaamde verhuurder in zee waren gegaan. Bij het account van [persoon D] zijn het
hiervoor genoemde telefoonnummer [telefoonnummer 1] en het adres [straat 3] opgegeven. Met
verstrekking van de personalia van de verdachte is op 7 januari 2011 eveneens een bankrekening bij
Skrill geopend, waarbij een adres in België werd opgegeven.

In de woning van de verdachte heeft de politie van verschillende Skrill-accounts documenten en
Mastercards (van toen nog Moneybookers geheten) aangetroffen op naam van slachtoffers van de
(pogingen tot) woningoplichting, die aan de oplichter een kopie van hun paspoort hadden verstrekt.

In twee jaar tijd werd via Western Union meer dan 30.000 euro overgemaakt naar de verdachte en
naar voornoemde Skrill-accounts. Een deel van dat geld was afkomstig van meerderjarige Engelse
mannen. Het geld werd deels contant opgehaald na legitimatie met een paspoort op naam van de
verdachte, dat na zijn aanhouding in zijn woning is aangetroffen. Op 1 december 2013 zijn
camerabeelden gemaakt van de persoon die het geld opnam, op welke beelden politiemedewerkers
de verdachte hebben herkend. De verdachte heeft voorafgaand aan deze geldopname telefonisch
contact opgenomen met de desbetreffende vestiging van het GWK [plaats 2] en heeft daarbij zijn
eigen naam genoemd.4

[straat 3] en [park B]

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte gebruik maakte van telefoonnummer [telefoonnummer 1] .
Verder bleek daaruit dat de verdachte in augustus 2013 verbleef op vakantiepark [straat 3] en dat hij
eind november 2013 zou verhuizen naar een ander park genaamd [park B] . Tijdens observaties is
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gebleken dat de verdachte daar een gesprek heeft gevoerd en met ingang van 26 november 2013 als
enige de woning [park B] is gaan bewonen.

Internetgebruik [park B]

Vanaf 27 november 2013 werd geconstateerd dat de omvang van het internetgebruik door de
gebruiker van het [ip-adres A] , behorend bij een woning die zich vlakbij [park B] bevond, opvallend
toenam en dat andere sites werden bezocht dan vóór die datum.

Uit een IP-tap in combinatie met resultaten van een telefoontap bleek dat de verdachte op 9
december 2013 dit IP-adres gebruikte bij de bestelling van een maaltijd.5

Vanaf 27 november 2013 werd op dit IP-adres vaak VPN gebruikt.

Met machtiging van de rechter-commissaris is een technisch hulpmiddel (een zogenaamde keylogger)
geplaatst op twee computers in de woning van de verdachte, [park B] , en zijn microfoons in die
woning geplaatst om vertrouwelijke communicatie op te nemen. Dit vond plaats in de periode van 20
tot 23 december 2013, toen de verdachte in [plaats 1] vast zat in verband met de verdenking van
betrokkenheid bij de genoemde [plaats 1] woningoplichtingen.

Ook is toen geïnventariseerd welke voor het onderzoek mogelijk relevante voorwerpen in de woning
[park B] aanwezig waren, waaronder met name gegevensdragers en bescheiden, om deze na de
aanhouding van de verdachte (op 13 januari 2014) in de onderhavige strafzaak te kunnen vergelijken
met de dan aanwezige voorwerpen.

Aanhouding van de verdachte

De verdachte is op 13 januari 2014 in zijn woning [park B] aangehouden. Een groot aantal
voorwerpen is inbeslaggenomen, onder meer een laptop, een desktop en een groot aantal harde
schijven. Uit digitaal onderzoek is gebleken dat op een aantal van deze gegevensdragers vele
bestanden staan die in verband kunnen worden gebracht met de tenlastegelegde feiten.

(B) De advocaten-generaal hebben opgemerkt dat de uit de Facebookrapporten verkregen informatie
is gebruikt als startinformatie van het Disclosure-onderzoek en dat zij niet het gebruik als
bewijsmiddel van die rapporten beogen.

Het hof zal de informatie van Facebook slechts in beperkte mate voor het bewijs gebruiken, onder
andere voor zover die informatie ziet op door de verdediging ingenomen stellingen die strekken ter
motivering van de verweren dat de verdachte noch gekoppeld kan worden aan door Facebook
genoemde relevant geachte IP-adressen noch aan het hiervoor vermelde telefoonnummer dat is
gebruikt bij het aanmaken van een Facebook-account.

Verder acht het hof data afkomstig van Facebook op accountniveau, zoals over naamswijzigingen van
een account of bij een account geregistreerde emailadressen, net als bijvoorbeeld data betreffende
van een bepaald account verzonden berichten, bruikbaar voor het bewijs. De betrouwbaarheid van
die data is niet gemotiveerd bestreden. Naar het oordeel van het hof staat de betrouwbaarheid van
die data buiten twijfel. Aan de overige inhoud van de rapporten kleeft het bezwaar dat daarin
conclusies worden getrokken waarvan de grondslag, bij gebreke van een toereikende nadere door
Facebook verstrekte toelichting, niet getoetst kan worden. Dat bezwaar kleeft niet aan de zojuist
genoemde data.

7 Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging
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De advocaten-generaal hebben betoogd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te
worden verklaard in de vervolging van de onder 63 tot en met 66 telkens primair tenlastegelegde
feiten. Daartoe is aangevoerd dat het tenlastegelegde hier telkens een klachtdelict betreft en niet kan
worden vastgesteld dat de klacht binnen de wettelijke termijn van drie maanden is gedaan.
Uitzonderlijke omstandigheden die maken dat ondanks het overschrijden van de klachttermijn
vervolging mogelijk is, doen zich niet voor, aldus de advocaten-generaal.

Het hof overweegt als volgt.

Aan de verdachte is tenlastegelegd onder 63 primair een poging tot afdreiging en onder 64 primair, 65
primair en 66 primair telkens een voltooide afdreiging, strafbaar gesteld in artikel 318, lid 1, Wetboek
van Strafrecht (hierna: Sr), in verbinding met artikel 45 Sr wat de poging betreft. Na het verkrijgen van
compromitterend beeldmateriaal zou de verdachte, door te dreigen dit materiaal te verspreiden, een
viertal meerderjarige mannen hebben gedwongen, of hebben geprobeerd te dwingen, tot betalingen.

Artikel 318, lid 3, Sr houdt in dat dit misdrijf alleen wordt vervolgd op klacht van degene tegen wie het
is gepleegd. Het afhankelijk stellen van de mogelijkheid tot vervolging van de wil van degene tegen
wie het misdrijf is gepleegd – een weinig voorkomende uitzondering in het Nederlandse strafrecht –
steunt blijkens de wetsgeschiedenis op de mogelijkheid dat bij vervolging het bijzonder belang van
het slachtoffer groter nadeel lijdt dan het openbaar belang. Dit bijzonder belang is hierin gelegen dat
ongewenste ruchtbaarheid die de door het delict getroffene als pijnlijk ervaart, wordt vermeden.

De klacht moet op grond van artikel 66, lid 1, Sr worden ingediend binnen drie maanden nadat de
klachtgerechtigde kennis heeft genomen van het gepleegde feit. Door het stellen van die termijn
wordt – in de woorden van de memorie van toelichting bij het ontwerp-wetboek – voorkomen dat

"aan een persoon tegen een ander een wettelijk zwaard in handen [wordt] gegeven, waarvan hij
jaren lang, gedurende den geheelen verjaringstermijn, gebruik zoude kunnen maken.

Daarenboven eischt het maatschappelijk belang eene spoedige vervolging der misdrijven, en het mag
dus niet aan de willekeur van den tot klagte geregtigde worden overgelaten, het instellen der
publieke actie tot de uiterste grens van den verjaringstermijn op te houden".

(H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, deel I, 1891, p. 498)

Op grond hiervan moet worden aangenomen dat de klachtgerechtigde bij een delict als het
onderhavige zijn bevoegdheid slechts gedurende de in de wet genoemde klachttermijn kan
uitoefenen. In zoverre is zijn macht te bepalen of de verdachte wordt vervolgd in tijd begrensd. Dat
betekent dat in het geval dat voor het instellen van een vervolging een klacht is vereist en de klacht
niet is ingediend binnen drie maanden nadat de klachtgerechtigde heeft kennis genomen van het
gepleegde delict, de vervolging daarop afstuit (vgl. HR 4 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2242).

Uit de stukken van het dossier blijkt niet dat de termijn van drie maanden door de betrokken
klachtgerechtigden (D36 t/m D39) in acht is genomen. Het behoeft geen betoog dat juist de tegenover
hen geuite dreigementen en de angst voor ontdekking bij feiten als hier tenlastegelegd, meebrengen
dat de slachtoffers daarvan ernstig geremd kunnen zijn in het benaderen van de
opsporingsautoriteiten. De huidige regeling in voormelde bepalingen van het Wetboek van Strafrecht
heeft daarmee als ongerijmd gevolg dat naarmate de degene die zich schuldig maakt aan afdreiging
er beter in slaagt door intimidatie en het zaaien van angst het slachtoffer te weerhouden van een
stap naar de politie, hij daarmee kan bewerkstelligen dat hij voor dat strafbare feit niet vervolgd kan
worden. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft daarop in een uitspraak van 20 februari 2017 ook
al gewezen (ECLI:NL:GHARL:2017:1450). Blijkens de concept-memorie van toelichting bij het concept-
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering heeft deze
kwestie de aandacht van de wetgever. Daarin wordt voorgesteld de klachttermijn van drie maanden te
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laten vervallen.

Onder de huidige wettelijke regeling ziet het hof in de onderhavige zaak geen ruimte het openbaar
ministerie ontvankelijk te oordelen in de vervolging van deze feiten. Het openbaar ministerie moet
daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in de vervolging van de onder 63 primair, 64 primair, 65
primair en 66 primair tenlastegelegde feiten, zoals de advocaten-generaal ook zelf hebben gevorderd.
Opmerking verdient dat dit niet in de weg staat aan een inhoudelijke beoordeling van de verwijten die
de verdachte zijn gemaakt van zijn handelen tegenover deze personen, zoals telkens subsidiair onder
63 tot en met 66 tenlastegelegd.

De verdediging heeft het hof bij pleidooi wederom verzocht de verzoeken die zij op de terechtzitting
van 5 november 2018 heeft gedaan en die het hof op de terechtzitting van 8 november 2018 heeft
afgewezen, in te willigen. Het gaat hierbij om verzoeken die betrekking hebben op de (tot op heden)
geweigerde inzage in de forensische kopieën van alle gegevensdragers, inzage in alle
opnamen/resultaten van de ingezette keylogger en inzage in de WE-logs en VPN-logs, nader
onderzoek naar de “verdwijning” van de keylogger van een van de computers van de verdachte,
nader onderzoek door een deskundige van het installatieproces van de keylogger, verstrekking van
alle IP-taps, onderzoek (door een deskundige) van de Facebookrapporten en verstrekking van niet
eerder vrijgegeven gedeelten van die rapporten, nader onderzoek (door een deskundige) van de
OVC-opnamen, verstrekking van de Skype-gegevens van alle D’s, verstrekking van informatie over de
Britse undercoveroperatie en nader onderzoek naar vormverzuimen voorafgaande aan de aanhouding
van de verdachte.

De verdediging heeft, onder verwijzing naar hetgeen zij op de terechtzitting van 5 november 2018
over artikel 6 Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
naar voren heeft gebracht, betoogd dat de verdachte naar zijn gevoel op geen enkel moment in de
procedure voldoende mogelijkheid heeft gehad zijn verdediging goed voor te bereiden en vervolgens
goed uit te bouwen. Hij meent dat zonder inzage in alle gegevens geen conclusie valt te trekken over
de relevantie van de niet verstrekte gegevens. Naar het oordeel van de verdediging kan de weigering
(inzage in) gegevens te verstrekken niet worden gebaseerd op de bescherming van de privacy van de
slachtoffers en derden, nu de verdediging al beschikte over zeer veel privacygevoelige informatie
omdat die zich in het dossier bevond en zij niets van die informatie heeft prijsgegeven of anderszins
gebruikt.

De conclusie is, aldus de verdediging, dat de verdachte door het niet honoreren van zijn
onderzoekswensen onvoldoende in de gelegenheid is gesteld zijn verdediging practical and effective
voor te bereiden en te voeren, zodat artikel 6 EVRM is geschonden. Daaraan heeft de verdediging het
verzoek verbonden die schending ongedaan te maken en alsnog het gevraagde onderzoek te
gelasten.

De advocaten-generaal hebben hierop bij repliek als volgt gereageerd, mede onder verwijzing naar
hetgeen zij hebben opgemerkt in hun ‘regiebrief’ van 22 november 2017 en in hun op schrift gestelde
reactie van 5 november 2018 op de op die terechtzitting gedane onderzoekswensen van de
verdediging.

Afwijzing van de onderzoekwensen van de verdediging brengt in deze zaak niet mee dat geen sprake
is van een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM, mede in aanmerking genomen dat na het

8 Onderzoekswensen en artikel 6 EVRM
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gereed komen van het eindproces-verbaal nog veel aanvullend onderzoek is verricht naar aanleiding
van vragen en verzoeken van de verdediging. Daarnaast kunnen zwaarwegende opsporingsbelangen
– zoals de noodzaak dat de werking en de wijze van plaatsing van de keylogger niet bekend wordt –
en privacybelangen – die er onder meer toe strekken secundaire victimisatie van de slachtoffers te
voorkomen – leiden tot afwijzing van onderzoekwensen zonder dat dit een schending van artikel 6
EVRM oplevert. De onderzoekswensen van de verdediging liggen ook thans voor afwijzing gereed.

Bij dupliek heeft de verdediging er, onder verwijzing naar het EHRM in zijn uitspraak van 31 maart
2009 (het hof begrijpt: 8 december 2009) (Janatuinen vs. Finland) nog op gewezen dat het weigeren
van toegang tot bewijsmateriaal alleen is toegestaan als dat strikt noodzakelijk is en dat de
moeilijkheden die de verdediging ondervindt als gevolg van die weigering moeten worden
gecompenseerd, terwijl van enige compensatie in de onderhavige zaak geen sprake is.

Het hof stelt, zoals het ook op de terechtzitting van 8 november 2018 heeft overwogen in reactie op
de onderzoekswensen van de verdediging, het volgende voorop.

Het gaat bij de beoordeling van het recht op een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM om de
procedure als geheel (de overall fairness of the trial). Aan artikel 6 EVRM valt geen ongeclausuleerd
recht op kennisneming van, of beschikking over, álle resultaten van het opsporingsonderzoek te
ontlenen noch behelst die bepaling aanspraak op het verrichten van elk door de verdediging wenselijk
geacht onderzoek. Voorts mogen aan de motivering van onderzoekswensen eisen worden gesteld.
Verzoeken om inzage of nader onderzoek die onvoldoende specifiek en concreet zijn of die elke
relevantie missen voor beslissingen in deze zaak, komen in aanmerking voor afwijzing zonder dat
daarmee geacht kan worden tekort te zijn gedaan aan het recht van de verdachte op een eerlijk
proces of aan het beginsel van equality of arms.

In de onderhavige zaak is, zoals ook door de advocaten-generaal is opgemerkt, in eerste aanleg veel
nader onderzoek verricht naar aanleiding van verzoeken van de verdediging en zijn in aanvullende
processen-verbaal veel vragen van de verdediging beantwoord, een en ander mede ten aanzien van
de inzet van de keylogger. Het hof heeft ten aanzien van vele onderzoekswensen die in hoger beroep
zijn geventileerd, geoordeeld dat die onvoldoende zijn onderbouwd om voor toewijzing in aanmerking
te komen; specifieke aanvullende motiveringen zijn bij pleidooi of dupliek niet aangedragen. In de kern
komen die verzoeken neer op fishing expeditions. De specifieke relevantie daarvan voor door het hof te
nemen beslissingen is niet nader aangeduid; de motivering kenmerkt zich vooral door algemeenheden
en speculaties. Op dergelijke verzoeken is de overweging van het EHRM dat het weigeren van
toegang tot bewijsmateriaal alleen is toegestaan als dat strikt noodzakelijk is, naar het oordeel van
het hof niet van toepassing. Opmerking verdient verder dat, zoals de rechtbank dat in eerste aanleg
heeft gedaan, het hof de verdediging op diverse momenten in de procedure in hoger beroep veel
ruimte heeft geboden verzoeken om nader onderzoek te doen en deze van een uitgebreide toelichting
te voorzien. Uit een oogpunt van zorgvuldigheid heeft het hof de verdediging daartoe ook nog in de
gelegenheid gesteld op een moment waarop dat niet gebruikelijk is, te weten lang nadat naar
aanleiding van de daartoe bestemde regiezitting (op 1 december 2017) reeds op verzoeken van de
verdediging was beslist (op 15 januari 2018). Een aantal verzoeken is naar aanleiding van de
regiezitting door het hof toegewezen. Waar het hof verzoeken van de verdediging heeft afgewezen is
dat gebeurd op basis van – vanzelfsprekend – een grondige bestudering van het aangevoerde en
heeft het hof zijn beslissingen gemotiveerd. Over de opstelling van de verdachte in dit verband heeft
het hof enige observaties opgenomen in zijn motivering van de beslissingen (van 8 november 2018)
op de verzoeken van de verdediging van 5 november 2018. In het licht van deze gang van zaken, de
daarbij tussen de verdediging en de advocaten-generaal gewisselde argumenten en de door het hof
voor zijn beslissingen gegeven motivering, is het hof van oordeel dat aan de verdediging geen
bewijsmateriaal is onthouden dat – in de woorden van het EHRM – “contains such particulars which
could enable the accused to exonerate himself or have his sentence reduced”.

Daar komt bij dat de verdachte de mogelijkheid heeft gehad zich te verdedigen, van welke
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mogelijkheid onder meer bij pleidooi en dupliek uitvoerig gebruik is gemaakt. Het feit dat de verdachte
niet zelf het woord heeft gevoerd is zijn eigen keuze geweest, die niet aan het openbaar ministerie of
het hof kan worden tegengeworpen. In zoverre heeft de verdachte zichzelf vrijwillig beperkt in zijn
verdediging. Aan de raadslieden heeft het niet gelegen; zij hebben zich op adequate wijze gekweten
van hun verplichting ter verdediging van de verdachte de nodige verweren te voeren.

Voor zover de resultaten van de keylogger en de OVC voor het bewijs zullen worden gebruikt, gaat
het om bewijsmateriaal dat verre van decisive is: het is bewijsmateriaal dat ondersteuning biedt op
een enkel detail waar de bewijsvoering als geheel in wezen gemakkelijk zonder kan. Ook overigens
ziet het hof geen grond terug te komen van zijn beslissingen van 8 november 2018 en de daarvoor
gegeven motivering, die als hier herhaald moet worden beschouwd. Van schending van artikel 6 EVRM
is naar het oordeel van het hof geen sprake.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft gesteld dat de resultaten van het op de laptop en de desktopcomputer in de
woning van de verdachte geïnstalleerde technisch hulpmiddel waarmee schermafbeeldingen en
toetsaanslagen zijn vastgelegd (hierna ook aangeduid met de term ‘keylogger’) niet voor het bewijs
gebruikt kunnen worden omdat: a. de keylogger onrechtmatig is ingezet, zodat sprake is van een
vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv, en b. aanleiding bestaat te twijfelen aan de juistheid van
de resultaten van de keylogger. Deze stellingen zijn door de verdediging als volgt toegelicht.

Ad a. De in dit geval gebruikte keylogger is een softwarematig technisch hulpmiddel, waaraan bij de
installatie aanpassingen moeten worden gedaan. Die aanpassingen bestonden uit het na installatie
op de computers in de woning van de verdachte aanvinken welke programma’s werden opgenomen,
dat informatie moest worden verzonden en wat het tijdsinterval tussen de op te nemen screenshots
was. Het feit dat aanpassingen bij de installatie nodig waren, blijkt ook uit de omstandigheid dat de
keylogger aanvankelijk niet correct functioneerde en pas na hernieuwd installeren en instellen
gegevens naar de politie verzond. Daarom is ten onrechte volstaan met keuring vooraf en had de
keylogger op grond van artikel 19 van het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering (hierna ook:
het Besluit) na afloop van de inzet daarvan gekeurd moeten worden. Dit geldt temeer nu de keylogger
programma’s kon opnemen die niet onder de noemer vertrouwelijke communicatie vallen, zodat het
van de instellingen na installatie afhangt of de keylogger correct functioneert en voldoet aan de
wettelijke eisen. Daar komt bij dat het Besluit niet toestaat technische hulpmiddelen te gebruiken
waarvan de broncode niet bekend is bij de autoriteiten. Betoogd is verder dat het beoordelingskader
uit het arrest van de Hoge Raad van 12 juli 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BP4650) (betreffende het
inmiddels vervallen Besluit technische hulpmiddelen bijzondere opsporingsbevoegdheden) niet ziet op
softwarematige technische hulpmiddelen. Bij die hulpmiddelen heeft de rechter onder het nu geldende
Besluit meer ruimte om te beoordelen of zij aan de wettelijke eisen voldoen, mede gezien de
gewijzigde keuringsprocedure die nu geheel in handen is gelegd van de Keuringsdienst van het Korps
landelijke politiediensten (thans: Landelijke Eenheid, dienst operationele samenwerking).

Ad b. Volgens de verdediging blijkt uit zes punten dat de keylogger niet goed heeft gefunctioneerd:

1. Er is sprake van discrepanties: teksten die zichtbaar zijn op de schermafbeeldingen kunnen in de
vastgelegde toetsaanslagen niet worden teruggevonden. Het gebruik van de functie kopiëren-plakken
biedt geen afdoende verklaring voor de geconstateerde verschillen. De omstandigheid dat de

9 De inzet en resultaten van de keylogger
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resultaten van de keylogger niet zijn aangetroffen op de gegevensdragers in de woning van de
verdachte bevestigt dat de vastgelegde handelingen niet hebben plaatsgevonden door middel van de
computers in zijn woning.

2. Onverklaard is gebleven hoe het kan dat na de aanhouding van de verdachte bleek dat de
keylogger niet meer aanwezig was op de desktopcomputer.

3. Indien de verwijdering van de keylogger het gevolg is van een quickscan door een gedownload
gratis antivirusprogramma, wekt dat twijfel aan de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de keylogger.

4. De resultaten van de keylogger komen niet overeen met de resultaten van de IP-tap. De keylogger
heeft op 6 januari 2014 om 18:21 uur voor het laatst een bestand aangemaakt, terwijl door middel
van de IP-tap is vastgelegd dat die dag van 18:24 uur tot 18:33 uur activiteiten plaatsvonden die de
keylogger bij correct functioneren zou hebben moeten vastleggen. Waarom de keylogger al niet meer
behoorlijk functioneerde voordat de virusscanner was geïnstalleerd, is niet opgehelderd.

5. Het feit dat de VPN-verbinding na plaatsing van de keylogger niet meer automatisch opstartte,
vormt een aanwijzing dat de keylogger niet alleen werkte op de bij installatie voor opname ingestelde
programma’s, maar ook daarbuiten invloed had op verbindingen en programma’s.

6. De keylogger heeft méér opgenomen dan alleen vertrouwelijke communicatie. Dit blijkt uit de
schermafbeeldingen in het dossier op p. A01 904 en A01 2342, waarop een Windows-folder, Kladblok,
WinRAR en een mediaplayer zijn te zien. Uit de verklaring van [teamleider] blijkt verder dat de
keylogger bestanden kan creëren, verplaatsen, archiveren, versleutelen, kopiëren, versturen en
vernietigen, en dat de originele resultaten worden vernietigd na verzending van een kopie via
internet, zodat manipulatie mogelijk is.

Het standpunt van de advocaten-generaal

De advocaten-generaal hebben hier tegenover gesteld, kort gezegd, dat zij zich aansluiten bij de
overwegingen van de rechtbank die inhouden dat keuring van de keylogger voorafgaand aan de inzet
daarvan wel mogelijk en voldoende was en dat een keuring achteraf niet nodig was, zodat van een
vormverzuim geen sprake is. Voorts houden die overwegingen in dat ook op de keylogger het
beoordelingskader uit de voormelde rechtspraak van de Hoge Raad toepasselijk is, met dien
verstande dat de rechter kan toetsen of sprake is van geconstateerde onregelmatigheden bij de inzet
die afbreuk kunnen doen aan de betrouwbaarheid daarvan. Ook ten aanzien van de zes door de
verdediging gestelde onregelmatigheden hebben de advocaten-generaal zich aangesloten bij de
beoordeling daarvan door de rechtbank. Die beoordeling komt erop neer dat de gestelde
onregelmatigheden geen afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van de resultaten van de keylogger.

Voor de beoordeling relevante feiten

Op 22 december 2013 is ter uitvoering van een bevel tot het opnemen van vertrouwelijke
communicatie als bedoeld in artikel 126l Sv op de laptop en de desktopcomputer in de woning van de
verdachte een keylogger (genaamd [keylogger] ) geplaatst. Daarbij zijn ingesteld als op te nemen
applicaties: Firefox, Chrome, Safari, Opera, Outlook, Thunderbird, Mail, Message, Skype Messenger,
Chat, MSN, Remote, Internet, Maxthon en Eigenschappen voor Datum en Tijd.6 Daags na plaatsing
bleek dat geen resultaten van de keylogger werden ontvangen door de politie.7 Op 3 januari 2014
werd de woning van de verdachte opnieuw betreden. Toen is vastgesteld dat de resultaten van de
keylogger niet waren verzonden, maar nog wel aanwezig waren op de desbetreffende computer. Het
resultaat is toen ter plekke veiliggesteld en de keylogger is verwijderd en opnieuw geplaatst op de die
computer. De resultaten van de keylogger werden daarna wel ontvangen door de politie.8

Na de aanhouding van de verdachte op 13 januari 2014 bleek de keylogger niet meer aanwezig op de
desktopcomputer9 op de plaats op de harde schijf waar deze verwacht mocht worden.10 Omdat de
keylogger niet op afstand kon worden verwijderd, is dit alleen te verklaren door een handeling ter
plaatse op de computer of door een autonoom werkend programma, zoals een virusscanner.11 Een
antivirusprogramma verwijdert als bedreiging aangemerkte software van de oorspronkelijke
bestandslocatie.12 Nader onderzoek wees uit dat op 6 januari 2014 met een op die dag op de
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desktopcomputer geïnstalleerd antivirusprogramma een virusscan is uitgevoerd, waarbij op de harde
schijf ongewenste software is aangetroffen en verwijderd.13 In het logbestand van het
antivirusprogramma is vermeld welk bestand is verwijderd. Deze bestandsnaam, bestandslocatie en
aanduiding van de software bevatten informatie over de keylogger, zo is aanvullend geverbaliseerd.14

Voor de gebruikte keylogger heeft [teamleider] , teamleider Keuringsdienst, Politie Landelijke Eenheid,
dienst operationele samenwerking, een conformiteitsverklaring afgegeven, op basis van een op 24
maart 2009 voltooide keuring.15 [teamleider] is op 1 oktober 2016 door de rechter-commissaris
gehoord en heeft onder meer verklaard, zakelijk weergegeven:

De Keuringsdienst is onafhankelijk. De Keuringsdienst zelf is sinds 2000/2001 ISO-gecertificeerd. In
het kader daarvan krijgen we jaarlijks een externe audit. Als de politie ons een middel aanbiedt
keuren wij het. Nadat het is gekeurd kan het door gecertificeerde opsporingsambtenaren worden
ingezet. Wij zien nooit een concreet onderzoek. Ik ben zelf geen opsporingsambtenaar. Daar ben ik
blij om want als Keuringsdienst willen wij onafhankelijk kunnen keuren. Ik heb rond het jaar 2000 de
Keuringsdienst opgezet. In het begin deed TNO de OVC-keuringen. Wij deden dan een voorkeuring en
TNO adviseerde de Minister of het hulpmiddel daadwerkelijk kon worden goedgekeurd. Het bleek dat
de Keuringsdienst veel meer expertise had dan TNO. TNO had eigenlijk nooit opmerkingen over onze
voorkeuringen. Toen in 2006 het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering (Besluit) werd
aangepast (het hof begrijpt: in de plaats kwam van het Besluit technische hulpmiddelen bijzondere
opsporingsbevoegdheden) heeft TNO aan de Minister geadviseerd dat wij zelf een goedkeurende
verklaring zouden mogen afgeven. Het gaat erom dat wordt aangetoond dat het hulpmiddel integer is.
Als teamleider ben ik meewerkend voorman. Ik doe zelf ook keuringswerkzaamheden. Ik ben
eindverantwoordelijke voor iedere keuring. Sinds 2008 of 2009 houd ik mij vooral bezig met de keuring
van software ten behoeve van de opname van vertrouwelijke communicatie. Het hulpmiddel
[keylogger] bestaat volledig uit software. Vóór 2009 hebben wij diverse malen eerder een
softwarematig technisch hulpmiddel gekeurd. In 2008 is het Keuringsprotocol ook toegespitst op
softwarematige hulpmiddelen. De procedure is in grote lijnen gelijk aan de procedure voor keuring van
andere hulpmiddelen. Het is een kwestie van duwen en trekken om te kijken of het hulpmiddel rare
dingen doet tijdens de keuring. We keuren aan de hand van de eisen die zijn verwoord in het Besluit.
Bij de keuring van dit hulpmiddel is op geen enkele wijze afgeweken van de standaardprocedure. Ik
heb zelf de technische keuring gedaan. Onze jurist denkt mee over de vraag welke mogelijke
functionaliteiten vallen onder het begrip OVC, en welke niet. Ik wil een middel niet voor de hele
bandbreedte goedkeuren als er voor OVC maar een paar delen gebruikt mogen worden. Ik geef mijn
goedkeuring alleen op onderdelen die echt met OVC te maken hebben. Ik wil bijvoorbeeld niet dat de
politie een hele PC kan doorzoeken op basis van mijn tool terwijl eigenlijk alleen OVC is toegestaan.
Als een middel bijvoorbeeld tien functies heeft, zet ik in de interne handleiding dat alleen de functies 1,
5 en 6 voor OVC bedoeld zijn. Als de politie meer functies aanzet naar aanleiding van een bevel OVC,
is dat onrechtmatig. Het hulpmiddel [keylogger] omvat een keylogger, het neemt muisklikken op en
maakt screenshots. Meer kan dit hulpmiddel niet. Het is geen Remote Acces Trojan (RAT). Je kunt via
dit hulpmiddel niet van buitenaf in de computer inbreken. Ik heb in een eerder rapport al aangegeven
dat dit hulpmiddel op locatie geïnstalleerd, bediend en verwijderd moet worden. Het hulpmiddel is niet
een hulpmiddel waarvoor het Besluit in een keuring achteraf voorziet. Het middel wordt niet
aangepast bij installatie. Het is een vaststaand softwarepakket. Bij installatie moet worden
aangevinkt welke programma’s wel en niet worden opgenomen. De keuring zelf is een kwestie van
proefondervindelijk werken. Je geeft een bepaalde input en vergelijkt het resultaat daarmee. Je gaat
allerlei variabelen veranderen en kijkt of een middel dan nog steeds goed werkt. Ik denk dat ik alles
bij elkaar twee volle maanden ben bezig geweest met de keuring van dit middel. Het was steeds een
kwestie van duwen, voelen, trekken, installeren, kijken wat voor gevolgen er optraden, eraf halen en
nog eens installeren, alles wat je kunt bedenken. Ik heb steeds het eindresultaat vergeleken met de
input en ik heb geen onvolkomenheden ontdekt. Bij het verzenden van de resultaten van het
technisch hulpmiddel is sprake van een beveiligde verbinding. De resultaten worden versleuteld
verzonden en volgens de Keuringsdienst is het daarmee veilig genoeg. Als iemand beweert dat de
gegevens zijn gemanipuleerd kan dit onmiddellijk worden gecontroleerd door opnieuw de
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1.2.

1.3.

elektronische handtekening te berekenen. Als er ook maar één bit is veranderd, is de elektronische
handtekening niet meer gelijk. Er kunnen wel afwijkingen zijn tussen de screenshots en de
geregistreerde toetsaanslagen en muisaanslagen. Als een computer heel druk bezig is kan het zijn
dat hij af en toe een letter laat vallen. Soms verwerkt de computer een toetsaanslag of muisklik niet.
Het is echter uitgesloten dat de computer een toetsaanslag of muisklik erbij verzint. Afhankelijk van de
drukte met de processorcapaciteit kan het hulpmiddel incidenteel iets missen, maar het zal nooit iets
registreren dat niet is gebeurd. [Geconfronteerd met de gang van zaken in deze zaak, waaronder het
aanvankelijk niet verzenden van resultaten door de keylogger, het constateren dat resultaten nog op de
computer aanwezig waren en, later, het niet meer op de desktop aanwezig zijn van de keylogger, antwoordt
[teamleider] :] Ik weet niet wat hier precies is gebeurd. Het is wel zo dat bij dit hulpmiddel de functie
‘informatie verzenden’ apart moet worden aangevinkt. Misschien is dat niet gebeurd. Misschien is het
hulpmiddel tussentijds verwijderd. Het hulpmiddel werkt zo, dat opgenomen informatie op de
computer wordt opgeslagen totdat die wordt verzonden. Zodra de informatie is verzonden, is die niet
meer op de computer aanwezig. De gang van zaken zoals door u beschreven zegt niets over de
integriteit van de opnames die zijn gemaakt.16

Voor de beoordeling relevant juridisch kader

Het meergenoemde, hier toepasselijke Besluit technische hulpmiddelen strafvordering (Stb. 2006, 524)
voorziet in artikel 18 in de mogelijkheid van de inzet van een gekeurd technisch hulpmiddel en behelst
in hoofdstuk 5 bepalingen met betrekking tot de keuring. In artikel 19 is daarnaast voorzien in de
mogelijkheid van de inzet van een ander – niet voorafgaand aan de inzet gekeurd – technisch
hulpmiddel, waarover na afloop van de inzet een keuringsrapport moet worden vastgesteld. De Nota
van toelichting bij dit Besluit houdt onder meer in:

“1. Algemeen (…)

Dit besluit vervangt het Besluit technische hulpmiddelen bijzondere opsporingsbevoegdheden.

Aanleiding

De aanleiding voor dit besluit is tweeërlei. In de eerste plaats zijn in de eindevaluatie van de Wet
bijzondere opsporingsbevoegdheden knelpunten gesignaleerd bij de uitvoering van het Besluit
technische hulpmiddelen bijzondere opsporingsbevoegdheden (Kamerstukken II 2004/05, 29940,
nr. 1). (…) In de evaluatie werden als belangrijkste knelpunten bij de uitoefening van deze
bijzondere opsporingsbevoegdheden genoemd: de langdurige certificeringprocedure, de te
strenge technische eisen die aan de apparatuur worden gesteld (…). In de evaluatie werd
geconstateerd dat deze knelpunten afbreuk doen aan de doelmatigheid en de slagvaardigheid
van de opsporing. In het licht van de evaluatie is het wenselijk de procedures die bovenmatig
omslachtig en ingewikkeld zijn en daarmee hun doel voorbij schieten, aanzienlijk te
vereenvoudigen en ook overigens te herzien. Daartoe dient dit nieuwe besluit dat een meer
efficiënte en slagvaardige opsporing mogelijk maakt, terwijl het uitgangspunt van transparantie en
controle niet wordt aangetast. (…)

Reikwijdte

Dit besluit ziet alleen op technische hulpmiddelen die gegevens registreren. Dergelijke technische
hulpmiddelen leveren immers (beeld- of geluids)materiaal op, waarvan de rechter en de
verdediging kennis kunnen nemen en dat als bewijs kan dienen. De betrouwbaarheid van de door
deze middelen vastgelegde waarnemingen dient onomstotelijk vast te staan. Dit betekent dat het
besluit ziet op alle technische hulpmiddelen die worden ingezet ter uitvoering van een bevel tot
het opnemen van vertrouwelijke communicatie (126l en 126s Sv). (…)

Uitgangspunten en systematiek
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1.4.

Het besluit is gebaseerd op het uitgangspunt dat de gegevens die in het kader van de bijzondere
opsporingsbevoegdheden met een technisch hulpmiddel worden vastgelegd, betrouwbaar, voor
derden toetsbaar en niet manipuleerbaar dienen te zijn. Ook in de gevallen waar de inzet van een
technisch hulpmiddel de directe waarneming van de opsporingsambtenaar geheel vervangt, dient
de authenticiteit van het bewijsmateriaal boven alle twijfel te zijn verheven. De technische en
procedurele eisen die het besluit stelt aan de inzet van technische hulpmiddelen dienen als
waarborg voor de onschendbaarheid van de vastgelegde waarnemingen, die artikel 126ee van
het Wetboek van Strafvordering vereist. De authenticiteit van de vastgelegde waarnemingen
wordt allereerst gewaarborgd door de technische eisen die aan de technische hulpmiddelen
worden gesteld. (…) Ter controle op de naleving van deze technische eisen stelt het besluit de eis
dat slechts gekeurde technische hulpmiddelen mogen worden ingezet bij de uitoefening van de
bijzondere opsporingsbevoegdheden. Daartoe is de keuringsdienst van het Korps landelijke
politiediensten belast met de keuring van technische hulpmiddelen en componenten. Om de
kwaliteit en consistentie van de keuring te waarborgen dient de keuringsdienst een
keuringsprotocol vast te leggen voor de keuring van de verschillende technische hulpmiddelen en
componenten. Van de keuring wordt een rapport opgemaakt waarin wordt beschreven in hoeverre
het technische hulpmiddel of de component voldoet aan de algemene en aanvullende technische
eisen die het besluit stelt. Bij de keuring wordt aan het technische hulpmiddel of de component
een uniek keuringsnummer toegekend. In het proces-verbaal van de inzet kan worden verwezen
naar het keuringsnummer, waardoor de samenstelling van het technische hulpmiddel – ter
bescherming van de tactische belangen van de opsporingsdiensten – kan worden afgeschermd.
De betrouwbaarheid van het middel en de vastgelegde waarnemingen blijft echter buiten twijfel
nu de rechter indien noodzakelijk de volledige gegevens kan opvragen. (…) Voorafgaand en na
afloop aan de daadwerkelijke inzet controleert de opsporingsambtenaar of het technische
hulpmiddel aan de gestelde eisen voldoet en correct functioneert. Indien onregelmatigheden
worden geconstateerd wordt een proces-verbaal opgemaakt en naar de officier van justitie
gezonden. De officier en de rechter kunnen op grond van het proces-verbaal beoordelen in
hoeverre de geconstateerde onregelmatigheden afbreuk doen aan de authenticiteit en
bewijskracht van de vastgelegde waarnemingen. (…)

Wijzigingen

Naar aanleiding van de eindevaluatie van de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden is een
aantal procedures in het besluit vereenvoudigd in vergelijking met het Besluit technische
hulpmiddelen bijzondere opsporingsbevoegdheden. Allereerst is de doorlooptijd van de
keuringsprocedure door een tweetal wijzigingen sterk gereduceerd. De afgifte van een ministeriële
verklaring van goedkeuring leidde tot een lange doorlooptijd van de keuringsprocedure. Nu in de
praktijk er nooit reden is geweest om een goedkeuring te weigeren, geldt niet langer de eis dat
de Minister van Justitie een verklaring van goedkeuring verleent. Door een functionaris van het
Korps landelijke politiediensten voortaan te belasten met de vaststelling van een keuringsrapport
wordt de doorlooptijd van de keuringsprocedure sterk verkort. (…)

2. Artikelen

Artikel 1. Definities

Onderdelen a, b en c

Onder een technisch hulpmiddel worden alleen de technische hulpmiddelen in de zin van artikel
126ee van het Wetboek van Strafvordering verstaan. Het betreft technische hulpmiddelen die
worden ingezet ten behoeve van stelselmatige observatie met een technisch hulpmiddel, het
opnemen van vertrouwelijke communicatie of het opnemen van telecommunicatie zonder
medewerking van de betrokken aanbieder. Het besluit is gericht op technische hulpmiddelen die
signalen registreren en op een gegevensdrager vastleggen. (…)

Zoals uit dit voorbeeld blijkt, beperkt het besluit zich niet tot de technische hulpmiddelen die
beeldsignalen of geluidssignalen registreren. Er zijn ook andere soorten signalen denkbaar. In het
kader van het opnemen van vertrouwelijke communicatie kan het signaal bijvoorbeeld bestaan uit
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de aanslag van een toets op het toetsenbord van een computer. (…)

Artikel 8. Controle technische hulpmiddelen

Teneinde te waarborgen dat het technische hulpmiddel voldoet aan de technische eisen ten
aanzien van de integriteit en authenticiteit, moet voorafgaand aan en na afloop van de
daadwerkelijke inzet een controle worden uitgevoerd. Dit betekent dat de ambtenaar die het
technische hulpmiddel inzet, controleert of de datum en tijd correct zijn ingesteld en of het
technische hulpmiddel geen defecten vertoont. (…) Voorafgaand aan en na afloop van de inzet
wordt tevens gecontroleerd of het technische hulpmiddel voldoet aan de technische eisen die het
besluit in de artikelen 10 tot en met 14 stelt. (…) Indien na beëindiging van de inzet geen
veranderingen aan de apparatuur zijn geconstateerd, mag er in beginsel vanuit worden gegaan
dat het middel ook gedurende de inzet goed heeft gefunctioneerd. Indien er wel een technische
afwijking, defect of verandering in de beveiliging of een andere onregelmatigheid wordt
geconstateerd, dient de opsporingsambtenaar een proces-verbaal op te maken. Aangezien het
niet correct functioneren van het technische hulpmiddel mogelijkerwijs gevolgen heeft voor de
betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal, dient het proces-verbaal aan de officier van justitie te
worden gezonden. (…)

Artikel 11. Gericht opnemen telecommunicatie (…)

Zonodig zullen er door een wijziging van het onderhavige besluit afwijkende of aanvullende eisen
moeten worden gesteld indien de technologische (on)mogelijkheden van deze technische
hulpmiddelen daartoe aanleiding geven. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat bij de opsporing gebruik
moet kunnen worden gemaakt van nieuwe technologieën, mits geen afbreuk wordt gedaan aan
de belangen die dit besluit beoogt te beschermen. (…)

Artikel 19. Inzet zonder keuringsrapport (…)

Bij technische hulpmiddelen die zich naar hun aard niet lenen voor keuring vooraf kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan het gebruik van softwareprogrammatuur als onderdeel van een technisch
hulpmiddel. Deze softwareprogrammatuur dient in veel gevallen speciaal op maat te worden
gemaakt voor de inzet in een specifiek geval. Bij de inzet van software zal het veelal noodzakelijk
zijn om bij of tijdens de inzet aanpassingen te maken aan het technische hulpmiddel om het
correct te kunnen laten functioneren. Een keuringsprocedure van het technische hulpmiddel als
geheel, voorafgaand aan de inzet, zal in deze gevallen praktisch onmogelijk zijn en een effectieve
inzet van dit technische hulpmiddel belemmeren. Zo mogelijk dienen de onderdelen van het
technische hulpmiddel die zich wel lenen voor keuring vooraf, te worden gekeurd door de
keuringsdienst”.

Na de inwerkingtreding van dit Besluit op 1 januari 2007 is het tot op heden niet gewijzigd op voor
de beoordeling in de onderhavige zaak relevante punten. Wel is op 26 mei 2008 het door de
Keuringsdienst gehanteerde ‘Keuringsprotocol t.b.v. Besluit Technische Hulpmiddelen Sv, Opnemen
Vertrouwelijke Communicatie (OVC), versie 2.0’ in gebruik genomen. Het bijbehorende revisieblad
vermeldt in verband daarmee het volgende:

“Toegevoegd de keuring van “Software applicaties”. Deze versie betreft tekstuele wijzigingen ter
verduidelijking. Deze hebben geen invloed op het keuringsresultaat. Technische hulpmiddelen
welke zijn gekeurd onder Keuringsprotocol V1.0 zullen ook voldoen onder het Keuringsprotocol
V2.0”.

Het al eerdergenoemde arrest van de Hoge Raad van 12 juli 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BP4650) is
gewezen in een zaak waarin nog het Besluit technische hulpmiddelen bijzondere
opsporingsbevoegdheden van toepassing was. De Hoge Raad wees er in die zaak op dat dit
Besluit blijkens de daarop gegeven toelichting ertoe strekte waarborgen te creëren voor de
betrouwbaarheid en herleidbaarheid van de gegevens die met de desbetreffende apparatuur zijn
verkregen. Ook wees de Hoge Raad erop dat daartoe in dat besluit technische eisen zijn gesteld
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en is voorzien in een keuring, een door de Keuringsdienst op te maken keuringsrapport en een op
basis daarvan door de Minister af te geven verklaring van goedkeuring. Vervolgens oordeelde de
Hoge Raad dat de rechter in die zaak, omdat voor de gebruikte apparatuur een verklaring van
goedkeuring was afgegeven door de Minister op basis van een door de Keuringsdienst opgemaakt
keuringsrapport, ervan uit had moeten gaan dat die apparatuur aan de wettelijke eisen voldeed.
Wel kan de rechter toetsen of van die apparatuur een normaal gebruik is gemaakt, aldus de Hoge
Raad.

Beoordeling door het hof

Naar het oordeel van het hof leent het voormelde door de Hoge Raad ontwikkelde toetsingskader
zich ook voor toepassing op de inzet van technische hulpmiddelen onder het nu geldende Besluit,
nu dat geen voor de beoordeling wezenlijke wijzigingen heeft gebracht in de aard en strekking
van de procedure van de keuring en de daarbij gestelde eisen. Daarbij heeft het hof in aanmerking
genomen dat ook het nu geldende Besluit blijkens de daarop gegeven toelichting ertoe strekt
waarborgen te creëren voor de betrouwbaarheid en herleidbaarheid van de gegevens die met
technische hulpmiddelen zijn verkregen en dat ook onder het nu geldende Besluit technische eisen
zijn gesteld en is voorzien in een keuring, een door de Keuringsdienst op te maken
keuringsrapport en een op basis daarvan (door deze dienst) af te geven verklaring van
goedkeuring. Dit brengt mee dat het hof, nu voor de ingezette keylogger door de Keuringsdienst
voorafgaand aan de inzet daarvan een goedkeurende verklaring is afgegeven, ervan uit gaat dat
deze keylogger aan de wettelijke eisen voldeed. Aanwijzingen die op het tegendeel wijzen, zijn
geenszins aannemelijk geworden. De omstandigheid dat het in dit geval gaat om een geheel uit
software bestaand technisch hulpmiddel, brengt het hof niet tot een ander oordeel. De tekst van
het Besluit noch de inhoud van de Nota van toelichting dwingt tot de conclusie dat softwarematige
technische hulpmiddelen zich per definitie niet lenen voor keuring voorafgaand aan de inzet. Uit de
hiervoor weergegeven inhoud van de Nota van toelichting bij het Besluit blijkt dat oog bestond
voor de mogelijkheid dat toekomstige technische ontwikkelingen zouden kunnen nopen tot
aanpassing van het Besluit, en dat uitgangspunt moest zijn dat bij de opsporing gebruik moet
kunnen worden gemaakt van nieuwe technologieën, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de
belangen die het Besluit beoogt te beschermen. Klaarblijkelijk is sinds de inwerkingtreding van het
Besluit in de ontwikkelingen in de mogelijkheden die software biedt, geen aanleiding gezien tot
aanpassing van het Besluit. Volstaan is met enige tekstuele aanpassingen in het Keuringsprotocol.

Het hof volgt de verdediging evenmin waar zij heeft betoogd dat sprake is van een technisch
hulpmiddel waaraan na plaatsing op een computer zodanige aanpassingen moeten worden
gedaan, dat een keuring voorafgaand aan de inzet niet mogelijk was. Hetgeen door de
verdediging is aangevoerd, doet het hof niet twijfelen aan de juistheid van de conclusie van
[teamleider] dat het niet gaat om een hulpmiddel waarvoor het Besluit in een keuring achteraf
voorziet. Die conclusie neemt het hof over. De ingezette keylogger betreft een vaststaand
softwarepakket, dat niet wordt aangepast bij plaatsing. De omstandigheid dat na plaatsing moest
worden aangevinkt welke programma’s werden opgenomen, of resultaten moesten worden
verzonden en met welke tijdsinterval screenshots werden gemaakt, brengt niet mee dat dit
technisch hulpmiddel zich niet zou lenen voor keuring voorafgaand aan de inzet daarvan. De aard
en werking van de keylogger zijn door het aanvinken van deze instellingen niet veranderd op een
wijze die niet in de keuring vooraf kon worden betrokken.

Het feit dat de keylogger aanvankelijk geen resultaten verzond, beschouwt het hof niet als een
valide argument om de stelling te schragen dat na plaatsing aanpassingen aan het technisch
hulpmiddel nodig waren, die meebrengen dat het zich niet leende voor keuring voorafgaand aan
de inzet. Dit geldt evenzeer voor het betoog dat de keylogger programma’s kon opnemen die niet
onder vertrouwelijke communicatie vallen. Het feit dat een technisch hulpmiddel ook een dergelijke
mogelijkheid biedt, behoeft op zichzelf niet in de weg te staan aan (de toereikendheid van)
voorafgaande goedkeuring. Wel kan dit een rol spelen bij de beoordeling van de rechtmatigheid
van het gebruik dat van een dergelijk technisch hulpmiddel is gemaakt.

Met haar stelling dat het Besluit in de weg staat aan het gebruik van technische hulpmiddelen
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waarvan de broncode niet bekend is bij de autoriteiten, stelt de verdediging een eis die het recht
niet kent. Het hof verwerpt dus het verweer onder a. dat de keylogger onrechtmatig is ingezet.

Dit laat de toetsing onverlet of van de keylogger een normaal gebruik is gemaakt, waaronder het
hof mede verstaat de vraag of bij de inzet aan de bruikbaarheid van de resultaten van de
keylogger in de weg staande onregelmatigheden zijn opgetreden. In dat kader zal het hof ingaan
op het verweer onder b.

In weerwil van het betoog van de verdediging met de daarin genoemde zes punten, geldt naar
het oordeel van het hof voor elk van die punten dat zij op zichzelf noch in onderlinge samenhang
beschouwd kunnen leiden tot de conclusie dat de resultaten van de keylogger wegens twijfel aan
de betrouwbaarheid daarvan niet bruikbaar zouden zijn voor het bewijs. Het hof heeft daarbij ook
acht geslagen op de omstandigheid dat de resultaten van de keylogger in ruime mate steun
vinden in andere bewijsmiddelen. Puntsgewijs wordt nog het volgende opgemerkt.

Ad 1. Een groot deel van de teksten op de door de keylogger vastgelegde schermafbeeldingen is
te herleiden tot door de keylogger vastgelegde toetsaanslagen. Naar aard en inhoud gaat het om
een beperkt aantal discrepanties. De dienaangaande opgemaakte aanvullende processen-verbaal
bieden voor een deel van deze discrepanties een verklaring. De resterende onverklaarde
discrepanties zijn naar het oordeel van het hof niet van dien aard of omvang dat aan de
betrouwbaarheid van de resultaten van het technisch hulpmiddel moet worden getwijfeld. Daarbij
heeft het hof ook acht geslagen op de verklaring van [teamleider] dat niet is uitgesloten dat het
technisch hulpmiddel incidenteel iets mist, maar dat het nooit iets zal registreren wat niet is
gebeurd. In dit verband merkt het hof nog op dat de verdediging de betrouwbaarheid van de door
de keylogger geregistreerde schermafbeeldingen op zichzelf niet anders heeft betwist dan door te
wijzen op discrepanties met de geregistreerde toetsaanslagen en de mededeling van de
verdachte dat hij nooit sites bezocht die op de schermafbeeldingen zijn vastgelegd. Daardoor
twijfelt het hof echter niet aan de betrouwbaarheid daarvan. De door de verdediging betrokken
stelling dat inzage in alle resultaten van de keylogger nog meer discrepanties zou (kunnen)
aantonen, maakt dat oordeel niet anders.

In het licht van hetgeen [teamleider] heeft verklaard over de werking van de keylogger, beschouwt
het hof het niet-aantreffen van resultaten van de keylogger op de gegevensdragers in de woning
van de verdachte, nadat de keylogger vanaf 3 januari 2014 naar behoren functioneerde, noch als
een onregelmatigheid noch als een bevestiging dat deze resultaten niet zouden zijn gegenereerd
gedurende handelingen op computers in de woning van de verdachte.

Ad 2., 3. en 4. Het hof acht op grond van de hiervoor vastgestelde feiten en omstandigheden
aannemelijk dat de gebruiker van de desktopcomputer in de woning van de verdachte op 6 januari
2014 handelingen heeft verricht die erop gericht waren eventueel daarop aanwezige ongewenste
software, zoals de keylogger, te verwijderen, en dat op die dag de keylogger is verwijderd van de
plaats op de harde schijf van de desktopcomputer waar deze door de politie geplaatst was. Het
hof acht geenszins uitgesloten dat de gebruiker van de desktopcomputer er eerst zelf in is
geslaagd de keylogger uit te schakelen, waarna (onderdelen van) de keylogger met behulp van
een antivirusprogramma zijn verwijderd van voormelde plaats op de harde schijf. De verdachte, die
heeft verklaard de eigenaar te zijn van de desbetreffende desktopcomputer en in wiens woning
deze computer stond, heeft geen verklaring afgelegd die in een andere richting wijst, hoewel dat
op zijn weg zou hebben gelegen. De onder 2. en 4. door de verdediging aangeroerde punten
vinden in deze door het hof aannemelijk geachte gang van zaken een verklaring. Daargelaten wat
er verder zij van het onder 3. genoemde punt, doet dat het hof niet twijfelen aan de
betrouwbaarheid van de resultaten van de keylogger.

Ad 5. Tegen de achtergrond van het vorenstaande ontbreken solide aanwijzingen voor de
veronderstelling dat de keylogger zelfstandig zou interfereren met het al dan niet functioneren van
de VPN-verbinding.

Ad 6. De omstandigheid dat op de door de keylogger vastgelegde schermafbeeldingen in een
aantal gevallen (de verdediging heeft twee voorbeelden genoemd) niet alleen de op dat moment
gebruikte programma’s waarmee vertrouwelijk kon worden gecommuniceerd zijn vastgelegd, maar
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tevens de op het moment van vastleggen openstaande, niet op vertrouwelijke communicatie
betrekking hebbende programma’s, beschouwt het hof als een onvermijdelijke bijkomstigheid van
het vastleggen van schermafbeeldingen. Dit rechtvaardigt evenwel niet de conclusie dat de
keylogger niet op een normale manier is gebruikt of dat van een onregelmatigheid sprake is. Naar
het oordeel van het hof biedt artikel 126l Sv een toereikende grondslag voor deze (toevallige)
bijvangst. Het hof merkt daarbij op dat deze bepaling ook toestaat dat heimelijk een woning wordt
betreden. Ook daarbij zullen in het algemeen waarnemingen worden gedaan door
opsporingsambtenaren die buiten het begrip vertrouwelijke communicatie vallen.

De verdediging heeft zich beklaagd over onregelmatigheden – door de verdachte zelf
onrechtmatigheden genoemd – in het vooronderzoek. Daarnaast heeft de verdediging in het bijzonder
geklaagd over een onregelmatigheid in het vooronderzoek in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel aan de
gestelde onregelmatigheden een verzoek tot strafvermindering (en niet bewijsuitsluiting) is
gekoppeld, hangen die vermeende onregelmatigheden zo nauw samen met andere gevoerde
verweren over artikel 6 EVRM, het bewijs en het gepresenteerde alternatieve scenario, dat het hof de
bespreking van de verweren reeds hier opneemt.

De verdediging heeft de volgende onregelmatigheden geconstateerd:

a.  het eerder genoemde niet verkrijgen van veel gegevens ter staving van de stellingen van de
verdediging;

b.  het ontbreken van voor de verdachte belangrijke OVC-opnamen en ruis in de OVC-opnamen;
c.  foute vertalingen en interpretaties van zogenaamde monologen (gesprekken in de woning);
d.  e niet-toevallige aanhouding op 20 december (het hof begrijpt: 2013) om vervolgens een keylogger

en microfoon te kunnen installeren;
e.  de verhoren in het [onderzoek] -onderzoek aanwezigheid van een Disclosure-verbalisant; de

onderzoeken [onderzoek] en Disclosure die door elkaar liepen;
f.  het binnentreden in de woning die door de verdachte werd gebruikt op 23 december 2013 en 7
januari 2014;

g.  tientallen incorrecte processen-verbaal waarin structureel vormverzuim werd bevestigd;
h.  de reeks aan BOB-bevoegdheden (observaties, etc.) die tegen de verdachte zijn ingezet.

Daarnaast heeft de verdediging onder het kopje “Onregelmatigheid vooronderzoek VK” de vraag
opgeworpen of het verzoek van de Britse undercoveragent aan de verdachte een
kinderpornografische afbeelding van D15 toe te sturen geen uitlokking oplevert. Verder heeft de
verdediging het vermoeden geuit dat sprake is van onregelmatigheden in het vooronderzoek doordat
het er alle schijn van heeft dat de Nederlandse en de Britse autoriteiten hebben samengewerkt,
terwijl daarvan in het dossier op geen enkele wijze blijkt, wellicht omdat het Nederlandse Wetboek
van Strafvordering niet voorziet in het infiltreren van een account op sociale media. Tevens is op basis
van gestelde discrepanties tussen de resultaten van het Nederlandse en het Britse onderzoek naar
de inhoud van de onder de verdachte inbeslaggenomen gegevensdragers, het vermoeden geuit dat in
het Nederlandse onderzoek veel fouten zijn gemaakt.

Het hof overweegt als volgt.

De onder a) genoemde onregelmatigheid is in dit onderdeel van het pleidooi niet nader uitgewerkt,
maar maakt wel deel uit van het betoog van de verdediging over artikel 6 EVRM. Het hof heeft dit
onderdeel bij de bespreking van laatstgenoemd betoog in zijn beschouwingen betrokken.

10 Onregelmatigheden in het vooronderzoek
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De onder d) tot en met h) genoemde onregelmatigheden zijn niet nader onderbouwd. Het hof acht
zich dan ook niet genoodzaakt hier nader op in te gaan en volstaat met de overweging dat hetgeen is
aangevoerd grotendeels feitelijke grondslag mist en voor het overige niet valt in te zien in afwijking
van welke regels zou zijn gehandeld.

Hetgeen de verdediging heeft aangevoerd over het optreden van de Britse autoriteiten berust louter
op speculaties en vermoedens, zodat dat geen verdere bespreking behoeft.

Ten overvloede overweegt het hof dat, voor zover is beoogd strafvermindering te bepleiten op de voet
van artikel 359a Sv, niet is voldaan aan de eisen die aan een dergelijk verweer gesteld moeten
worden.

De verdediging heeft de onder b) en c) genoemde onregelmatigheden als volgt onderbouwd, daarbij
voor een deel teruggrijpend op hetgeen bij de verzoeken om inzage en nader onderzoek op de
terechtzitting van 5 november 2018 is aangevoerd.

In totaal is tussen 23 december 2013 en 13 januari 2014 door middel van OVC-apparatuur ongeveer
500 uur aan materiaal opgenomen. Daarvan bestaat 49 uur uit ruis of statisch geluid. Die ruis
camoufleert bezoeken aan de woning van andere personen, onder wie een kennis van [M] , en
telefoongesprekken met [M] en partners.

De meest cruciale gesprekken heeft de verdachte gevoerd in het tijdsbestek vlak voor zijn aanhouding
op 13 januari 2014 rond 22.00 uur, maar daarvan zijn geen opnamen want de OVC-apparatuur is om
18.44 uur gestopt met opnemen. Als in dat tijdsbestek wel opnamen waren gemaakt, dan had de
verdachte kunnen staven dat de versleutelde gegevensdrager al sinds 24 december 2013 in de
stereotoren (in de woning van de verdachte) lag en dat hij daarom niet de gebruiker kon zijn van het
Skype-account door middel waarvan de Britse politie twee minuten vóór de aanhouding van de
verdachte contact met hem zou hebben gehad. Ook door het ontbreken van OVC-opnamen tussen 28
december (hof: 2013) om 12.34 uur en 29 december (hof: 2013) om 08.41 uur, is ontlastend materiaal
(opnamen van bezoeken van anderen en gesprekken) niet voorhanden.

Anders dan de politie wil doen geloven, is voormelde ruis niet veroorzaakt door een elektronisch
apparaat in de woning van de verdachte. Die ruis is evenmin het gevolg van een stroomstoring of
onderhoudswerkzaamheden door justitie (waardoor de opnamefunctie zou zijn uitgeschakeld).

Doordat ontlastende omstandigheden niet zijn vastgelegd, kunnen de wel opgenomen gesprekken uit
hun context worden gehaald. Daar komt bij dat delen van de wel opgenomen OVC-gesprekken onjuist
zijn geverbaliseerd of vertaald.

Dit alles heeft bij de verdachte bijgedragen aan het gevoel dat zaken zijn verhuld en dat de opnamen
en de uitwerkingen daarvan niet bruikbaar zijn, waarmee zijn wantrouwen jegens politie en justitie is
toegenomen.

Het hof heeft een deel van hetgeen de verdediging over de onregelmatigheden onder b) en c) heeft
aangevoerd, in zijn overwegingen hierna over het gepresenteerde alternatieve scenario betrokken,
zodat dit hier verder buiten beschouwing kan blijven.

Daarnaast constateert het hof dat op een gedeelte van de OVC-opnamen slechts ruis te horen is, dat
tussen 28 december 2013 om 12.34 uur en 29 december 2013 om 08.41 uur geen OVC-opnamen zijn
gemaakt en dat hetzelfde geldt voor de laatste uren vóór de aanhouding van de verdachte rond 22.00
uur op 13 januari 2014. De oorzaak van een en ander is, na door het hof op verzoek van de
verdediging gelast nader onderzoek waarin mogelijke verklaringen zijn geopperd,17 niet met 100%
zekerheid vast te stellen. Daar zullen hof en verdediging mee moeten leven. Manipulatie of anderszins
kwalijk optreden van politie of justitie op dit is punt is echter geenszins aannemelijk geworden. Dit
leidt dan ook tot de conclusie dat geen sprake is van onregelmatigheden, hoogstens van enige
resterende onzekerheid over de verklaring voor de (opgenomen) ruis en het ontbreken van opnamen
op 28 en 29 december 2013.
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De verdediging heeft ten aanzien van het bewijs een alternatief scenario aangedragen en in dat
verband het volgende aangevoerd.

De verdachte is niet de oorspronkelijke eigenaar van de gegevensdragers die in zijn woning zijn
aangetroffen en hij is niet degene geweest die het toetsenbord bediende ten tijde van de
tenlastegelegde handelingen. Twee harde schijven (met beslagnummer OIO13.04.01.002 resp.
OIO13.04.01.005 ) zijn namelijk van [M] , evenals de laptop en de versleutelde gegevensdrager. [M]
had de verdachte verzocht de harde schijven te repareren en/of te verwisselen. Dat deed de
verdachte ook voor anderen. De verdachte heeft de schuld op zich genomen voor door [M] gepleegde
feiten. [M] is ook degene geweest die anderen heeft opgelicht.

Dit alternatieve scenario vindt op diverse manieren steun in het dossier:

1. De harde schijven van [M] zijn gevonden in een (verhuis)doos, dus niet aangekoppeld aan een
computer; één harde schijf was zelfs kapot.

2. Een jeugdvriend van de verdachte heeft bevestigd dat de verdachte computers voor anderen
repareerde.

3. De verdachte had geen toegang tot de hem belastende bestanden omdat deze zich sinds
september 2012 – toen [M] hem verzocht zijn harde schrijven te repareren/verwisselen – op
unallocated clusters bevonden en deze alleen met forensische methoden konden worden achterhaald.
Dit klemt temeer nu informatie op die unallocated clusters in 2013 is gebruikt om een aantal D’s af te
persen. Dat kon alleen degene doen die toegang had tot die informatie en dat was niet de verdachte.

4. De op de twee genoemde harde schijven van [M] aangetroffen bestandspaden verwijzen naar
applicaties (bijvoorbeeld KMplayer) en foldernamen van wifinetwerken (zoals [Ziggo] ) die op geen
enkele wijze aan de verdachte als gebruiker zijn te koppelen. Er is dan ook objectief gezien een
duidelijke “disconnectie” tussen die twee harde schijven met belastende bestanden en alle andere
gegevensdragers en computers in de woning van de verdachte.

5. Op de twee harde schijven van [M] zijn geen personalia van de verdachte aangetroffen, terwijl
opsporingsdiensten in diverse landen daarnaar hebben gezocht en extensief forensisch onderzoek is
gedaan.

Voorts heeft de verdachte – zoals is te horen op OVC-opnamen – in telefoongesprekken met anderen
(onder wie een partner van [M] en een jeugdvriend van de verdachte) gesproken over de door [M]
gepleegde oplichtingen en de Western Union-transacties, waarbij de verdachte het geld ophaalde. De
49 uur aan OVC-opnamen die achteraf slechts uit ruis bleken te bestaan, hadden de verdachte nog
verder kunnen vrijpleiten omdat hij in die 49 uur gesprekken heeft gevoerd met [M] en zijn kennissen.
Daar komt bij dat de verdachte aan zijn toenmalige raadsman in een brief (het hof begrijpt: van 4
februari 2014) heeft geschreven over bezoeken door kennissen van [M] en telefoongesprekken met
[M] waarin zij hebben besproken dat [M] zijn laptop, gegevensdragers, telefoon e.d. moest komen
ophalen. Ook is van belang dat OVC-opnamen van gesprekken van de verdachte verkeerd zijn
weergegeven of vertaald.

De omstandigheid dat [M] niet is geïdentificeerd, zoals de rechtbank in haar verwerping van het
alternatieve scenario heeft overwogen, kan niet aan de verdachte worden tegengeworpen. Politie en
openbaar ministerie hadden onderzoek moeten verrichten om [M] te vinden. Onderzoek op internet
toont al aan dat aan de naam [M] concrete personen zijn te verbinden, maar daar is geen nader
onderzoek naar gedaan. [M] leeft zo anoniem mogelijk vanwege zijn criminele activiteiten; daarom is
de kans aanwezig dat [M] een alias is. De verdachte weet wel dat [M] sinds 13 januari 2014 in Turkije
verblijft. Dat wijst er volgens de verdachte op dat [M] iets te verbergen heeft. [M] heeft wel in 2014

11 Alternatief scenario: ‘ [M] zat achter de computer(s)’
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contact opgenomen met de toenmalige raadsman van de verdachte om inlichtingen te verstrekken en
om de verdachte eraan te herinneren dat hij, [M] , een zware jongen is met een “lange arm” die
gemakkelijk de familie en vrienden van de verdachte kan bereiken.

Evenmin kan aan de verdachte worden tegengeworpen dat de verdediging het alternatieve scenario
onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, nu de verdediging de toegang tot de forensische kopieën
van alle gegevensdragers – waarmee de aannemelijkheid van het alternatieve scenario verder was te
onderbouwen – is onthouden.

Het hof overweegt als volgt.

De verdachte heeft vanaf zijn aanhouding op 20 december 2013 diverse verklaringen over [M]
afgelegd, die het volgende inhouden.

De verklaring van de verdachte van 21 december 2013: 18

Ik heb in 2010 of 2011 een bedrag geleend van 6.000 euro bij een loan shark. Zijn naam is [M] en hij
heeft een zilvergrijze Mercedes. Toen mijn termijn van terugbetalen bijna om was, heb ik tegen [M]
gezegd dat ik maar 1.500 euro kon terugbetalen. Ik zou [M] 8.000 euro moeten betalen (6.000 plus
2.000 rente) binnen vier maanden. Omdat ik niet kon betalen, kwam [M] met een idee. Ik zou mij
voordoen als verhuurder van een woning en zou dan die woning verhuren. [M] had een kopie van mijn
paspoort gemaakt maar dan met een vervalste naam erop. Ik had de eigenaar van de woning via
Marktplaats gevonden. [M] had mij geadviseerd op Marktplaats naar een woning te zoeken.

De verklaring van de verdachte van 23 december 2013 (afgelegd buiten het kader van een verhoor):
19

De advertenties en het emailverkeer (in het kader van de oplichting van potentiële woninghuurders)
zijn geregeld door [M] . [M] deed namelijk het “virtuele” gedeelte van de oplichting en de verdachte
deed de afspraken en de bezichtigingen. De volledige naam van [M] is [M] en hij moet ergens in
[plaats 1] wonen. [M] is ongeveer 32 jaar, hij heeft een gezet postuur en altijd gel in het haar. Hij
hoort bij de Grijze Wolven en is een zware jongen. Daarom wil de verdachte eigenlijk niet over hem
verklaren; hij is bang voor eventuele gevolgen. Het geld dat afkomstig is van de oplichtingen heeft de
verdachte aan [M] afgedragen.

De verklaring van de verdachte van 14 januari 2014: 20

Ik probeer zo anoniem mogelijk te leven, mensen hoeven mij niet te kennen, anoniem is het beste
leven. In 2010 kreeg ik financiële problemen, sindsdien wil ik anoniem blijven, ik kwam in contact met
de Grijze Wolven, ik had 6.000 van ze geleend, ik moest 8.000 euro terugbetalen. Dat is de Turkse
maffia, die breken je botten en zo. Sindsdien ben ik anoniem. Ze werken overal, bij de politie, kadaster
alles, daarom sta ik nergens ingeschreven. Ik was ze geld schuldig. Ik wist eerst niet dat het een
Grijze Wolf was, je leent een bepaald bedrag, je moet je paspoort geven, dan moet je binnen zoveel
tijd met 20% rente terug betalen. Als ze me vinden loopt het niet goed af met mij, ik heb niet kunnen
afbetalen. Het is bekend dat hij mensen half dood heeft laten slaan door Polen of zo.

Het was eerst 1.700 euro. [M] heeft mij gedwongen mensen op te lichten door hun een woning te
verhuren. Het geld, zo’n 6.000 euro, heb ik aan [M] gegeven en toen was ik weg. Het waren
onschuldige gasten die die woning huurden. Ik dacht na 6.000: ik ben nu weg. Ik ging toen terug naar
een plek waarvan ik wist dat de Grijze Wolven niks te zeggen hadden, dat ik gewoon zwart werk kon
doen waar ik van kon leven. Ik nam die beslissing begin 2011.
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Een brief van de verdachte aan de rechter-commissaris van 17 april 2015:

Ik heb de schuld (voor de oplichtingen) op me genomen, anders kreeg ik nog grotere problemen met
[M] . [M] heeft alles gedaan (advertenties, emails, telefoonnummers, contracten, documenten, het
geld). Toen ik vrijkwam (het hof begrijpt: op 23 december 2013) heb ik [M] gebeld. Hij zou mij alle schuld
voor de slachtoffers (6.600 euro) betalen plus 1.000 euro voor elke dag dat ik had vastgezeten. Ik zou
ook mijn paspoort terugkrijgen; hij had mijn paspoort in verband met mijn schuld.

De verklaring van de verdachte bij de rechter-commissaris op 23 april 2015:

[M] kwam langs en heeft emailaccounts, telefoonnummers en een ID gebruikt die aan mij worden
toegerekend maar in wezen van hem waren. Ik heb de schuld op mij genomen omdat ik anders grote
problemen zou krijgen via hem. U vraagt mij de hele gang van zaken met betrekking tot die
oplichtingen chronologisch weer te geven vanaf het moment dat ik erbij betrokken raakte. Dat wil ik
niet. [M] is geen lichte jongen en ik ben bang dat hij mijn familie in de problemen brengt. Ik zal op een
later moment nader verklaren.

Van [M] had ik thuis één of twee harde schijven liggen, los van de versleutelde harde schijf.

Ik had van [M] een Motorola-telefoon gekregen voor een één-op-één-contact.

In de gehele periode vanaf 2011 tot mijn aanhouding kwam [M] af en toe bij mij. Gedurende mijn
eerste verblijf aan [straat 3] is hij een week in mijn bungalow geweest, terwijl ik er niet was. Tijdens
de oplichtingszaak in [plaats 1] verstuurde hij bij mij thuis emails in het kader van die oplichting vanuit
zijn laptop, die bij mij is aangetroffen. De slachtoffers waren mensen die werkten voor wietkwekers.
Hun identiteit werd gebruikt om de woningen te huren. Ze mochten op één etage gratis wonen. Op de
andere etage zou dan de wietkwekerij worden ingericht. De wietkwekers hadden geld geleend bij [M]
en wilden dat niet teruggeven. [M] wilde ze op deze manier terugpakken en geld van ze afpakken. Ik
heb € 10.000 van [M] gekregen om de slachtoffers van de oplichtingszaak te compenseren; verder
was het schadevergoeding voor de dagen dat ik had vastgezeten.

De verdachte heeft met betrekking tot de persoon van [M] niet meer informatie gegeven dan dat hij
destijds 32 jaar was, een gezet postuur en altijd gel in zijn haar had, in een zilvergrijskleurige
Mercedes reed, ergens in [plaats 1] woonde, een zware crimineel en een loan shark was en tot de
Grijze Wolven hoorde. De verdachte heeft in het vooronderzoek geen verdere informatie over [M]
gegeven die dienstig zou kunnen zijn geweest aan diens identificatie en daarmee aan een onderzoek
naar diens betrokkenheid bij de aan de verdachte tenlastegelegde feiten. Tijdens de berechting in
eerste aanleg heeft de verdachte op geen enkele vraag antwoord willen geven. Ook in hoger beroep
heeft hij geen enkele vraag willen beantwoorden. Daardoor heeft het hof geen concreter beeld
gekregen van de persoon van [M] .

Daarnaast stelt het hof vast dat de verdachte niet consistent over [M] en diens wijze van opereren
heeft verklaard. Eerst heeft de verdachte gesuggereerd dat hij geen last meer had van de Grijze
Wolven sinds hij begin 2011 was weggegaan uit [plaats 1] en anoniem was gaan leven. Later
verklaarde hij dat hij ook nadien nog bezoek had gehad van [M] . Aanvankelijk waren de slachtoffers
van de oplichting volgens de verdachte “onschuldige gasten”. Later verklaarde de verdachte dat zij
werkzaam waren voor wietkwekers. Eerst omschreef de verdachte de oplichtingen als een “idee” van
[M] die hem “adviseerde”. In een latere verklaring zei de verdachte dat hij door [M] was “gedwongen”
aan de oplichting mee te werken.

Het is voorts onopgehelderd gebleven hoe het feit dat de verdachte bang was voor [M] – in zijn ogen
een Grijze Wolf en een zware crimineel – zich verhoudt tot de omstandigheid dat de verdachte op
kennelijk vrijwillige basis [M] liet langskomen en zelfs een periode liet verblijven in zijn woning. Ook is
niet duidelijk wat loan shark [M] zou hebben doen besluiten het door hem ontvangen geld van de
opgelichte slachtoffers terug te geven aan de verdachte en hem zelfs financieel te compenseren voor
de drie dagen die hij in verband met de oplichtingszaak had vastgezeten, terwijl de verdachte nog
een groot bedrag aan [M] verschuldigd zou zijn. De mogelijkheid dat [M] als spijtoptant berouw zou
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hebben gekregen van zijn daden – zo die mogelijkheid al enige geloofwaardigheid zou verdienen – is
door de verdachte niet naar voren gebracht.

De door de verdachte genoemde toezegging van [M] dat deze de verdachte na diens detentie in
verband met de oplichtingszaak (van 20 t/m 23 december 2013) diens paspoort zou terggeven, valt
niet te rijmen met het feit dat de politie gedurende die detentie in de woning van de verdachte dat
paspoort heeft aangetroffen.21 En de stelling van de verdachte over de Motorola-telefoon die hij van
[M] zou hebben gekregen voor één-op-één-contact met [M] bleek na onderzoek door de politie onjuist
te zijn: het geheugen van de telefoon bevatte (sms-)berichten aan uiteenlopende personen die
bovendien geen enkel verband houden met hetgeen de verdachte over [M] heeft verklaard.22

De verdediging heeft voor het bewijs van het bestaan van [M] nog gewezen op een aantal
afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken in de woning van de verdachte (met onder anderen
bekenden van [M] ) over [M] . Maar nog afgezien van de omstandigheid dat die – door het hof
beluisterde gesprekken – veeleer wijzen op eenzijdige monologen dan op conversaties met een
gesprekspartner, zijn het louter uitlatingen van de verdachte zelf die steun zouden moeten bieden
aan de juistheid van zijn verhaal over [M] . Ook als het zou kloppen dat sommige gesprekken niet
volledig juist zijn weergegeven of vertaald en de door de verdediging aangedragen weergave wel de
juiste is, dan nog heeft te gelden dat de desbetreffende uitlatingen van de verdachte geen enkele
steun vinden in andere feiten of omstandigheden. Ook de stellingen van de verdachte in zijn brief van
4 februari 2014 aan zijn toenmalige raadsman over bezoeken door kennissen van [M] en
telefoongesprekken met [M] – welke bezoeken en gesprekken onder meer zouden hebben
plaatsgevonden gedurende de 49 uur die de OVC-apparatuur alleen als ruis heeft geregistreerd – zijn
van één bron afkomstig: de verdachte zelf. Het zijn, kortom, beweringen van alleen de verdachte die
geen enkel begin van aannemelijkheid opleveren van enige betrokkenheid van [M] bij de aan de
verdachte tenlastegelegde feiten.

Het voorgaande brengt het hof tot de slotsom dat de stelling dat [M] de eigenaar is van de bedoelde
gegevensdragers als zeer onaannemelijk terzijde wordt geschoven. Het hof gaat niet mee met het
standpunt van de verdediging dat politie en openbaar ministerie nader onderzoek hadden moeten
verrichten om [M] te vinden. Uitgaande van de stelling dat onderzoek op internet zou aantonen dat
aan de naam [M] concrete personen zijn te verbinden, had het juist op de weg van de verdediging
gelegen nader aan te duiden welke van die concrete personen degene was over wie de verdachte
steeds sprak. En indien het zo is, zoals eveneens is betoogd, dat [M] mogelijk een alias is, valt niet in
te zien hoe politie en openbaar ministerie zonder nadere informatie over [M] onderzoek naar hem
hadden kunnen instellen.

Voor de suggestie dat de verdediging het alternatieve scenario aannemelijker had kunnen maken als
zij toegang had gekregen tot de forensische kopieën van alle gegevensdragers, is evenmin een
adequate, nadere onderbouwing gegeven.

Hetgeen de verdediging nog heeft aangevoerd als bevestiging (van het betoog over [M] ) in het
dossier op vijf punten kan aan het voorgaande niet afdoen, waarbij het hof nog het volgende in
aanmerking neemt.

1. De gestelde omstandigheid dat harde schrijven – die volgens de verdachte van [M] waren – na de
aanhouding van de verdachte zijn gevonden in een (verhuis)doos, dus niet aangekoppeld aan een
computer, betekent niet dat de verdachte geen gebruik heeft gemaakt van die harde schijven, nog
daargelaten dat de politie één van die schijven juist in die periode aangekoppeld heeft aangetroffen.

2. De verklaring van een jeugdvriend van de verdachte dat deze computers voor anderen repareerde,
zegt niets over het bestaan van [M] , laat staan over zijn betrokkenheid bij enig aan de verdachte
tenlastegelegd feit.

3. De stelling dat de verdachte geen toegang had tot de hem belastende bestanden omdat deze zich
sinds september 2012 op unallocated clusters bevonden, deze alleen met forensische methoden (en
dus niet door de verdachte) konden worden achterhaald en de informatie op die unallocated clusters in
2013 is gebruikt om een aantal D’s af te persen, mist feitelijke grondslag, nu ook op andere
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gegevensdragers en op andere plaatsen dan de unallocated clusters belastende bestanden zijn
gevonden, hetgeen erop wijst dat de verdachte de bestanden elders heeft opgeslagen, nog
daargelaten de juistheid van zijn stelling dat bestanden op unallocated clusters alleen met forensische
methoden achterhaald zouden kunnen worden.

4. Enige “disconnectie” tussen de twee zogenaamd aan [M] toebehorende harde schijven en alle
andere gegevensdragers en computers in de woning van de verdachte is niet aannemelijk geworden.

5. De omstandigheid dat op de twee aan [M] toegeschreven harde schijven geen personalia van de
verdachte zouden zijn aangetroffen, impliceert niet dat de verdachte niet de gebruiker van die
schijven is geweest.

12a. Heeft de verdachte de accounts gebruikt?

Inleiding

De aan de verdachte tenlastegelegde zedenmisdrijven zijn via internet gepleegd. De vraag die moet
worden beantwoord, is of de verdachte de persoon is achter de accounts die daarvoor werden
gebruikt. De verschillende accounts lijken door één persoon te zijn gebruikt en lijken bij elkaar te
horen, wanneer het ene account verwijst naar het andere account. Daarmee lijken die accounts een
netwerk te vormen. In onderdeel 12b van dit arrest gaat het hof daarop nader in. Op verschillende
plaatsen kan ook een verband gelegd worden tussen de online accounts en de fysieke, echte wereld.
Daar kan ook gekeken worden naar de persoon achter die accounts.

Skrill-account ‘ [e-mail persoon C] ’

Eén van de situaties waar een verband bestaat tussen de echte wereld en het netwerk van accounts
is de oplichting van huurders van de woning in de [straat 1] in [plaats 1] in januari 2011. De verdachte
heeft bij de politie bekend dat hij daar mensen heeft opgelicht.

Op 13 januari 2011 hebben verbalisanten de verdachte in het trapportaal op dat adres aangetroffen.
De verdachte heeft zich toen gelegitimeerd met een paspoort op naam van [verdachte] , geboren op
[geboortedatum] in [plaats 2] .

[persoon C] was één van de slachtoffers van die oplichting. Zij had een kopie van haar paspoort
verstrekt aan [naam 3] , waarvan de verdachte heeft erkend dat hij deze naam toen heeft gebruikt.
Op 25 januari 2011 werd op naam van dit slachtoffer een internetbankaccount bij Skrill aangemaakt,
zonder dat zij daarvan wist. Daarvoor werd het emailadres [e-mail persoon C] gebruikt. Het account
werd geregistreerd op het adres [park B] . De verdachte verklaarde in april 2015 bij de rechter-
commissaris dat hij daar tot maart 2011 heeft verbleven.

Op 21 december 2013 trof de politie in de woning van de verdachte documenten aan van
Moneybookers, later Skrill geheten. Eén van die documenten was de pincodebrief van 2 maart 2011
die hoorde bij het account op naam van [persoon C] . De daarbij behorende Mastercard lag ook in de
woning. De gebruiker van het Skrill-account [e-mail persoon C] identificeerde zich bij de aanvraag
onder meer met een kopie van een bankafschrift van ING. Dit bankafschrift was een Photoshop-
bestand dat werd aangetroffen op de harde Maxtor schijf OI013.02.02.002 in de woning van de
verdachte. Het Photoshop-bestand was een bewerking van een bankafschrift op naam van de
verdachte. Het rekeningnummer op de beide afschriften was hetzelfde. Ook bevatten beide afschriften
een bijschrijving van 150 euro, waarbij de afzender ( [naam 4] ) en de omschrijving (betaling
herstellen computer) identiek was. Uit deze feiten en omstandigheden in samenhang bezien volgt dat
de verdachte de gebruiker was van het Skrill-account [e-mail persoon C] .

Andere Skrill-accounts

279



Het Skrill-account [e-mail persoon C] staat niet op zichzelf. De verdachte heeft onder zijn eigen naam
op 7 januari 2011 het Skrill-account [e-mail naam 5] geregistreerd. Op 2 november 2011 is met deze
naam een Skrill-account met het emailadres [e-mail naam 6] geregistreerd vanaf het IP-adres [ip-
adres B] , behorend bij het adres [straat 3] 101.23 De verdachte verbleef toen onder de naam [naam
7] op [straat 3] 209, op ongeveer 60 meter afstand van [straat 3] 101.

In het najaar van 2011 maakte het Skrill-account [e-mail persoon C] , net als de Skrill-accounts [e-mail
naam 5] , [e-mail naam 6] en [e-mail persoon D] gebruik van genoemd IP-adres [ip-adres B] .24 Met dit
IP-adres is ingelogd op het Skrill-account van [naam 6] in de periode van 3 november 2011 tot en met
2 maart 2012. Op het adres [straat 3] 209 stonden de Skrill-accounts [e-mail persoon D] en [e-mail
persoon B] geregistreerd.25

[persoon D] en [persoon B] zijn personen die beiden een kopie van hun paspoort hadden verstrekt
aan de zogenaamde verhuurder van de woning aan de [straat 2] in [plaats 1] , omdat zij deze wilden
huren. Zij hebben verklaard dat zij geen Skrill-account hadden en dat zij niet wisten dat een account
op hun naam was aangemaakt. Een groot deel van de geldbedragen die werden ontvangen op het
account [e-mail persoon B] , werd contant opgenomen bij een pinautomaat in [plaats 3] met behulp
van een Mastercard uit de woning van de verdachte.26 De Skrill-accounts [e-mail persoon C] , [e-mail
naam 5] , [e-mail persoon D] , [e-mail persoon B] en [e-mail naam 6] zijn ook met elkaar verbonden
doordat onderling geld werd overgeboekt.

Dit een en ander voert tot de slotsom dat deze Skrill-accounts in gebruik waren bij slechts één
persoon en dat was de verdachte.

Betalingen van D35, 37, 38 en 39 via Skrill en Western Union

De meerderjarige mannen die naar aanleiding van de chantage/oplichting geld hebben betaald, deden
dit onder meer via Skrill. Zo maakte D39 geldbedragen over naar de Skrill-accounts [e-mail naam 6] en
[variant 1 e-mail naam 6] . [variant 1 e-mail naam 6] maakte net als [e-mail naam 6] geld over naar [e-
mail persoon C] . D39 ontving van ‘ [naam 8] ’ de opdracht contact op te nemen met ‘ [naam 6] ’ via
het emailadres [variant 1 e-mail naam 6] . Deze berichten van Windows Live Messenger-account ‘
[naam 8] ’ werden aangetroffen op de Western Digital harde schijf met beslagnummer
OI013.04.01.005 die in de woning van de verdachte in beslag werd genomen. Bij latere betalingen
moest D39 geld overmaken via Western Union. De naam van de ontvanger die D39 moest opgeven
was [verdachte] . Het geld werd opgehaald door iemand die zich legitimeerde met het paspoort van
de verdachte op naam van [verdachte] . Dat paspoort trof de politie na de aanhouding van de
verdachte in zijn woning aan. Een extra aanwijzing dat de verdachte degene is die de Western Union-
betalingen in ontvangst nam, volgt uit een betaling door D35. Ook hij moest via Western Union geld
betalen aan een rekening op naam van [verdachte] . In een opgenomen telefoongesprek van 1
december 2013 noemt [verdachte] zijn naam in een gesprek met een medewerker van het GWK en hij
vraagt of hij die dag een Western Union-transactie kan komen ophalen.27 Daarnaast herkenden
medewerkers van de politie de verdachte op de camerabeelden van die transactie op 1 december
2013 van het GWK aan [adres] in [plaats 2] .28 Bij die transactie werd voor de legitimatie ook gebruik
gemaakt van het paspoort van de verdachte.

Hieruit volgt dat de verdachte de geldbedragen ontving die D39 in het kader van de
chantage/oplichting via Skrill en Western Union betaalde. Deze betalingen staan in nauw verband met
de betalingen van D35 en D37 via Western Union. De bedragen die D37 en D38 via Skrill overmaakten,
kwamen steeds terecht bij Skrill-accounts van de verdachte. Dat betekent dat de verdachte dus
eveneens de geldbedragen van D35, D37 en D38 ontving. De verdachte is ook de persoon achter
andere accounts die met die chantage/oplichting zijn verbonden, te weten [variant 1 e-mail naam 6] ,
[e-mail naam 9] , [e-mail naam 10] , [e-mail naam 11] , [e-mail naam 12] , Windows Live Messenger-
account ‘ [naam 8] ’ en de Facebook-accounts [naam 13] en [naam 6] .
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De keylogger

De politie installeerde, zoals hiervoor al aan de orde kwam, op onder andere de desktopcomputer in
de woning van de verdachte een keylogger. De verdachte verklaarde in april 2015 bij de rechter-
commissaris dat hij in principe de enige gebruiker was van de desktopcomputer.29 De keylogger
registreerde dat de gebruiker van die computer was ingelogd op het Yahoo-account ‘ [naam 9] ’.30 ‘
[naam 14] ’ gaf op 6 oktober 2013 via dit emailadres aan D35 de opdracht via Western Union geld aan
[verdachte] over te maken. De keylogger registreerde ook het gebruik van het emailadres [e-mail
naam 7] . [naam 7] is de naam die de verdachte gebruikte om zijn woning op het park [straat 3] te
huren.31 De verdachte was derhalve de gebruiker van de desktopcomputer en hij verrichtte de
handelingen die door de keylogger zijn vastgelegd. Hieruit volgt dat de verdachte de persoon is achter
[e-mail naam 9] en degene die zich uitgaf voor ‘ [naam 14] ’.

Skype account ‘ [variant 2 naam 1] ’

De keylogger registreerde ook het gebruik van het Skype-account ‘ [variant 2 naam 1] ’. Geregistreerd
werd dat ‘ [variant 2 naam 1] ’ op 23 december 2013 een seksueel getinte chat voerde met een
meisje. [naam 1] vroeg in die chat een sexy camsessie op te zetten. Het meisje verrichtte seksuele
handelingen bij zichzelf. Ook had ‘ [variant 2 naam 1] ’ contact met een Skype-account van D15 op
momenten dat een Britse undercoveragent daarvan gebruik maakte. Dat contact vond plaats op 10
januari 2014, tussen 16.09 uur en 16.25 uur (Engelse tijd), en op 13 januari 2014, tussen 20.48 uur
en 20.58 uur (Engelse tijd). Op beide tijdstippen was de verdachte in zijn woning aanwezig.

Op 10 januari 2014 is de communicatie in de woning gedurende bijna drie uur opgenomen. In de
periode waarin de chat tussen de undercoveragent en ‘ [variant 2 naam 1] ’ plaatsvond, zijn
toetsaanslagen te horen. Ook zijn af en toe geluiden van de verdachte te horen die worden
beschreven als gemompel en gevloek. Uit het proces-verbaal van de opname kan op geen enkele
manier worden afgeleid dat behalve de verdachte nog een andere persoon in de woning aanwezig
was en de verdachte heeft daarover ook niet verklaard. Daarom neemt het hof aan dat de verdachte
toen alleen in de woning was.

Op 13 januari 2014 is de woning van de verdachte vanaf 18.00 uur (Nederlandse tijd) door de politie
geobserveerd. De observatie duurde tot aan het moment dat de politie de woning van de verdachte
binnenviel en de verdachte om 22.00 uur (Nederlandse tijd) aanhield. Tussen 18.00 uur en 22.00 uur
zag het observatieteam geen personen aankomen of weggaan bij de woning van de verdachte. De
verdachte was de enige persoon in de woning ten tijde van de aanhouding en hij was dus ook tijdens
de chat op 13 januari 2014 (die tot twee minuten voor zijn aanhouding voortduurde) alleen in de
woning.

Het Skype-account ‘ [variant 2 naam 1] ’ staat ook in verband met andere onderzoeksgegevens. Zo
werd op de laptop in de woning van de verdachte een verwijzing naar dit account aangetroffen. Ook
gaven de Hotmail-accounts ‘ [variant 3 naam 1] ’ en ‘ [variant 4 naam 1] ’ aan dat andere gebruikers
hen op Skype konden toevoegen via het account ‘ [variant 2 naam 1] ’.32 De contactenlijsten van deze
Hotmail-accounts zijn aangetroffen op de Western Digital harde schijf met beslagnummer
OI013.04.01.005 . Het Facebook-account ‘ [variant 5 naam 1] ’ zond in mei 2013 als statusbericht dat
zij een nieuw Skype‑account had: [variant 2 naam 1] . Eerder noemde [variant 5 naam 1] [e-mail
variant 4 naam 1] als haar/zijn MSN-account.33 [variant 5 naam 1] gaf ook door dat contact
opgenomen moest worden met [naam 6] via het emailadres [e-mail naam 6] . Dat was het emailadres
dat hoorde bij het Skrill-account waarnaar D38 en D39 geld moesten overmaken.

Hieruit volgt dat de verdachte de gebruiker was van het Skype-account ‘ [variant 2 naam 1] ’, het
Facebook-account [variant 5 naam 1] en de Hotmail-accounts ‘ [variant 3 naam 1] ’ en ‘ [variant 4
naam 1] ’. De verankering op verschillende gegevensdragers laat zien dat die bij elkaar horen en één
gebruiker hebben: de verdachte. De koppeling met [e-mail naam 6] laat ook zien dat de [naam 1] -
aliassen (typerend voor het chanteren van jonge meisjes) en de [naam 6] -aliassen (typerend voor
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het chanteren/oplichten van mannen) bij elkaar hoorden en door de verdachte gebruikt werden.

Virtuele webcams

Uit de registraties van de keylogger blijkt dat de dader gebruik maakte van een virtuele webcam. Op
verschillende gegevensdragers die in de woning van de verdachte zijn aangetroffen, vond de politie
programma’s voor een virtuele webcam. Zo werd het programma ‘Manycam’ aangetroffen op de
laptop, de desktop en de Hitachi harde schijf. Op de laptop en de desktop was als installatiedatum van
dat programma vermeld 27 november 2013, een dag na de verhuizing van de verdachte naar [park B]
. Daarnaast werd op de Hitachi harde schijf, de Western Digital harde schijf en de laptop het
programma ‘WebcamMax’ aangetroffen. Als installatiedatum daarvan op de laptop is eveneens
vermeld 27 november 2013. Daarnaast werden op een andere harde schijf, merk Maxtor,
installatieprogramma’s aangetroffen voor zowel Manycam als Webcammax.34 Het gebruik van een
virtuele webcam door de dader bleek uit de registraties van de keylogger. Ook bleek dit uit een
opname die werd aangetroffen op de Western Digital harde schijf met beslagnummer OI013.04.01.005
.

Daarnaast zijn eveneens op verschillende gegevensdragers afbeeldingen, films en/of thumbnails van
pornoactrice [L] aangetroffen. Foto’s van haar werden gebruikt als profielfoto voor verschillende
[naam 1] -varianten en de video’s werden blijkens de verklaringen van een groot aantal D’s aan hen
vertoond en gepresenteerd alsof deze films rechtstreeks waren gemaakt met de webcam van de
afzender. Het hof leidt uit de beschrijving van die persoon door de D’s en de aanwezigheid van de
virtuele webcams op de gegevensdragers van de verdachte af, dat de [L] -films hiermee zijn vertoond.

Op de laptop zijn drie thumbnails aangetroffen met een afbeelding van [L] , waarbij bij twee
afbeeldingen is vermeld: last written op 30 november 2013 en bij de derde afbeelding: last written op
16 december 2013. Twee van deze drie afbeeldingen komen overeen met foto’s van dezelfde vrouw
die zijn aangetroffen op de door het NFI herstelde Hitachi harde schijf. Op deze harde schijf zijn
toegankelijke bestanden (in totaal 37 video’s) van die actrice aangetroffen, waarmee verwijderde
bestanden van de Western Digital harde schijf corresponderen.

Hiermee is tevens vastgesteld dat de verdachte ook sinds zijn verhuizing naar [park B] kon beschikken
over virtuele webcamprogramma’s, waarmee hij zich via de webcam in bewegende beelden kon
voordoen als [L] /‘ [naam 1] ’.

Het op verschillende gegevensdragers aantreffen van dezelfde virtuele webcamsoftware, mede in
verband met dezelfde laatste installatiedatum, alsmede het op verschillende gegevensdragers
aantreffen van [L] -bestanden, ondersteunen de conclusie dat die gegevensdragers één gebruiker
hebben gehad en dat die gegevensdragers onder meer werden gebruikt voor het chanteren van
jonge meisjes en mannen met behulp van een virtuele webcam.

De verdachte is de gebruiker van de accounts en de gegevensdragers

Het voorgaande laat zien dat verschillende belastende gedragingen en verschillende
gegevensdragers met belastende informatie met elkaar en met de verdachte verbonden zijn. Zonder
uitputtend te zijn: hij is de begunstigde van door gechanteerde/opgelichte mannen via Western Union
en Skrill overgeboekt geld, stond op camerabeelden bij een Western Union-transactie, lichtte huurders
van de [straat 1] en de [straat 2] in [plaats 1] op, de harde schijven, de documenten van
Moneybookers/Skrill lagen in zijn woning en de keylogger op de desktopcomputer van de verdachte
registreerde een seksueel getinte chat met een jonge vrouw.

Voor zover de verdachte over deze omstandigheden iets heeft verklaard, kwam dat erop neer dat niet
hij, maar [M] de dader was. Zoals hiervoor gemotiveerd is uiteengezet, verwerpt het hof, met de
rechtbank en het openbaar ministerie, die lezing. Ook verder zijn er geen omstandigheden die erop
wijzen dat de verdachte niet de persoon achter het netwerk van accounts was. Bij de verdere
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beoordeling van de feiten wordt er dan ook van uitgegaan dat de verdachte de persoon achter het
netwerk van accounts was.

12b. Handvatten om de omvang van het netwerk van accounts vast te stellen

Inleiding

Bij de beantwoording van de vraag welke accounts onderdeel uitmaakten van het netwerk van de
verdachte wordt ervan uitgegaan dat hij de enige gebruiker is geweest van de harde schijven in zijn
woning en de in deze zaak aan hem te koppelen accounts. Op zichzelf hoeft het niet zo te zijn dat de
harde schijf of een account slechts door één persoon wordt gebruikt, maar het dossier bevat geen
aanwijzingen dat naast de verdachte ook anderen hiervan gebruik hebben gemaakt. In het bijzonder
bevat het dossier geen aanwijzingen dat een ander (een deel van) de belastende berichten
verstuurde of deze op de harde schijven zette. Van een verdachte mag in zo’n situatie worden
verwacht dat hij een concrete inhoudelijke verklaring geeft als hij slechts een deel van de berichten
zou hebben verstuurd. De verdachte heeft zo’n verklaring niet gegeven. Zoals hiervoor is uiteengezet,
kan zijn verklaring over [M] in elk geval niet als zodanig worden opgevat.

Voor het beantwoorden van de vraag welke accounts onderdeel uitmaakten van het netwerk van de
verdachte, maakt het ook niet uit waar de informatie, die hij aan een account koppelde, op een harde
schijf is aangetroffen. De omstandigheid dat een verwijzing in bijvoorbeeld de unallocated clusters of
een pagefile.sys-bestand is aangetroffen, laat zien dat die verwijzing op enig moment direct
raadpleegbaar op die harde schijf aanwezig is geweest. Op dat moment is dan ook een verband
aanwezig tussen de verdachte en dat account. Het verwijderen van die verwijzing maakt niet dat het
verband daarna niet meer aanwezig is.

Datzelfde geldt wanneer een harde schijf in januari 2014 stuk was. Verbanden met accounts die
daarop zijn aangetroffen, zijn op enig moment voor de gebruiker van de harde schijf, de verdachte
dus, beschikbaar geweest. Het stuk gaan van de harde schijf maakt niet dat het verband daarmee is
verdwenen.

Algemene opmerkingen over de wijzen waarop het hof verbanden tussen accounts en de verdachte legt 35

A. Als een account is aangetroffen op één van de gegevensdragers in de woning van de verdachte,
dan wordt daaruit afgeleid dat de verdachte de gebruiker is geweest van dat account. Als voorbeeld
wordt gewezen op een Skype-bericht36 dat is aangetroffen op de Western Digital harde schijf met
beslagnummer OI013.04.01.005 . Het Skype-account ‘ [naam 15] ’ verstuurde dit bericht aan een
Skype-account van D9. Hieruit wordt dan afgeleid dat de verdachte de gebruiker was van het Skype-
account ‘ [naam 15] ’. Naar dit Skype-account is tevens verwezen door een groot aantal andere
Facebook-accountnamen, zoals ‘ [naam 16] ’, ‘ [naam 17] ’, ‘ [naam 18] ’, ‘ [naam 19] ’, ‘ [naam 6] ’, ‘
[variant 2 naam 6] ’, ‘ [naam 20] ’, ‘[verkorte naam D31]’ en ‘ [naam 21] ’.37

B. Het hof legt ook verbanden op andere manieren.

1. Als vanaf een Facebook-account in een bericht werd geschreven dat de ontvanger een Skype- of
MSN-account moest toevoegen, wordt daaruit afgeleid dat die accounts bij elkaar hoorden. Als
voorbeeld wordt gewezen op een Facebook-bericht dat ‘ [naam 20] ’ verstuurde. In dit bericht werd
onder meer gezegd ‘add skype [naam 15] or msn [e-mail naam 22] ’. Omdat hiervoor al is vastgesteld
dat de verdachte de gebruiker is geweest van het Skype-account ‘ [naam 15] ’, kan door dit bericht
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worden vastgesteld dat hij ook de gebruiker was van het Facebook-account ‘ [naam 20] ’ en van het
emailadres [e-mail naam 22] .38 Naar het in het dossier veel voorkomende account van [e-mail variant
1 naam 19]39 werd verwezen door onder meer de Facebook-accounts op naam van ‘ [variant 2 naam
19] ’, ‘ [naam 19] ’ en ‘ [variant 3 naam 19] ’.

2. Als een Facebook- of Skype-account een emailadres registreerde, neemt het hof aan dat het
emailadres en het account door dezelfde persoon werden gebruikt. Als voorbeeld wordt gewezen op
het Facebook-account ‘ [variant 6 naam 1] ’.40 Bij dit Facebook-account is als emailadres geregistreerd
[e-mail variant 3 naam 1] . Omdat de contactenlijst van [e-mail variant 3 naam 1] aanwezig was op de
Western Digital harde schijf met beslagnummer OI013.04.01.005 van de verdachte, wordt vastgesteld
dat de verdachte niet alleen de gebruiker was van [e-mail variant 3 naam 1] , maar ook van het
Facebook-account ‘ [variant 6 naam 1] ’.

Bij het Facebook-account ‘ [naam 23] ’ is het emailadres ‘ [e-mail variant 7 naam 1] ’ geregistreerd.41

Een aantal Facebook-accounts heeft dezelfde Facebook user ID, zoals ‘ [variant 8 naam 1] / [variant 5
naam 1] ’42 en ‘ [naam 19] / [naam 16] ’.43 Bovendien gebruikten de accounts ‘ [variant 10 naam 1] ’ en
‘ [variant 5 naam 1] ’ een aantal dezelfde Skype-accountnamen, zoals ‘ [variant 2 naam 1] ’, ‘ [variant
11 naam 1] , [variant 12 naam 1] en [variant 13 naam 1] ’.44

3. Het dossier bevat een groot aantal accounts met een variant van de naam ‘ [naam 6] ’45,
bijvoorbeeld het emailadres ‘ [variant 1 e-mail naam 6] ’ en varianten van de naam ‘ [naam 6] ’ met
een verschillend aantal ‘s’-en op het eind. Op 27 augustus 2012 is op de naam ‘ [naam 6] ’ het Skrill-
account ‘ [variant 1 e-mail naam 6] ’ aangemaakt, waardoor een direct verband tussen beide namen
wordt aangetoond.46 Op de Western Digital harde schijf met beslagnummer OI013.04.01.005 is
inhoudelijke informatie aangetroffen die is opgeslagen door het programma Skype. Als Skype-account
behorend bij deze Skype-installatie is onder meer vermeld ‘ [variant 3 naam 1] ’, waarvan hiervoor is
vastgesteld dat dit een account van de verdachte was. In die Skype-map hebben submappen
gestaan, waarvan ‘ [variant 1 naam 6] ’ er één was. Op een gegevensdrager van de verdachte kan
dus eveneens een verband worden vastgesteld tussen ‘ [variant 3 naam 1] ’ en de namen ‘ [variant 1
naam 6] ’/’ [naam 6] (ss)’.

Het hof gaat ervan uit dat de verdachte de gebruiker was van al die aliassen, ook als dat op basis van
de hiervoor beschreven methoden nog niet was vastgesteld. Daarvoor is van belang dat vastgesteld
is dat de verdachte de gebruiker was van verschillende accounts waarvan de naam een variant is op
de naam ‘ [naam 6] ’. De ‘ [naam 6] ’-accounts maakten allen gebruik van een soortgelijke werkwijze.
Ook blijkt uit het dossier dat de gebruiker van ‘ [naam 6] ’-aliassen zelf varianten op deze naam
afwisselde.47

4. De naam ‘ [naam 8] ’ komt voor als naam van een minderjarige jongen in de chats met D39. ‘ [naam
6] ’ presenteerde zich als de vader van deze 14-jarige jongen, die naakt voor de webcam tijdens
visueel contact met D39 zou hebben gemasturbeerd. D39 moest aan het Skrill-account op naam van ‘
[naam 6] ’ betalen. Deze chats zijn aangetroffen op een bij de verdachte inbeslaggenomen
gegevensdrager; de Western Digital harde schijf.48

De naam ‘ [naam 8] ’ komt eveneens voor in een op diezelfde gegevensdrager aangetroffen film,
waarin het verloop van een aantal chatcontacten te zien is. De film is ter zitting van het hof getoond.
Het hof heeft waargenomen dat degene die zichzelf voordoet als ‘ [naam 8] ’ op 21 juli 2012 chat met
een volwassen man; tijdens dit contact via de webcam masturbeerde die man. In de film is verder te
zien dat ‘ [naam 8] ’ aan die man via Manycam een masturbatiefilm van een jongeman vertoont.49

5. Een andere invalshoek voor het verbinden van accountnamen aan de verdachte is de opsomming in
het dossier van naamswijzigingen die diverse accountnamen in de loop van de tijd hebben ondergaan.
Bijvoorbeeld: ‘ [variant 4 naam 19] ’ was een nieuwe accountnaam voor ‘ [naam 6] ’, daarna heette
deze ‘ [variant 3 naam 6] ’; de oude naam van ‘ [naam 19] ’ was ‘ [naam 24] ’50. Het Facebook ID van ‘
[variant 8 naam 1] ’ werd achtereenvolgens ‘ [variant 14 naam 1] ’; ‘ [variant 5 naam 1] ’ en tenslotte ‘
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[variant 2 naam 1] ’. 5152

6. Het hof leidt tenslotte onderlinge verbanden af tussen accountnamen die op grond van het
voorgaande aan de verdachte worden gelieerd en contacten met slachtoffers.53

Bijvoorbeeld: ‘ [naam 1] ’-varianten hadden contact met D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8; ‘ [variant 5 naam
1] ’ met D4, D7, D10, D21 en D27; ‘ [naam 23] ’ met D4, D7, D10, D16 en D21; ‘ [naam 6] ’-varianten
met D11, D12, D23, D28, D30, D38 en D39 en ‘ [naam 15] ’ met D9,54 D25, D27, D31, D33 en D34.

Te weinig voor een koppeling

Via de hiervoor beschreven methoden wordt een zeer groot deel van de in dit dossier voorkomende
accounts met elkaar verbonden, maar dat geldt niet voor alle relevante accounts, zoals de
accountnamen ‘ [naam 25] ’ die contact had met D29 en ‘ [naam 26] ’ die contact had met D32.

De vraag is dan of andere omstandigheden die uit het dossier blijken, voldoende zijn om te bewijzen
dat de verdachte de gebruiker was van die accounts, bijvoorbeeld als vastgesteld kan worden dat een
specifiek slachtoffer met meer accounts contact had. De vaststelling dat één of meer van die accounts
van de verdachte was/waren, wil nog niet zeggen dat om die reden de andere accounts waarmee het
slachtoffer contact had, eveneens van de verdachte waren.

Hierbij is ook van belang dat aannemelijk is dat de verdachte niet de enige was die zich met dergelijke
feiten bezighield. Het via internet chanteren/oplichten van jonge meisjes of mannen is op zichzelf
onvoldoende specifiek om uit die gedragingen, al dan niet door middel van schakelbewijs, het gebruik
van die accounts door verdachte vast te stellen.

Als het dossier nog meer aanvullende omstandigheden bevat die in de richting van de verdachte
wijzen, kan wel worden vastgesteld dat hij de gebruiker was van die accounts.

In die gevallen zal het hof hierna een aanvullende motivering op deeldossierniveau geven.

Op basis van de hiervoor beschreven methode is een netwerk van accounts met elkaar verbonden.
Daarbij is vastgesteld dat de verdachte de gebruiker is geweest van dit netwerk van accounts. De
verdediging heeft aangevoerd dat de verdachte niet te koppelen is aan de tenlastegelegde feiten en
dat zijn alternatieve lezing hout snijdt. Hiertoe heeft zij gewezen op vijf methoden om aan te tonen
dat een verband tussen de aangetroffen data/onderzoeksgegevens en de verdachte ontbreekt.
Hierna zal het hof ingaan op de gestelde methoden om te onderzoeken of toch geen verband
aanwezig is tussen verschillende accounts onderling of tussen accounts en de verdachte.

De verdediging heeft aan de hand van de IP-adressen uit [plaats 2] die in het Facebookrapport zijn
genoemd, betoogd dat de verdachte in de desbetreffende periode niet de gebruiker kan zijn geweest
van deze IP-adressen.

Het hof stelt voorop dat de door Facebook vermelde [plaats 2] IP-adressen niet de enige IP-adressen
zijn die in 2011 voor relevante contacten (zouden) zijn gebruikt.55

a. De verdediging heeft onder meer gesteld dat de verdachte tot 20 februari 2011 in België heeft
gewoond. Deze stelling snijdt geen hout. De verdachte heeft in zijn verhoor bij de rechter-commissaris

13 Ontkoppelingsmethoden van de verdediging

1. IP-adressen
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op 23 april 2015 verklaard dat hij tot maart 2011 op park [straat 3] heeft gewoond. De argumenten
van de verdediging die deze verklaring proberen te ontkrachten gaan niet op. De verdachte heeft
deze verklaring ondertekend en overigens is er geen aanleiding te veronderstellen dat dit proces-
verbaal in strijd met de waarheid is opgemaakt. Bovendien is op grond van het dossier niet eenduidig
vast te stellen dat de verdachte gedurende die jaren in België heeft gewoond. Op 3 juli 2009 is hij
weliswaar formeel naar België geëmigreerd en stond hij vanaf 20 augustus 2009 ingeschreven op het
adres [adres 4] . Uit ING-bankafschriften volgt echter dat de verdachte voor dat adres in de maanden
juli tot en met augustus 2009 maandelijks 490 euro huur ontving van zowel [persoon E] als van
[persoon F] .56 Dit vormt een aanwijzing dat de verdachte die woning in [plaats 4] onderverhuurde.

b. De in het Facebookrapport vermelde accounts die vanaf [plaats 2] IP-adressen zijn benaderd waren
voor de verdachte bereikbaar, ook toen hij in [plaats 3] Uit het dossier blijkt, mede op grond van de
eigen verklaring van de verdachte, dat hij als vervoermiddel een fiets gebruikte.57 [plaats 2] was vanaf
de plaatsen waar de verdachte heeft verbleven in de parken [straat 3] en [park B] met de fiets
bereikbaar.58 Het dossier reikt ook voldoende andere verbanden tussen de verdachte en [plaats 2]
aan. De verdachte heeft op een groot aantal data in [plaats 2] geldbedragen opgenomen die
afkomstig waren van meerderjarige mannen, aan enkelen van wie uitdrukkelijk is opgedragen geld
over te maken op naam van [verdachte] . Tenslotte heeft de verdachte in zijn verhoor op 22 december
2013 op de vraag in welke regio hij actief was, geantwoord: “[plaats 2] en [provincie] en omstreken.
Dat is mijn plek. Daar kom ik vandaan”.59

c. De omstandigheid dat de verdachte niet in [plaats 2] woonde, sluit dus geenszins uit dat hij gebruik
heeft gemaakt van [plaats 2] IP-adressen. Uit het dossier blijkt dat de verdachte gebruik maakte van
IP-adressen van anderen en er zijn sterke aanwijzingen dat hij gebruik maakte van methoden om een
door hem gebruikt IP-adres af te schermen.60

d. Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte de gebruiker is geweest van alle IP-adressen die
Facebook noemt, maar dat betekent niet dat de verdachte die IP-adressen dus niet gebruikt heeft. Op
basis van het hetgeen hiervoor is overwogen, is bepaald niet uitgesloten dat de verdachte van die IP-
adressen gebruik gemaakt heeft.

e. De verdediging heeft verder naar voren gebracht dat in het Facebookrapport IP-adres [ip-adres A]
(hiervoor al aangeduid als [ip-adres A] ) in beeld komt in relatie tot minstens drie accounts. De
eigenaar van het park [park B] heeft verklaard dat het eerste contact met de verdachte “ergens eind
2011 is geweest” en ook overigens wijst volgens de verdediging niets in het dossier op een eerder
verblijf van de verdachte op dit park.

Deze stellingen van de verdediging gaan evenmin op. De omstandigheid dat de parkeigenaar zich als
eerste contact met de verdachte eind 2011 herinnert, sluit niet uit dat de verdachte eerder daar of in
de omgeving heeft verbleven. Uit het dossier komt naar voren dat de verdachte zich ook bij de
(bungalow)parken met verschillende personalia presenteerde en niet uitgesloten is dat dit destijds
ook is gebeurd. Bovendien is voor het gebruik van het [ip-adres A] behorend bij de heer [persoon A]
die woonde op het [park A] niet per se vereist dat de verdachte zich toen op het park [park B]
bevond. Hij kan ook in de directe omgeving zijn geweest. De bij de verdachte inbeslaggenomen wifi-
richtantenne gaf hem de mogelijkheid een wifi-signaal op afstand te gebruiken.

In de oplichtingszaak betreffende de woning [straat 1] in [plaats 1] heeft de eigenares verklaard dat
zij deze op 31 december 2010 met ingang van 1 januari 2011 had verhuurd aan ene [naam 27] . Als
diens emailadres was [e-mail naam 27] opgegeven, waarbij gebruik is gemaakt van het [ip-adres A] .
Zoals hierna zal worden uiteengezet, blijkt uit de bewijsmiddelen dat het de verdachte was die zich
toen in [plaats 1] als [naam 27] heeft voorgedaan.

Overigens bevat het dossier aanwijzingen dat de verdachte verschillende malen een vakantiewoning
op [park B] en [straat 3] heeft gehuurd, waarbij hij meermalen van het ene park naar het andere
verhuisde. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat de verdachte, toen hij op 26 november 2013
naar [park B] verhuisde, zei dat hij zich daar thuis voelde omdat hij er al jaren had gewoond.61 Zijn
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vriend [persoon E] heeft bevestigd in zijn verklaring dat de verdachte een jaar of twee tot vier op
[park B] heeft gewoond en dat hij heen en weer ging.62

f. Twee van de Facebook-accounts die de verdediging met deze ontkoppelingsmethode wilde
ontkoppelen zijn ‘ [variant 5 naam 1] ’ en ‘ [naam 23] ’. Eerder is al besproken dat deze accounts op
verschillende manieren zijn gelieerd aan andere relevante accounts. Tegen die achtergrond en gelet
op hetgeen hiervoor is overwogen, is de enkele constatering dat niet daadwerkelijk is vastgesteld dat
de verdachte ook van de andere in het Facebookrapport genoemde [plaats 2] IP-adressen gebruik
maakte onvoldoende om de accounts ‘ [variant 5 naam 1] ’ en ‘ [naam 23] ’ en alle daaraan door de
verdediging verbonden accounts te “ontkoppelen”.

Het telefoonnummer [telefoonnummer 1] is volgens Facebook op 26 juli 2011 gebruikt om een voor
deze zaak relevant Facebook-useraccount aan te maken. Dit telefoonnummer kan volgens de
verdediging evenmin in verband worden gebracht met de verdachte. De verdediging heeft opgemerkt
dat dit nummer mogelijk is gebruikt door de gebruiker van de hiervoor bedoelde [plaats 2] IP-
adressen. Het hof verwijst voor dit laatste standpunt naar voormelde verwerping van die stelling van
de verdediging.

De verdediging heeft terecht opgemerkt dat bij het aanmaken van bedoeld Facebook-useraccount
geen naam is vermeld. Dat genoemd telefoonnummer is gebruikt bij het aanmaken van een door
Facebook relevant geacht useraccount is echter geen op zichzelf staand feit. Het telefoonnummer
komt ook voor in de oplichtingszaak inzake de woning aan de [straat 2] in [plaats 1] , waarvan de
verdediging heeft gesteld dat niet de verdachte maar [M] de dader was. Hiervoor heeft het hof reeds
gemotiveerd geconstateerd dat het de gestelde betrokkenheid van [M] volstrekt onaannemelijk acht.
Ook los van genoemd telefoonnummer blijkt uit de inhoud van de bewijsmiddelen duidelijk dat de
verdachte de oplichting met betrekking tot de woning aan de [straat 2] wel heeft gepleegd. Hij heeft
bekend dat hij begin 2011 op soortgelijke wijze aspirant-huurders van de [straat 1] in [plaats 1] heeft
opgelicht met het gebruik van diverse aliassen, vermeld in vervalste kopieën van paspoorten, waarop
telkens een pasfoto van de verdachte was aangebracht. Bij de (ver)huur van het huis aan de [straat
2] zijn ook paspoort-kopieën overgelegd met dezelfde pasfoto, waarop de verdachte door de politie is
herkend. Eén daarvan stond op naam van [naam 2] . Volgens [persoon B] , die de woning had
bezichtigd, heeft [naam 2] zich toen voorgedaan als verhuurder en heeft hij als zijn telefoonnummer
vermeld [telefoonnummer 1] . Dit telefoonnummer is dus wel aan de verdachte te koppelen omdat de
dader van die oplichting, de verdachte, het heeft gebruikt. Ook is dit telefoonnummer door de
verdachte gebruikt bij het openen van Skrill-accounts.

De verdediging heeft gesteld dat het er in het geheel van mogelijk te koppelen accounts om gaat of
kan worden vastgesteld dat het de verdachte was die het toetsenbord bediende en dus of hij degene
was achter de accounts. De verdediging gaat hierbij uit van de datum waarop slachtoffers voor het
laatst contact hadden met de dader. Zij heeft betoogd dat indien over de desbetreffende periode geen
gegevens beschikbaar zijn op een harde schijf van de verdachte, het desbetreffende account niet aan
de verdachte te koppelen valt. Deze stelling gaat ook op voor reeds verwijderde informatie, aldus de
verdediging.

Het hof overweegt dat voor een bewezenverklaring niet nodig is dat ál het bewijs specifiek is te
vinden op bij de verdachte aangetroffen gegevensdragers. In een groot aantal gevallen is op de
gegevensdragers van de D’s informatie aangetroffen die direct verwijst naar contacten met een ander
account van de verdachte in bedoelde periode of onder dezelfde accountnaam tijdens eerdere
contacten met de desbetreffende D.

2. Telefoonnummer Facebookrapport ( [telefoonnummer 1] )

3. Laatste contact tussen dader en slachtoffer
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De verdediging heeft in het bijzonder opgemerkt dat het laatste contact met D1 rond 8 maart 2013 is
geweest, waarbij de dader heeft gezegd dat zij het Skype-account ‘ [variant 11 naam 1] ’ moest
toevoegen. De verdediging heeft gesteld dat in de bij de verdachte aangetroffen gegevensdragers
geen spoor is aangetroffen van het gebruik van dit Skype-account en dat de verdachte dus niet aan
dit account kan worden gekoppeld.

Het hof stelt vast dat de verdachte ook bij het ontbreken van een verwijzing naar/op één van zijn
gegevensdragers wel degelijk in relatie kan worden gebracht met dit Skype-account. ‘ [variant 15
naam 1] ’ maakte in het contact met D1 gebruik van het Skype-account ‘ [variant 11 naam 1] ’. Uit
onderzoek is gebleken dat dit Skype-account gekoppeld was aan het emailadres [e-mail variant 3
naam 1] . ‘ [variant 15 naam 1] ’ heeft aan D1 als MSN-adres opgegeven [e-mail variant 4 naam 1] . Uit
onderzoek is tevens gebleken dat ‘ [variant 15 naam 1] ’ gebruik maakte van een Netlog-account ‘
[variant 4 naam 1] ’ en ook dat bij een Facebook-account op naam van ‘ [variant 5 naam 1] ’ als
emailadres was opgegeven [e-mail variant 11 naam 1] .63

Op deze wijze is het Skype-account ‘ [variant 11 naam 1] ’ gekoppeld aan zowel ‘ [variant 3 naam 1] ’
als ‘ [variant 4 naam 1] ’ en ‘ [variant 5 naam 1] ’. Deze accountnamen zijn vele malen aangetroffen op
gegevensdragers van de verdachte.64 Het verweer gaat dus niet op.

Tot slot wordt hier opgemerkt dat, indien de verdachte op basis van eerdere contacten van een
bepaald account aan dat account gekoppeld kan worden, van hem een verklaring mag worden
verwacht waarom de latere berichten van dat contact niet op zijn conto geschreven kunnen worden.
Hiervoor is al vastgesteld dat de verdachte daar niet over heeft verklaard.

Het hof verwijst voor dit onderdeel eveneens naar de hierna te bespreken 5e methode.

De verdediging gaat ervan uit dat de verdachte niet degene was die de belastende data op de
Western Digital harde schijf en de Hitachi harde schijf heeft gezet. Deze harde schijven zouden

4. Veranderingen in gebruik van de gegevensdragers

-

-

Western Digital harde schijf en de Hitachi harde schijf heeft gezet. Deze harde schijven zouden
volgens de verdediging eerder door [M] zijn gebruikt en hij zou verantwoordelijk zijn voor de
belastende inhoud op die harde schijven. De verdachte beschikte pas sinds eind september 2012 over
deze gegevensdragers en daarop is sindsdien geen nieuwe belastende informatie terecht gekomen.
De verdediging heeft er in dit verband onder meer op gewezen dat bijvoorbeeld de Skype-naam ‘
[naam 15] ’ en het emailadres ‘ [e-mail variant 1 naam 19] ’ om deze reden niet aan de verdachte
kunnen worden gekoppeld.

Het hof overweegt als volgt.

a. Het hof heeft in zijn overwegingen over het netwerk van de accounts waarover de verdachte
beschikte reeds opgemerkt waarom ‘ [naam 15] ’ en [e-mail variant 1 naam 19] aan andere accounts
van de verdachte kunnen worden gekoppeld. De verdediging gaat er kennelijk van uit dat op de
overige bij de verdachte inbeslaggenomen harde schijven geen belastend materiaal is aangetroffen.
Dat is onjuist.

b. Ook op andere gegevensdragers is belastend materiaal aangetroffen bijvoorbeeld:

- Op de harde schijf van de laptop OI013.03.02.001.001 zijn treffers zonder context aangetroffen met
de naam van D2 en haar Facebook-ID, evenals een shower-dildo-video van D9 en een Pagefile.sys-
bestand betreffende [variant 2 naam 19] (in de unallocated clusters).65

Op de laptop OI013.03.001.001 is de Skype-accountnaam die D6 heeft herkend als de hare
aangetroffen.
Op de Hitachi harde schijf OI013.04.01.002 is een video [L] .flv aangetroffen, waarvan afbeeldingen
overeenkomen met twee foto’s op de laptop van D6, evenals Skype-chats tussen D9 en ‘ [naam
28] ’ en een accesible schermafdruk van Blog.tv van een videochat van D32 waarop een ontblote
borst zichtbaar is.
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-

-

-

Op die schijf zijn ook aangetroffen: drie video’s van D31 en vier foto’s van D32.

Op de harde schijf van de laptop OI013.03.002.001.001 is het emailadres van D8 aangetroffen,
evenals een Nederlandstalige chat met D8 en een bestandspad ‘Admins documents/D8.txt’ zonder
inhoud.
Op de 1e harde schijf van de desktop OI013.03.02.001.001 is het emailadres van D5 aangetroffen
en chats met D5.
Op de schijf OI013.02.02.002 zijn berichten aangetroffen van [e-mail naam 29] aan het emailadres
dat D24 als het hare heeft herkend en 118 berichten betreffende D26 met afbeeldingen.

c. Daarnaast heeft het hof reeds vastgesteld dat verschillende gegevensdragers afbeeldingen, video’s
of thumbnails van de pornoactrice [L] bevatten, van wie ‘ [naam 1] ’-varianten een foto als profielfoto
gebruikten op diverse accounts.

d. Tenslotte wordt verwezen naar de vaststelling dat op een aantal andere gegevensdragers
software is aangetroffen voor het instellen van een virtuele webcam.

De verdediging heeft op dit onderdeel nog aangevoerd dat op de Western Digital harde schijf een
pagefile.sys-bestand is aangetroffen, dat verwijst naar bestanden op een andere gegevensdrager,
maar dat bij de verdachte geen schijf is aangetroffen waaruit van een dergelijke verwijzing blijkt.

Het hof vermag tegen het licht van hetgeen hiervoor onder A. is opgemerkt, niet in te zien waarom dit
gegeven op zichzelf tot de slotsom zou moeten leiden dat de verdachte geen gebruik heeft gemaakt
van bedoelde harde schijven. Dit geldt temeer omdat ook voor deze ontkoppelingsmethode cruciaal is
dat vastgesteld kan worden dat de harde schijven eerder door een ander dan de verdachte (naar zijn
zeggen: [M] ) zijn gebruikt. Hiervoor is echter al uitgelegd dat het hof er, evenals de rechtbank en de
advocaten-generaal, van uitgaat dat een dergelijke [M] niet is betrokken bij de aan de verdachte
verweten feiten.

Volgens de verdediging kan het ontbreken van belastende bestanden niet verklaard worden door te
verwijzen naar de versleutelde gegevensdrager, een harde schijf met beslagnummer OI013.02.03.001
met een gedeelte dat met Truecrypt-software is versleuteld (hierna ook: de Truecrypt-schijf).

De verdediging heeft erop gewezen dat deze schijf na aanhouding van de verdachte verpakt in een
stereotoren is aangetroffen en dat aannemelijk is dat de verdachte deze daar op 24 december 2013
in heeft gelegd, evenals het daar aangetroffen bedrag van 10.000 euro en het paspoort van de
verdachte. De verdediging heeft voorts gesteld dat in het dossier geen bevestiging gevonden kan
worden voor de suggestie dat deze harde schijf zou zijn gebruikt voor een Skype-chat slechts enkele
minuten voorafgaand aan de aanhouding van de verdachte op 13 januari 2014. Tenslotte heeft de
verdediging aangevoerd dat is uitgezocht dat deze met Truecrypt versleutelde schijf voor het laatst op
23 december 2013 aan de desktop gekoppeld was en op 19 december 2013 aan de laptop. Dit alles is
volgens de verdediging ontlastend voor de verdachte.

Het hof overweegt als volgt.

De stelling van de verdachte dat hij de verpakte Truecrypt-schijf met het geld en zijn paspoort op 24
december 2013 in de stereotoren heeft gedaan, vindt geen bevestiging in objectieve bewijsmiddelen
in het dossier. De enkele mededelingen van de zijde van de verdachte (die mede zijn gebaseerd op de
audio-opnamen van de OVC-microfoon) zijn daarvoor volstrekt ontoereikend. Als iemand in zijn woning
tegen zichzelf of een ander zegt dat iets heeft plaatsgevonden, volgt daaruit niet dat die persoon
toen de waarheid sprak. De verdachte heeft ook hierover geen uitleg gegeven.

Bovendien hangt deze stelling samen met één van de lezingen van de verdachte dat hij deze harde
schijf, het geld en zijn paspoort op verzoek van [M] heeft aangenomen en vervolgens heeft verstopt.

5. De versleutelde gegevensdrager
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Enige betrokkenheid van [M] vindt, zoals al vaak gememoreerd, geen enkele bevestiging in het
dossier.

Deze versie is ook anderszins onaannemelijk, omdat de politie op 20 december 2013 heeft
geconstateerd dat de Truecrypt-schijf via een IDE-aansluiting daadwerkelijk was gekoppeld aan de
desktopcomputer, zodat de verdachte deze schijf moet hebben gebruikt.

De stellingen van de verdediging met betrekking tot de tijdstippen waarop de Truecrypt-schijf voor het
laatst gekoppeld was aan de computers van de verdachte zijn feitelijk onjuist. Zo is bijvoorbeeld door
de politie vastgesteld dat het tijdstip waarop de Truecrypt-schijf gekoppeld was aan de laptop van de
verdachte, 19 december 2013 08:05:14 uur, het moment van aankoppelen weergeeft en niet het
moment van het ontkoppelen zoals de verdediging heeft gesteld.66

Tenslotte overweegt het hof nog het volgende. In de stellingen van de verdediging ligt besloten dat
alle gegevens en gegevensdragers die de verdachte heeft gebruikt ook allemaal tijdens de
doorzoeking (moeten) zijn aangetroffen en in beslag (moeten) zijn genomen. Dit staat zonder
toelichting van de verdachte op dit onderdeel, die eveneens ontbreekt, geenszins vast. Uit recent
onderzoek is verder naar voren gekomen dat de verdachte vlak vóór zijn aanhouding handelingen
heeft verricht om sporen te wissen van, of gegevens ontoegankelijk te maken op, zijn
desktopcomputer. Deze handelingen kunnen worden afgeleid uit dit onderzoek naar gegevens op de
harde schijven van de verdachte:67

i.  Het programma WinRar is vlak vóór de aanhouding van de verdachte (op 13 januari 2014 om 22:00
uur) gebruikt en wel rond 21.46 uur. Met dit programma kunnen bestanden worden ingepakt en
optioneel met een wachtwoord worden versleuteld. Op de tweede harde schijf van de desktop zijn
versleutelde RAR-bestanden aangetroffen. Het NFI heeft tevergeefs geprobeerd deze te
ontsleutelen, zodat de inhoud ervan onbekend is gebleven.

ii.  Op de eerste harde schijf van de desktop heeft kennelijk aan Skype gerelateerde
bestandsactiviteit plaatsgevonden. Op basis van hetgeen de politie kon vaststellen, heeft dit die
avond tussen 21.47 en 21.56 uur plaatsgevonden. Dit zijn aanwijzingen dat het programma Skype
toen is gebruikt of geïnstalleerd.

iii.  Er zijn aanwijzingen gevonden dat het programma Shredder die avond is gebruikt omstreeks
21.59.04 uur. Met dit programma kunnen bestanden volledig overschreven worden, zodat deze niet
meer teruggehaald kunnen worden. De verbalisant kon niet vaststellen of en welke bestanden
hiermee mogelijk zijn verwijderd.

iv.  De desktopcomputer is rond 21.59.04 uur opnieuw opgestart, waardoor alle sporen van eerder
computergebruik die in het werkgeheugen waren opgeslagen zijn gewist. De daarna gemaakte
geheugendump bevatte geen informatie over voorafgaande gebruikersactiviteit.68

Hieruit volgt dat het ontbreken van belastende bestanden niet verklaard behoeft te worden door te
verwijzen naar de Truecrypt-schijf, zodat ook dit argument van de verdediging wordt verworpen.

Slotsom

Op basis van de inhoud van het dossier en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen moet worden
vastgesteld dat de verdachte de gebruiker was van de in zijn woning aangetroffen gegevensdragers
en dat hij de gebruiker was van een groot netwerk van accounts. De ontkoppelingsmethoden van de
verdediging kunnen de accounts niet van het netwerk losmaken. Het door het hof reeds vastgestelde
netwerk van accounts die steeds naar de verdachte zijn te herleiden, blijft dan ook in stand.
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De feiten waarvan de rechtbank de verdachte heeft vrijgesproken zijn in hoger beroep niet meer aan
de orde, met uitzondering van de subsidiair tenlastegelegde feiten onder 63 tot en met 66. Een groot
deel van de tenlastegelegde feiten kan worden bewezen op basis van de bewijsmiddelen en de
algemene overwegingen die hiervoor uiteengezet zijn.

In een aantal gevallen volstaan deze algemene overwegingen niet. Op het bewijs in die deeldossiers
wordt hieronder nader ingegaan.

Als het hof in één deeldossier concludeert dat de verdachte de gebruiker was van een specifiek
account, gaat het hof er, zoals hiervoor al is overwogen, van uit dat de verdachte de enige gebruiker
was van dat account. Daarmee staat dan ook vast dat de berichten van dat account in een ander
deeldossier eveneens van hem afkomstig zijn.

De verdediging heeft per D een groot aantal onderwerpen aan de orde gesteld die hiervoor al zijn
besproken, bijvoorbeeld bij de ontkoppelingen. Het hof zal per D deze verweren die besloten liggen in
de zaaksoverstijgende verweren en die hiervoor reeds zijn verworpen hieronder niet opnieuw op het
niveau van het betreffende zaaksdossier behandelen.

14a. Minderjarige D’s

D1 (feiten 1 en 2)

De verdediging heeft betoogd dat de verdachte moet worden vrijgesproken van het vervaardigen van
kinderpornografie, omdat niet kan worden vastgesteld hoe de afbeeldingen zijn gemaakt. Ook het
bezit van kinderpornografie kan niet worden bewezen en evenmin de poging tot aanranding, aldus de
verdediging.

Het hof acht beide feiten bewezen.69 D1 heeft gechat met ‘ [variant 16 naam 1] ’ en ‘ [variant 5 naam
1] ’, allebei aliassen van de verdachte. ‘ [variant 5 naam 1] ’ stuurde D1 op 7 maart 2013 een
kinderpornografische afbeelding en dreigde deze door te sturen naar vrienden en familie van D1.70 Uit
het informatief gesprek met de moeder van D1 volgt dat die afbeelding is gemaakt tijdens een eerdere
chat die D1 had met ‘ [variant 16 naam 1] ’, twee of drie jaar vóór juli 2013.71 Ook ‘ [naam 30] ’
bedreigde D1 en stuurde haar op 5 december 2012 een afbeelding.72 ‘ [naam 23] ’, één van de
accountnamen van de verdachte, noemde ook de Skypenaam die gebruikt moest worden: ‘ [naam 31]
’.73 Deze Skypenaam is aangetroffen op de Western Digital harde schijf met beslagnummer
OI013.04.01.005 van de verdachte. Daar zijn bovendien chatgesprekken aangetroffen van [naam 1]
met D1 in de periode van mei en juni 2012 en een bladwijzer naar het Facebook-account van D1.74

D2 (feiten 3 en 4)

De verdediging heeft betoogd dat de verdachte moet worden vrijgesproken van feit 3, het verspreiden
van kinderporno, omdat uit het dossier lijkt te kunnen worden afgeleid dat D2 naaktfoto’s van zichzelf
heeft gemaakt en verspreid.

Wat er zij van de stelling van de verdediging, het gaat erom of (ook) de verdachte
kinderpornografische foto’s van D2 heeft verspreid. Het hof acht dit feit bewezen. Uit de verklaring van
D2 volgt dat ‘ [naam 1] ’ tijdens een chat met D2 haar heeft opgedragen voor de webcam haar
borsten en vagina te betasten en dat ‘ [naam 1] ’ heeft gedreigd naaktfoto’s te verspreiden aan

14 Aanvullende bewijsoverwegingen op deeldossierniveau
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familieleden en vrienden van D2. 75 Op 28 en 29 juni 2013 en op 18 juli 2013 heeft de alias van de
verdachte ‘ [variant 6 naam 1] / [e-mail variant 3 naam 1] ’ afbeeldingen van D2 gestuurd aan diverse
familieleden van D2.76 Deze afbeeldingen zijn beschreven;77 het hof is van oordeel dat deze van
kinderpornografische aard zijn.

In het dossier van D2 zijn, evenals bij D36, berichten aangetroffen van ‘ [e-mail naam 32] ’ waarin
personen uit de directe omgeving worden gewaarschuwd voor het gedrag van die D op internet en
worden geconfronteerd met een compromitterende afbeelding van D2 (de schooldirecteur)
onderscheidenlijk D36 (onder meer de politie en de werkgever van D36). Nu ten aanzien van D2 is
vastgesteld dat de accounts van de verdachte ‘ [variant 6 naam 1] / [e-mail variant 3 naam 1] ’
afbeeldingen van D2 heeft verspreid, acht het hof het voldoende vaststaan dat [e-mail naam 32] , die
in haar berichten hierop voortborduurt en afbeeldingen meestuurt, eveneens een account is van de
verdachte.

D3 (feit 6)

De verdediging heeft betoogd dat ook vrijspraak moet volgen van feit 6, omdat de chats met D3
plaatsvonden in de periode april-mei 2013 met het account ‘ [variant 17 naam 1] ’ terwijl van dit
account geen spoor is gevonden op de gegevensdragers die in de woning van de verdachte zijn
aangetroffen.

Het hof acht feit 6 (primair) wel bewezen. Op de Western Digital harde schijf met beslagnummer
OI013.04.01.005 stonden onder meer een MSN-chat van ‘ [naam 1] ’ met D3 van 14 januari 201278 en
bladwijzers met gegevens van personen uit de omgeving van D3.79 De moeder van D3 heeft daarvan
namen van familieleden herkend.80 Het Skype-account ‘ [variant 17 naam 1] ’ is bovendien wel degelijk
te verbinden aan de verdachte. De als alias van de verdachte reeds genoemde ‘ [variant 5 naam 1] ’
heeft D3 in januari 2013 het nieuwe Skype-adres ‘ [variant 13 naam 1] ’ meegedeeld, in februari 2013
als nieuw Skype-adres ‘ [variant 11 naam 1] ’ en tenslotte op 27 april 2013 tegen D3 gezegd dat zij ‘
[variant 17 naam 1] ’ als Skype-adres moest toevoegen.81 Op deze wijze zijn al deze ‘ [naam 1] ’-
varianten te verbinden met de verdachte, dus ook de door de verdediging betwiste accountnaam.

D4 (feiten 7 en 8)

De verdediging heeft eveneens vrijspraak van deze feiten bepleit, mede omdat de tenlastegelegde
afbeelding niet op een gegevensdrager van de verdachte is aangetroffen.

Het hof verwerpt dit verweer.

Uit de bewijsmiddelen82 blijkt het volgende. Bij een Facebook-chat tussen ‘ [variant 6 naam 1] ’ en D4
bleek door ‘ [variant 5 naam 1] ’ op 11 april 2013 een afbeelding van D4 te zijn bijgevoegd.

Zoals uit de algemene overwegingen van het hof volgt, werden deze verwante accounts door de
verdachte gebruikt. Hieruit volgt dat bewezen kan worden dat de verdachte de afbeelding in bezit
heeft gehad. Uit de beschrijving door een verbalisant volgt dat een meisje op de foto is afgebeeld,
erotisch poserend, waarbij een naakte borst zichtbaar in beeld is gebracht. D4 is geboren in 1999 en
deze afbeelding is aan te merken als kinderpornografisch.

De overige in de pleitnota door de verdediging beschreven verweren zijn reeds gevoerd ter toelichting
op de eerder verworpen verzoeken. Het hof verwijst naar de processen-verbaal van de
terechtzittingen van het hof van 15 januari 2018 en 8 november 2019 voor de verwerping van deze
verweren.83

D5 (feit 10)

De verweren van de verdediging op dit onderdeel zijn alle reeds besproken in het algemene deel,
zodat daarop hier niet wordt ingegaan.

Gezien de inhoud van de teksten van ‘ [variant 2 naam 19] ’/’ [e-mail variant 1 naam 19] ’ in de
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chatgespreken met D5 op 6 januari 2012 in samenhang met andere chats van ‘ [naam 23] ’ en ‘ [e-
mail variant 4 naam 6] ’ met hetzelfde slachtoffer84 vat het hof de woorden ‘reageer op me en reageer
snel’ evenals de rechtbank op als een opdracht aan D5 om een chatgesprek aan te gaan met als doel
haar voor een webcam een seksuele gedraging te laten verrichten, onder meer door het aannemen
van een seksuele pose.

D6 (feit 11)

De verdediging heeft gesteld dat geen verband kan worden vastgesteld tussen de verdachte en D6,
omdat onduidelijk blijft op welke gegevensdragers aanknopingspunten naar contacten tussen beiden
zijn aangetroffen.

Het hof verwerpt dit verweer, omdat er wel degelijke aanknopingspunten zijn.

Uit bewijsmiddel D6.3 volgt dat op de Western Digital harde schijf van de verdachte met
beslagnummer OI013.04.01.005 seksueel getinte chatgesprekken tussen [naam 1] en D6 op 1
december 2011 zijn aangetroffen.

Daarnaast heeft D6 verklaard dat zij de gebruiker was van een Skype-account en een emailadres die
in een pagefil.sys-bestand op gegevensdrager OI013.03.01.001.001 zijn aangetroffen.85

De accountnaam ‘ [variant 4 naam 1] ’ is ook aangetroffen bij onderzoek aan de laptop van D6.86

De stelling van de verdediging dat D6 uiteindelijk heeft erkend dat zij het seksueel getinte filmpje op
haar computer heeft verspreid, strookt niet met de inhoud van haar verklaring waarvan een deel is
opgenomen in bewijsmiddel D6.2.

D7 (feit 12)

De verdediging heeft ook hier vrijspraak bepleit en in dat verband gesteld dat aannemelijk is dat niet
D7 maar haar vader alle chats, dan wel de meeste chats, heeft gevoerd met de dader.

Het hof verwerpt deze stelling. In zijn verhoor bij de rechter-commissaris heeft de vader van D7
verklaard dat het uitgesloten is dat door zijn toedoen een foto van ‘ [naam 1] ’ op zijn laptop is
terechtgekomen en bovendien dat flarden van chats van zijn dochter op de laptop van zijn vrouw zijn
aangetroffen.87 D7 wilde aanvankelijk niet verklaren over de inhoud van de chats met ‘ [naam 1] ’88,
maar uiteindelijk heeft zij de inhoud daarvan beschreven,89 die ook wat betreft de verrichte seksuele
handelingen en het daarbij gebruikte voorwerp overeenkomen met de inhoud van de chats tussen ‘
[naam 1] ’ en D9 op 5 en 10 december 2011. Deze chats zijn aangetroffen op de harde schijf
OI013.04.01.005 van de verdachte. 90

D8 (feit 13)

De verdediging heeft hier vrijspraak bepleit omdat op een gegevensdrager in de woning van de
verdachte weliswaar een bestandspad is aangetroffen met mogelijk een verwijzing naar een afkorting
van de naam van D8, maar dat dit slechts een verwijzing betreft en dat de inhoud van het bestand
onbekend is.

Het hof deelt de opvatting van de verdediging niet.

D8 heeft in haar verklaring haar MSN-naam genoemd,91 die overeenkomt met de in het bedoelde
bestandspad vermelde naam, die is aangetroffen op de laptop van de verdachte (
OI013.03.02.001.001 ).92 Het hof beziet dit gegeven in samenhang met het op de harde schijf
OI013.04.01.005 aangetroffen emailadres van D893 en een chatconversatie met datzelfde meisje.94

Daarnaast zijn op de harde schijf OI013.04.01.005 chats aangetroffen tussen ‘ [naam 1] ’ en D8 in de
periode van 17 juni 2012 tot en met 13 juli 2012. Daarbij wordt nog opgemerkt dat in de chats van 17
en 18 juni 2012 expliciet aan de orde komt op welke manier ‘ [naam 1] ’ aan D8 voorschrijft welke
seksuele handelingen zij voor de webcam bij zichzelf moet verrichten, in welke volgorde en hoe zij dit
moet doen, ondanks het feit dat D8 zegt dat ze nog maar 14 jaar is.95
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D9 (feit 15)

Primair 
Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen dat D9 door de dwang van de
verdachte daadwerkelijk is overgegaan tot het plegen van ontuchtige handelingen, zodat de
verdachte van het hem onder 15 primair tenlastegelegde feit (het voltooide misdrijf van artikel 246 Sr)
zal worden vrijgesproken.

Subsidiair

Uit het dossier volgt dat aliassen van de verdachte geprobeerd hebben D9 te dwingen seksuele
handelingen bij zichzelf te laten verrichten. Daarom is de poging tot aanranding bewezen. Zo heeft ‘
[variant 2 naam 19] / [e-mail variant 1 naam 19] // [naam 15] ’ op 30 januari 2012 aan D9 geschreven
dat zij ‘shows’ moest doen, omdat anders haar familie haar sexy stuff zou krijgen. Op 31 januari 2012
heeft ‘ [variant 2 naam 19] ’ twee video's als bijlagen bij zijn bericht aan D9 gevoegd en gedreigd
deze te zullen verspreiden naar haar vrienden, familie, de plaatselijke autoriteiten en vijf met name
genoemde pornosites.96 Op OI013.04.01.005 zijn chats van deze bestanden met D9 aangetroffen,97

evenals een bladwijzermap met een groot aantal namen.98 Bovendien is op de laptop van de
verdachte OI013.03.02.001.001 een tekst aangetroffen waarin wordt gezegd dat de afzender een
shower dildo video met D9 heeft en van plan is deze naar de politie en haar school te sturen.99

D10 (feiten 16 en 17)

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte de gebruiker is van het Facebook-account ‘ [naam 30] ’.
De door deze afzender genoemde Skypenaam ‘ [naam 31] ’ is ook vermeld als contact van D1 en is
aangetroffen op de harde schijf van de verdachte OI013.04.01.005 .100Op 6 december 2012 is vanaf
dat account een afbeelding van D10 met een seksuele strekking verspreid naar vele personen. Het hof
gaat er ook van uit dat de verdachte de gebruiker was van het Facebook-account ‘ [naam 33] ’, een
nepaccount met een variatie op de naam van D10. De oorspronkelijke naam van dit Facebook-account
was ‘ [naam 34] .101 Op 5 december 2012 had ‘ [naam 30] ’ vanaf 22.31 uur een chatgesprek met D10
en binnen een half uur na diens laatste bericht verstuurde ‘ [naam 33] ’ vanaf 23.43 uur berichten met
eenzelfde strekking aan D10. ‘ [naam 33] ’ zegt in die chat op dat moment een naaktfoto van D10 als
profielfoto in te stellen. Op 6 december 2012 is vanaf het account ‘ [naam 33] ’ een door de Engelse
politie als indecent picture aangeduide afbeelding van D10 verspreid aan een aantal van haar
contacten.102

Afbeeldingen

Uit het deeldossier van D10 blijkt dat zowel ‘ [naam 30] ’ als ‘ [naam 33] ’ via Facebook een afbeelding
van D10 met een seksuele strekking heeft verspreid. Het hof gaat ervan uit dat dit de twee
afbeeldingen van D10 zijn die als kinderpornografisch zijn te beschouwen103, omdat er geen andere
afbeeldingen van D10 in het dossier voorkomen.

Twee andere afbeeldingen, die als niet kinderpornografisch zijn beoordeeld, zijn kennelijk de
afbeeldingen van een andere vrouw die D10 via Facebook aan ‘ [naam 30] ’ had verzonden. D10 heeft
immers verklaard dat zij een foto van een andere vrouw had verknipt en dat ‘ [naam 30] ’ daarmee
geen genoegen nam.

D11 (feiten 18 en 19)

Betoogd wordt onder meer dat de verdachte niet als gebruiker kan worden aangemerkt van het
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Facebook-account op naam van [variant 5 naam 19] , waarmee D11 is benaderd.

In de overwegingen van het hof omtrent de omvang van het netwerk van accounts waarvan de
verdachte de gebruiker was, is vastgesteld dat de verdachte de gebruiker was van de Facebook-
accounts op naam van ‘ [naam 6] ’, ‘ [variant 3 naam 6] ’, ‘ [naam 19] ’ en ‘ [variant 5 naam 1] ’. Uit de
inhoud en de volgorde van de via Facebook door ‘ [naam 6] ’ en ‘ [variant 5 naam 19] ’ aan D11
verzonden berichten volgt dat beide accounts door de verdachte zijn gebruikt. Een sterke aanwijzing
daarvoor is ook dat uit de door Facebook verstrekte gegevens blijkt dat bij het Facebook-account op
naam van ‘ [variant 5 naam 19] ’ is opgegeven onder ‘alternate emails provided’ het emailadres “ [e-
mail variant 5 naam 6] ”, terwijl de verdachte meermalen van dergelijke yahoo-adressen met een
variërend aantal s-en gebruik heeft gemaakt, en als ‘date of birth’ is opgegeven “ [geboortedatum] ”,
hetgeen ook het geval is bij andere aan de verdachte toegeschreven Facebook-accounts, waaronder
die op naam van ‘ [naam 6] ’.

D13 (feit 22)

Anders dan de advocaten-generaal hebben betoogd, merkt het hof de foto van D13, opgenomen in de
toonmap als afbeelding 3, niet als kinderpornografisch aan. Zij is daarop te zien liggend onder een
dekbed met ontblote hals, zonder dat evident is dat deze foto deel uitmaakt van een serie foto’s van
kinderpornografische aard. De afbeelding van D13 met een hond tussen haar benen die haar
geslachtsdeel likt, moet naar het oordeel van het hof wel worden gekwalificeerd als
kinderpornografisch.

‘ [variant 6 naam 1] ’ verstuurde op 9 mei 2013 berichten aan D13: “we used to play on cam”, “add me
on skype: [variant 18 naam 1] ” en “lets do again”. In het licht van hetgeen daaraan tussen ‘ [naam 1] ’
en D13 is voorafgegaan moeten deze berichten aldus worden opgevat dat daarmee opdracht wordt
gegeven geheel of gedeeltelijk ontkleed voor de webcam te verschijnen en vervolgens één of meer
ontuchtige handelingen te verrichten. ‘ [variant 6 naam 1] ’ heeft op 27 juli 2013 aan D13 laten weten
dat zij Skypenaam ‘ [variant 18 naam 1] ’ moest toevoegen omdat anders haar foto’s ‘with dog licking
pussy’ naar haar ouders, familie en vrienden zou gaan. In datzelfde bericht zegt ‘ [variant 1 naam 1] ’
“If you play with me 10 times I will delete the pictures”.

Tenslotte heeft D13 ook verklaard dat ‘ [naam 1] ’ haar heeft gezegd ze ‘het naar familie en vrienden
van D13 zou sturen indien zij niet meer foto’s zou doen’.

D15 (feit 25)

Namens de verdachte is aangevoerd dat de toetsaanslagen en het gevloek die op de OVC-opnamen
zijn te horen op het moment waarop de Britse undercover-agente via het account van D15 contact
had met ‘ [naam 1] ’, verband hielden ‘met lange brieven die de verdachte aan het typen was namens
jeugdvriend V02’. Hoewel niet geheel kan worden uitgesloten dat de verdachte omstreeks dit tijdstip
ook brieven heeft getypt, bevestigt het aangevoerde dat de verdachte achter de computer zat op het
moment waarop ‘ [naam 1] ’ contact zocht met D15. Verder staat het aangevoerde er geenszins aan in
de weg om, zoals het hof doet, aan te nemen dat de verdachte degene was achter deze ‘ [naam 1] ’
en dus degene die op dat moment (ook) communiceerde met de Britse undercoveragent.

D16 (feiten 26 en 27 primair)

De verdediging heeft erop gewezen dat (op p. D16-122 en verder) emailberichten afkomstig van het
adres [e-mail naam 32] zijn opgenomen, terwijl de politie (op p. D16-130) zegt dat dit emailadres niet
bestaat. In het licht van de vanaf dit emailadres verstuurde berichten die zich in het dossier bevinden,
is evident dat dit emailadres wel bestaat of in elk geval heeft bestaan. Het hof verstaat de mededeling
van de Britse verbalisant (op p. D16-130) dan ook aldus, dat hij op grond van uitgevoerde checks
heeft geconstateerd dat [naam 32] in de vorm zoals voorgewend in de emails niet bestaat.
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D17 (feiten 28 en 29)

De als kinderpornografisch te duiden afbeelding van D17 is via Facebook naar D17 gestuurd met
gebruikmaking van de Facebook-accounts op naam van ‘ [naam 35] ’ op 11 juni 2013 en op naam van ‘
[naam 36] ’ op 15 juni 2013. Vanaf dit laatste account is dezelfde afbeelding verzonden aan de vriend
van D17. ‘ [naam 35] ’ en ‘ [naam 36] ’ hebben aan D17 en haar vriend als Skypenamen
onderscheidenlijk ‘ [naam 37] ’ en ‘ [variant 2 naam 1] ’ doorgegeven. Ook ‘ [variant 15 naam 1] ’ heeft
D17 benaderd. Hiermee wordt een verband gelegd tussen deze Skypenaam en de bekende ‘ [variant
15 naam 1] ’ accountnaam van de verdachte. Voor ‘ [variant 2 naam 1] ’ is dit verband in het algemene
deel van dit arrest al toegelicht.

Vanaf beide accountsnamen en [naam 1] zijn daarnaast in dezelfde periode berichten met een
soortgelijke strekking verzonden aan D16. Het hof neemt op grond van één en ander aan dat ‘ [naam
35] ’ en ‘ [naam 36] ’ aliassen zijn van de verdachte. Daaruit volgt dat het de verdachte is geweest die
de afbeelding van D17 in bezit heeft gehad en heeft verspreid.

De opmerking van ‘ [naam 36] ’ “add [naam 1] to skype” moet, gezien de verdere inhoud van de
chatconversatie tussen D17 en ‘ [variant 15 naam 1] ’ die bij D17 bleef aandringen haar bovenkleding
uit te doen, zo worden opgevat dat de verdachte D17 opdraagt geheel of gedeeltelijk ontkleed voor
de webcam te verschijnen en vervolgens een of meer ontuchtige handelingen te verrichten.

D19 (feiten 32 en 33)

Uit het dossier blijkt dat D19 is gechanteerd door iemand die zich [naam 38] noemde. Daarnaast is
vanaf een vals Facebook-account met een verbastering van de naam van D19 tweemaal een
kinderpornografische afbeelding verstuurd aan personen uit de sociale omgeving van D19. Volgens de
verdediging is er geen verband tussen deze accounts en de verdachte en moet hij van de feiten 32 en
33 worden vrijgesproken.

Het hof is het eens met de verdediging dat er geen directe link is tussen de verdachte en de
Facebook-accounts op naam van [naam 38] en het account met de verbastering van de naam van D19.
De feiten 32 en 33 kunnen echter wel bewezen worden verklaard op grond van de navolgende feiten
en omstandigheden.

D19 heeft in juli 2012 via Skype gechat met ‘ [variant 1 naam 8] ’ en ‘ [variant 2 naam 8] ’. Een deel
van die chats was seksueel getint. Deze chats zijn aangetroffen op de Western Digital harde schijf met
beslagnummer OI013.04.01.005 van de verdachte. Het hof gaat er daarom van uit dat de verdachte
deze chats met D19 heeft gevoerd. Dat hij in 2012 seksueel getint contact via internet met haar heeft
gehad, staat dus vast.

In een groot deel van de zaaksdossiers waarvan het hof de feiten bewezen acht, kan geconstateerd
worden dat de verdachte contact opnam met de slachtoffers met – globaal gezegd – tussenpozen van
een half jaar tot een jaar. In elke fase werden meestal verschillende namen gebruikt.104

D19 heeft een half jaar na het contact met de ‘ [naam 8] ’-varianten contact gehad met het Facebook-
account met daarin de verbastering van haar naam en – nadat dit account was geblokkeerd – een dag
daarna met het Facebook-account op naam van ‘ [naam 38] ’. Degene achter het Facebook-account
met de verbastering van de naam van D19 wilde op 18 december 2012 dat zij hem op Skype als ‘
[variant 1 naam 38] ’ toevoegde en ‘ [naam 38] ’ schreef haar een dag later “When you give your
Skype I will delete this Facebook”. Naar het oordeel van het hof refereert ‘ [naam 38] ’ hiermee aan
het Facebook-account op naam van de verbastering van de naam van D19. Overigens had [naam 38]
als emailadres ‘ [e-mail variant 1 naam 38] ’, hetgeen door de gelijkenis een verband veronderstelt
met Skype-naam ‘ [variant 1 naam 38] ’.

Tussen 27 december 2012 en 4 januari 2013 benaderde een Facebook-account met een anders
verbasterde naam van D19 bekenden van D19. D19 moest ook van de gebruiker van dit account
contact opnemen via de Skypenaam ‘ [variant 2 naam 38] ’. Ook werd twee maal een
kinderpornografische afbeelding van D19 meegestuurd. Het hof gaat er op grond van het voorgaande
vanuit dat ‘ [naam 38] ’ en de twee accounts met verbasteringen van de naam van D19 drie aliassen
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zijn van dezelfde persoon.

Deze aliassen hebben onder meer een aantal shows van D19 geëist,105 waarmee zij kon voorkomen
dat haar naaktfoto’s zouden worden verspreid aan vrienden, familie en leraren.106

In een groot aantal bewijsmiddelen van de andere slachtoffers komen soortgelijke
opdrachten/dreigementen voor, evenals een waarschuwing – nadat het slachtoffer niet meewerkte –
van een zogenaamde welzijnsorganisatie aan politie, familieleden of de school107 dat het slachtoffer
zichzelf blootgeeft op internet (hetgeen het hof als een zeer specifiek onderdeel van de modus
operandi van de verdachte beschouwt) en het aanduiden van het slachtoffer als pet (huisdier). Van
een aantal slachtoffers zijn bovendien, net als van D19, nep-Facebook-accounts gemaakt met een
profielfoto van hun deels naakte lichaam.108 Overigens volgt ook nog uit het dossier dat de verdachte
bekend was met 4chan, waarop compromitterend materiaal van D19 te vinden was.109

Op grond van het voorgaande, in onderling verband en samenhang, bezien, komt het hof tot de
slotsom dat de verdachte ook de man achter het toetsenbord bij het gebruik van de hiervoor
bedoelde accounts is geweest.

D20 (feit 35)

D20 ontving dreigberichten van onder meer de Facebook-accounts ‘ [variant 5 naam 19] ’, ‘ [naam 17] ’
en ‘ [naam 39] ’ en van ‘ [variant 2 naam 19] ’ via het emailadres ‘ [e-mail variant 1 naam 19] .’ Van de
eerste twee genoemde Facebook-accounts en van het emailadres kan op basis van de algemene
methode worden vastgesteld dat de verdachte de gebruiker van die accounts was. Het Facebook-
account ‘ [naam 39] ’ zei tegen D20 dat ze contact moest opnemen met ‘ [variant 6 naam 6] ’.
Vastgesteld kan worden dat de verdachte de gebruiker was van het emailadres [e-mail variant 4 naam
6] (dus met dubbel ‘c’). Deze emailadressen vertonen zeer grote gelijkenissen. Uit de overwegingen in
het algemene deel volgt dat de verdachte zichzelf bediende van een aantal varianten op bepaalde
namen door één of meer dezelfde letters aan de oorspronkelijke naam toe te voegen, bijvoorbeeld
het aantal ‘s’-en van ‘ [naam 6] ’. Daarmee neemt het hof als vaststaand aan dat de verdachte ook de
gebruiker was van het Facebook-account ‘ [naam 39] ’. Tenslotte wordt opgemerkt dat D21 eveneens
werd benaderd door een aantal accountnamen die ook D20 hebben benaderd,110 en dat ‘ [e-mail
variant 6 naam 19] ’ ook in dit dossier voorkomt, zoals in vele andere contacten met andere
slachtoffers.111

D22 (feit 39)

De verdediging heeft betwist dat het account ‘ [naam 17] ’ aan de verdachte te relateren is.

Hiervoor heeft het hof al vastgesteld dat de verdachte de gebruiker van het account ‘ [naam 17] ’/’
[naam 15] ’ was. De opmerking van ‘ [naam 17] ’ “add me on skype …”, moet, gezien de inhoud van
chats tussen de verdachte en andere slachtoffers in deze zaak, zo worden opgevat dat daarmee
opdracht wordt gegeven de webcam in te schakelen en vervolgens via het Skype-contact ontkleed
voor de webcam te verschijnen en één of meer ontuchtige handelingen te verrichten. Op 22 januari
2012 heeft ‘ [naam 17] ’ D22 opgedragen: “skype [naam 15] / [e-mail variant 1 naam 16]” op MSN toe
te voegen en op die dag heeft dit account ook aan D22 laten weten de masturbatievideo in de bijlage
aan diverse personen te zullen sturen en heeft hij deze tenslotte ook verspreid. Op dezelfde dag
heeft ‘ [naam 17] ’ eveneens een bericht aan D21 gestuurd met de inhoud “add me on skype [naam
15] ” of [e-mail variant 1 naam 16] .com” omdat anders het aangehechte bestand met daarbij
gevoegd een screenshot van D21 zou worden verspreid. Dit illustreert de context en de dreiging die
uitging van ‘add me on skype’ en de gevolgen voor het desbetreffende meisje als niet aan die eis werd
voldaan.

D23 (feiten 40 en 41)

297



De gebruiker van het Facebook-account ‘ [naam 40] ’ heeft berichten verstuurd aan een tante van D23
met een aantal internetlinks met vier afbeeldingen van D23 met een seksuele strekking.112 Op de
Western Digital harde schijf van de verdachte met beslagnummer OI013.04.01.005 komt een groot
aantal bladwijzers voor die verwijzen naar social media-accounts van D23 en vermoedelijke
familieleden en vrienden van D23.113 ‘ [naam 40] ’ verstuurde berichten naar een aantal van de in die
bladwijzers vermelde accounts. In die berichten verwijst zij naar een internetlink die in dezelfde map
met bladwijzers is opgeslagen.

Ook kan worden vastgesteld dat D23 in contact is gekomen met [e-mail variant 3 naam 6] , een
gebruikersnaam van de verdachte.114 Uit genoemde feiten en omstandigheden in samenhang bezien
volgt dat de verdachte de gebruiker was van het Facebook-account ‘ [naam 40] ’.115

Het hof acht bewezen dat de verdachte aan D23 heeft gedreigd één of meer naaktfoto’s van haar te
zullen verspreiden, gezien het op Tumblr.com aangetroffen bericht aan D23:”I already saved your twitter
followers and following. You are fucking your life up well. 5 shows on skype and this ends or your life will be
fucked up. Email me at [e-mail variant 3 naam 6] ”116in samenhang met de verklaring van D23 dat de
dader haar had laten weten: “Ik weet wie je moeder is en ik ga deze video naar haar sturen tenzij je vijf
video’s op Skype voor me doet”.

D24 (feit 42)

Op de schijf van de verdachte OI013.03.02.001.001 zijn chatberichten aangetroffen die gewisseld zijn
tussen ‘ [naam 19] ’/‘ [e-mail naam 29] ’ en D24. ‘ [e-mail naam 29] ’ droeg D24 voortdurend op hem
Master te noemen, hij noemt haar zijn sexy pet en zegt in welke standjes zij sexy foto’s moet maken.
Met het aantreffen van deze chats op deze harde schijf van de verdachte is er een duidelijk verband
met hem.

In de laptop van D24 zijn 126 foto’s en 11 video’s met seksueel getinte afbeeldingen van haar
aangetroffen.117 De foto’s maken deel uit van serie 1 en de video’s van serie 2. De foto’s zijn als serie
beschreven maar niet afzonderlijk. In dit zaaksdossier is één foto te koppelen aan de verdachte. Dit is
de foto die op 7 oktober 2013 vanaf het emailadres van ‘ [naam 19] ’ ‘ [e-mail naam 29] ’ aan D24 is
gestuurd.118 Deze foto is ondergebracht in de toonmap van D24 en het hof heeft deze gezien. Het hof
heeft geconstateerd dat het om een kinderpornografische afbeelding gaat. Voor zover uit het dossier
niet op te maken is om welke foto van serie 1 het precies gaat, is bij de bewezenverklaring van dit feit
aangesloten bij de beschrijving van de hele serie.119

D26 (feiten 46 en 47)

De verdediging heeft betoogd dat de verdachte moet worden vrijgesproken van deze feiten op de
grond dat het kinderpornografische materiaal niet bij hem is aangetroffen en de verzenders van de
links naar afbeeldingen, ‘ [naam 41] ’ en ‘ [naam 36] ’, niet aan de verdachte zijn te koppelen.

Het hof acht deze feiten wel bewezen, omdat diverse concrete verbanden zijn te leggen tussen de
chats en de verdachte. Bij Facebook-account ‘ [naam 41] ’ is ‘ [e-mail naam 42] ’ als emailadres
geregistreerd. Met deze naam is op 10 juli 2013 een familielid van D26 benaderd. In dat bericht doet ‘
[naam 41] ’ zichzelf voor als een medewerker van een kinderbeschermingsgroep.120

Met datzelfde emailadres is nog geen twee weken daarvoor (op 29 juni 2013) ook een familielid van
D2 benaderd.121 Bij die email is een afbeelding van haar meegestuurd. Op dezelfde dag, 29 juni 2013,
heeft ‘ [variant 6 naam 1] ’ aan een familielid van D2 een afbeelding met dezelfde naam verzonden.122

Bij Facebook-account ‘ [variant 6 naam 1] ’ zijn twee emailadressen geregistreerd [e-mail naam 43] en
[e-mail variant 3 naam 1] ), die zijn teruggevonden op de Western Digital harde schijf van de
verdachte met beslagnummer OI013.04.01.005 .

De Facebooknaam ‘ [naam 36] ’ is ook aan de verdachte te koppelen. Deze noemt in een chat met D17
als Skype-account ‘ [variant 2 naam 1] ’. Hiervoor is al vastgesteld dat dit eveneens een alias is van de
verdachte.123
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Tenslotte is ook via emailadres ‘ [e-mail naam 29] ’/’ [naam 19] ’ gechat met D26,124 welk emailadres
op de harde schijf OI013.02.02.002 van de verdachte is gevonden.

Gezien deze feiten, in onderling verband en samenhang bezien, vindt het hof voldoende verankering
in het dossier om de bovengenoemde accounts met de verdachte verbonden te achten.

D27 (feit 49)

De verdediging heeft geconcludeerd tot vrijspraak: D27 zegt dat zij [naam 19] heeft gezien en zij
heeft hem omschreven als een man met een donker uiterlijk. Aan haar is een foto van de verdachte
getoond, maar zij heeft hem niet herkend. Daarnaast is D27 rond en na 13 januari 2014 benaderd
door een Skypegebruiker genaamd ‘ [naam 42] ’. De verdachte zat toen al vast. Dus is in dit dossier
geen verband met de verdachte vast te stellen, aldus de verdediging.

In zijn algemene overwegingen heeft het hof, verwijzend naar de bewijsmiddelen, al uitvoerig
stilgestaan bij het feit dat de verdachte op zijn computers software had geïnstalleerd waarmee een
virtuele webcam kon worden ingeschakeld. De omstandigheid dat D27 de verdachte niet van een foto
heeft herkend, zegt dus op zichzelf niet zoveel. Het hof wil wel aannemen dat de verdachte niet te
vereenzelvigen is met genoemde ‘ [naam 42] ’; mogelijk is D27 door een ander benaderd toen de
verdachte al was aangehouden in deze zaak.

Het hof acht het feit echter wel bewezen. Uit de bewijsmiddelen, waaronder een zeer groot aantal
opgeslagen bookmarks van D27 op een harde schijf van de verdachte, valt af te leiden dat het de
verdachte is geweest die met de aan hem toe te rekenen accounts ‘ [variant 7 naam 6] / [e-mail
variant 4 naam 6] ’, ‘ [naam 15] ’ en ‘ [naam 19] ’ contacten heeft gehad met D27 waarin haar werd
opgedragen de in de tenlastelegging vermelde ontuchtige handelingen te verrichten.

D28 (feit 51)

De verdediging heeft ook van dit feit vrijspraak bepleit en heeft aangevoerd dat er geen relatie is
tussen de verdachte en account [verkorte naam D28] of ‘ [e-mail naam 44] ’.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte gebruik maakte van de Facebook-accounts ‘ [naam 6] ’
en ‘ [variant 5 naam 19] ’. Het hof gaat ervan uit dat ook de berichten die van het nep-account
[verkorte naam D28] en het emailadres ‘ [e-mail naam 44] ’ zijn verstuurd afkomstig zijn van de
verdachte, gelet op de strekking van deze berichten en de samenhang met berichten aan D28 van ‘
[variant 5 naam 19] ’, ‘ [naam 6] ’ en ‘ [naam 21] ’. Deze berichten hebben een opeenvolgend karakter
en beschrijven het verloop van het plaatsen van beelden van D28 op pornosites.

Op 7 oktober 2011, kort na het aanmaken van het eerste bookmarkbestand betreffende D28 op
OI013.04.01.005 , heeft ‘ [naam 6] ’ aan D28 laten weten ‘dat het nu op 14 sites staat’, hetgeen in de
chronologie kan worden aangemerkt als de ‘eerste ronde’. ‘ [naam 6] ’ heeft haar op 12 oktober 2011
laten weten dat ze moet genieten van de tweede ronde van gestuurde foto’s. ‘ [naam 21] ’ verwijst
op diezelfde datum naar een op een Facebook-account geposte video van D28 met een vriendin.

Het bericht van account [verkorte naam D28] aan D28 op 8 januari 2012 over de ‘derde en vierde
ronde’ lijkt dan ook een verwijzing naar de stand van zaken die in de eerdere berichten aan D28
kenbaar is gemaakt.125

Het account [verkorte naam D28] verstuurde tevens berichten naar Facebook-accounts van mensen uit
de sociale omgeving van D28. In die berichten wordt verwezen naar een opname van een naaktshow
op internet. De bladwijzers op de Western Digital harde schijf van de verdachte met beslagnummer
OI013.04.01.005 verwijzen naar de personen die via hun Facebook-accounts die berichten ontvingen.
Ook is een bladwijzer aangetroffen met de link naar de met name genoemde school van D28. Account
[verkorte naam D28] en ‘ [e-mail naam 44] ’ verwezen in hun berichten naar die school. Ook de datum
waarop account [verkorte naam D28] dit bericht aan D28 verzond, kan in verband worden gebracht
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met de eveneens in januari 2012 aangemaakte bookmarks die op genoemde harde schijf van de
verdachte zijn aangetroffen.126

Tenslotte overweegt het hof dat uit het dossier niet eenduidig valt af te leiden wat de politie heeft
genoteerd met betrekking tot de leeftijd van D28 ten tijde van feit 51. Uit het dossier blijkt dat D28 is
geboren op [geboortedatum] ; daarmee is dit onderdeel van de tenlastelegging ook te bewijzen.

D29 (feit 52)

De verdediging heeft gesteld dat geen koppeling gemaakt kan worden tussen dit profiel en de
verdachte hetgeen tot vrijspraak moet leiden.

Het hof volgt de verdediging hierin niet.

De naam van D29 komt voor in de bookmarks van de Western Digital harde schijf met beslagnummer
OI013.04.01.005 van de verdachte. Op 16 augustus 2011 was het eerste dreigbericht van ‘ [naam 26]
’ aan D29. De eerste serie bookmarks zijn op de voormelde harde schijf van de verdachte opgeslagen
op 18 augustus 2011. Op diezelfde datum zijn berichten van ‘ [naam 26] ’ aan D29 gezonden over
plaatsing op de site “motherless” en met een dreiging dat D29 vijf shows moest geven. Op 20
augustus 2011 zijn opnieuw 24 contacten aangemaakt in de bladwijzers en ‘ [naam 26] ’ heeft op
diezelfde dag berichten gestuurd aan relaties van D29 waarin wordt gewezen op sites met de video
van D29.127 Het voorgaande in onderlinge samenhang bezien rechtvaardigt de conclusie dat de
berichten van ‘ [naam 26] ’ zozeer verweven zijn met de handelingen die af te leiden zijn uit de
gegevens op de Western Digital harde schijf met beslagnummer OI013.04.01.005 van de verdachte,
dat ook deze accountnaam, die niet voorkomt in dossiers van andere slachtoffers, als een alias van de
verdachte moet worden aangemerkt.

D31 feiten 55 en 56

De verdediging heeft haar conclusie tot vrijspraak, naast de algemene en reeds verworpen stellingen,
geadstrueerd met de stelling dat D31 seksueel geladen contacten heeft gehad met [naam 43] en dat
deze persoon op geen enkele wijze te koppelen valt aan de verdachte. Deze stelling van de
verdediging is in zoverre juist dat geen aan de verdachte te koppelen Stickam-account – via Stickam
vonden de contacten plaats tussen D31 en [naam 43] – is aangetroffen. In het licht van de
beschrijving van de handelingen die D31 voor [naam 43] voor de webcam heeft verricht en de
vergelijking daarvan met de beschrijving van het materiaal dat is aangetroffen op de bij de verdachte
inbeslaggenomen gegevensdragers, neemt het hof wel als vaststaand aan dat de verdachte de
beschikking had over het door ‘ [naam 43] ’ vastgelegde materiaal. Het hof zal hem vrijspreken van
het vervaardigen van dit materiaal, omdat niet kan worden uitgesloten dat de verdachte niet zelf
heeft vervaardigd, maar op een andere wijze in bezit heeft gekregen.

Uit de in bewijsmiddel D31.1 opgetekende verklaring van D31, in samenhang beschouwd met de tot
het bewijs gebruikte Facebook-berichten (en de overige Facebook-berichten in het dossier van het
account [verkorte naam D31] aan de ouders van D31) leidt het hof af dat via door de verdachte
gebruikte Facebook-accounts [verkorte naam D31] en [naam 20] begin 2012 contact is opgenomen
met D31 en met diverse personen in de directe sociale omgeving van D31, waarbij links zijn gestuurd
naar (zo begrijpt het hof: door ‘ [naam 43] ’ vervaardigde) video's van D31 die op pornosites waren
geplaatst. De profielfoto van het account [verkorte naam D31] betrof een afbeelding van D31 vanaf
het middel waarbij alleen een huidkleurige BH werd gedragen: volgens D31 een stilstaand beeld uit de
video die zij in 2008/2009 naar [naam 43] had gestuurd. Het bericht van [verkorte naam D31] van 15
februari 2012 is gericht geweest aan D31, zo begrijpt het hof uit de verwijzing door [verkorte naam
D31] naar de profielfoto van dit account (een compromitterende foto van D31), die iedereen te zien zal
krijgen als D31 niet luistert. In dit contact is aan D31 opgedragen hem op Skype toe te voegen als
[naam 15] , een account van de verdachte. Verder is vermeld: “I have prepared it all”. Het hof beziet dit
bericht van de verdachte aan D31 in samenhang met de op een harde schijf 04.01.002128 aangetroffen
vijf video’s van D31, waarvan uit de beschrijving valt af te leiden dat deze kinderpornografisch van
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aard zijn. In dezelfde periode is met het door de verdachte gebruikte account op naam van [naam 20]
gedreigd de video's en afbeeldingen van D31 te sturen naar haar vrienden en leraren van school
indien D31 hem niet meer video's zou sturen.

D32 feit 57

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het bezit en verspreiden van een kinderpornografische
afbeelding van D32: op de gegevensdragers van de verdachte is geen spoor aangetroffen van het
facebookprofiel ‘ [naam 25] ’ of het daarbij behorende emailadres [e-mail naam 25] . ‘ [naam 25] ’ kan
niet worden verbonden aan de accounts van de verdachte.

Met de verdediging is het hof van oordeel dat genoemde Facebook-accountnaam niet voorkomt in
andere D-dossiers. Het emailadres [variant 1 e-mail naam 25] komt overigens wel voor in het dossier
van D34.

Dan dient te worden beoordeeld of op een andere manier kan worden vastgesteld dat de verdachte
de bewuste webcamafbeelding van D32 in zijn bezit heeft gehad en of heeft verspreid.

Deze afbeelding is accessible op de harde schijf OI013.04.01.002 aangetroffen, met als file datum 2
mei 2011. Hoewel ‘ [naam 25] ’ niet rechtstreeks met de verdachte in verband kan worden gebracht,
in dit dus indirect wel het geval. Hiermee staat vast dat de verdachte deze afbeelding in zijn bezit
heeft gehad.

De verdediging heeft verder nog gesteld dat op de afbeelding een schermafdruk van een Apple
computer zichtbaar is, waarover de verdachte nooit heeft beschikt, en teksten in de Noorse taal die de
verdachte niet beheerst, zodat hij de afbeelding evenmin heeft verspreid.

Bij de bespreking van deze afbeelding is vermeld en dat een webadres van Blogtv is geopend en dat
een Blog TV-videochat te zien is van een minderjarig meisje. Deze gegevens bevestigen dat het
aanvankelijk niet de verdachte is geweest die de afbeelding heeft verspreid.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat ‘ [naam 25] ’ op 28 augustus 2011 aan 15 personen een afbeelding
van D32, met de tekst: “They sent me this picture of D32 flashing her tit on BlogTV or something. Do you
know her? That is just nasty she did that.”

Uit de informatie van Facebook kan niet opgemaakt worden om welke afbeelding het ging. De hiervoor
bedoelde onder de verdachte aangetroffen afbeelding is aan D32 getoond. Zij verklaarde dat zij één
van die afbeeldingen (blijkens het proces-verbaal kennelijk afbeelding 1, zoals vermeld in de
tenlastelegging van feit 57) dezelfde afbeelding is die vanaf het account van ‘ [naam 25] ’ is
verzonden.129 Op grond van het voorgaande acht het hof bewezen dat de verdachte deze afbeelding
heeft verspreid.

D33 feit 58 en 59

De verdediging acht aannemelijk dat D33 foto’s van zichzelf vervaardigde en verspreidde.

Een naaktfoto van D33 is beschreven. Daarop is haar linkerhand te zien waarin is geschreven:
Hey/soc/9/12/11, wat volgens de verdediging een verwijzing is naar de sectie soc van de site
4chan.org/soc.

Dit betoog wordt verworpen. Nep-account ‘ [naam 18] ’ heeft op 28 februari 2012 aan D33 en vier
anderen via een internetlink naar de website van postimage.org een naaktfoto van D33 verspreid. Dit
is dus niet de door de verdediging genoemde site. De afzender heeft gedreigd deze te publiceren op
beroemde pornosites, tenzij D33 vijf camshows zou geven, dan zou dit materiaal verdwijnen. ‘ [naam
18] ’ heeft aan D33 meegedeeld dat D33 haar kon toevoegen onder de skypenaam ‘ [naam 15] ’.
Hiervoor is reeds uiteengezet dat dit een alias is van verdachte.130 Bewezen is dus dat het verdachte
is geweest die zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot aanranding van D33.

D34 feit 60
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De verdediging stelt dat de verdachte moet worden vrijgesproken van het bezit van een
kinderpornografische afbeelding van D34. Het hof heeft de meeste verweren op dit onderdeel al
eerder besproken. Rest nog het verweer dat van het account ‘ [naam 45] ’, die D34 heeft benaderd via
het emailadres ‘ [variant 1 e-mail naam 25] ’ geen sporen op gegevensdragers van de verdachte zijn
aangetroffen.

Het hof acht bewezen dat de verdachte de in de tenlastelegging bedoelde afbeeldingen van D34 in
zijn bezit heeft gehad, omdat op zijn Western Digital harde schijf met beslagnummer OI013.04.01.005
een groot aantal afbeeldingen en een aantal films van D34 zijn aangetroffen. Het hof merkt deze
afbeeldingen op grond van de beschrijvingen door de verbalisant als kinderpornografisch aan.131 Op
dezelfde harde schijf is een chat aangetroffen tussen ‘ [naam 48] ’ met skypenaam ‘ [naam 15] ’ en
D34, waarin wordt aangekondigd dat de kinderporno gepost zal worden op 17 beroemde pornosites
als D34 geen vijf shows opvoert.132 De verdachte is de gebruiker van deze beide accountnamen, zoals
al meermalen is vastgesteld. Tenslotte zijn op die harde schijf ruim 200 verwijzingen in de bookmarks
aangemaakt.

Het account ‘ [variant 1 e-mail naam 25] ’ is in dit D-dossier van ondergeschikt belang. Overigens
bestaat – als gezegd – wel een verband met een ander dossier, D32, die is benaderd door ‘ [e-mail
naam 25] ’.

14b. Meerderjarige mannen

D35 (feit 62)

Uit de omstandigheid dat de verdachte, die de gebruiker was van het emailadres [e-mail naam 9] dat
bij de afdreiging van D35 is gebruikt, de beschikking had over het compromitterende beeldmateriaal
van D35 – met welk materiaal D35, naar het hof aanneemt via dit emailadres is geconfronteerd – leidt
het hof af dat de verdachte ook degene is die dit materiaal heeft vervaardigd en daartoe de valse
hoedanigheid van een minderjarige jongen heeft aangenomen.

D36 tot en met D39 (feiten 63, 64, 65, 66)

Aan de verdachte is onder 63 subsidiair, 64 subsidiair, 65 subsidiair en 66 subsidiair tenlastegelegd de
(poging tot) oplichting van vier meerderjarige mannen. De rechtbank heeft de verdachte hiervan
vrijgesproken, naar de kern genomen om de reden dat niet de tenlastegelegde
oplichtingshandelingen het middel vormden waarmee deze mannen zijn bewogen tot de afgifte van
geld (of geprobeerd is hen daartoe te bewegen), maar de dreiging compromitterende beelden/chats
openbaar te maken.

Het standpunt van de advocaten-generaal

De advocaten-generaal hebben gemotiveerd gevorderd dat deze feiten bewezen worden verklaard. In
reactie op het oordeel van de rechtbank hebben zij erop gewezen dat de verdachte zich, door gebruik
te maken van verschillende valse hoedanigheden, in een machtspositie manoeuvreerde waarin hij de
betrokkenen kon (proberen te) bewegen tot de afgifte van geld. Daarmee is volgens de advocaten-
generaal voldaan aan het voor een bewezenverklaring vereiste causaal verband, nu daarvoor
toereikend is dat de betrokkenen mede onder invloed van de gebezigde, in de tenlastelegging
omschreven, oplichtingsmiddelen tot de afgifte van geld zijn overgegaan of dat de verdachte daarmee
heeft geprobeerd hen zo ver te krijgen.
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Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft betoogd dat de verdachte moet worden vrijgesproken van deze feiten. Daartoe
is aangevoerd dat uit het dossier niet kan worden afgeleid dat de verdachte bij de tenlastegelegde
feiten betrokken is geweest. De omstandigheid dat de verdachte geld zou hebben opgehaald dat
afkomstig is van een of meer van deze mannen, betekent niet dat hij daarmee is te linken aan de
oplichting, aldus de verdediging. Ook is erop gewezen dat een deel van het bewijs ontleend zou
moeten worden aan de gegevensdrager met beslagnummer OI013.04.01.005 , terwijl die niet van de
verdachte was.

Beoordeling door het hof

Op grond van de inhoud van het dossier stelt het hof vast dat de verdachte tegenover elk van de vier
meerderjarige mannen waarop de tenlastelegging ziet (i) een valse hoedanigheid heeft aangenomen
door zich op internet voor te doen als een minderjarige jongen en (ii) hen in die hoedanigheid te
verleiden tot het verrichten van seksuele handelingen (masturberen) voor de webcam, waarbij (iii) de
verdachte de daaraan voorafgegane (chat)conversatie(s) en de beelden van deze seksuele
handelingen heeft vastgelegd, waarna hij (iv) een andere valse hoedanigheid heeft aangenomen door
zich voor te doen als een (van de) ouder(s) van de hiervoor bedoelde minderjarige jongen die (v) eiste
dat geld zou worden betaald ten behoeve van een goed doel, aan welke eis D37, D38 en D39 gehoor
hebben gegeven. D36 heeft daaraan niet toegegeven, waarna de verdachte met het van hem
vervaardigde compromitterende materiaal de werkgever van D36 en de politie heeft benaderd.

Naar het oordeel van het hof heeft de verdachte aldus uitvoering gegeven aan een klaarblijkelijk
vooraf gemaakt plan waarvan het aannemen van verschillende valse hoedanigheden een cruciaal
onderdeel vormde. Het ging daarbij om een specifieke, ernstige vorm van bedrieglijk handelen
waarmee de verdachte bij D36, D37, D38 en D39 een onjuiste voorstelling van zaken in het leven
wilde roepen om daarvan misbruik te kunnen maken. In die opzet is de verdachte geslaagd. Zijn
handelen heeft ertoe geleid dat bij D36, D37, D38 en D39 een onjuiste voorstelling van zaken in het
leven werd geroepen met betrekking tot de persoon van de verdachte, wat betreft diens naam en
diens hoedanigheid. De verdachte heeft daarvan ook daadwerkelijk misbruik gemaakt. Naar het
oordeel van het hof kan als vaststaand worden aangenomen dat D37, D38 en D39 mede onder
invloed van de door de verdachte gebruikte oplichtingmiddelen in het leven geroepen onjuiste
voorstelling van zaken zijn overgegaan tot de afgifte van geldbedragen. Ook staat voldoende vast dat
de verdachte heeft getracht D36 mede onder invloed van de door de verdachte gebruikte
oplichtingmiddelen in het leven geroepen onjuiste voorstelling van zaken, tot de afgifte van geld te
bewegen (vgl. HR 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2889). Het hof heeft hierbij in aanmerking
genomen dat de onder (i) tot en met (v) genoemde handelingen wezenlijke onderdelen vormden van
een en hetzelfde misdadige plan zonder welke het niet zou zijn gekomen tot de afgifte van enig
geldbedrag of de poging tot afgifte daarvan.

Het feit dat niet elk van de meerderjarige mannen, naar het hof begrijpt uit schaamte of uit angst voor
de mogelijke (strafrechtelijke) consequenties, in detail heeft verklaard over de wijze waarop het
compromitterende materiaal van hen is verkregen, staat niet in de weg aan de vaststelling van
voormelde gang van zaken, nu uit de bewijsmiddelen in onderling verband beschouwd een in hoge
mate consistent beeld oprijst van deze handelwijze van de verdachte.

Reactie op het betoog van de verdediging

Anders dan de verdediging gaat het hof ervan uit dat de verdachte degene is geweest die achter het
toetsenbord heeft gezeten toen de bookmarks, emails, chats en ander materiaal dat is aangetroffen
op de Western Digital harde schijf met beslagnummer OI013.04.01.005 tot stand is gekomen. De
stelling dat de verdachte alleen het door D37, D38 en D39 afgegeven geld zou hebben opgehaald,
mist daarmee feitelijke grondslag. Voor zover in het verweer met betrekking tot deze feiten een rol is
toegedicht aan [M] , stuit dat af dat op de eerdere overwegingen van het hof betreffende [M] . Voor
zover opnieuw is gewezen op de ontkoppelingen 3 en 4, stuit ook dat deel van het betoog af op de
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hiervoor opgenomen overwegingen dienaangaande.

Wat betreft de emailwisseling tussen [e-mail naam 46] (welk adres is gebruikt door iemand die zich
[voornaam verdachte] noemt) en [e-mail naam 9] , waarop de verdediging in het verweer ten aanzien
van D35 heeft gewezen, geldt dat het hof deze beschouwt als een poging van de verdachte een
dwaalspoor uit te zetten voor het geval D35 zich met de gegevens van de verdachte tot de politie zou
wenden en deze bij hem zou aankloppen. Zoals is vastgesteld, was de verdachte de gebruiker van
het emailadres [e-mail naam 9] , dat in de lezing van de verdediging contact zou hebben gezocht met
de verdachte op emailadres [e-mail naam 46] om geld te doen overmaken ten behoeve van een
kinderwelzijnsorganisatie waarvoor de verdachte zulk goed werk zou verrichten. Het hof acht
aannemelijk dat de verdachte zich heeft gerealiseerd dat hij zich met het oog op mogelijk
(strafrechtelijk) onderzoek naar zijn handelwijze kwetsbaar maakte door zijn eigen naam te gebruiken
en het geld dat via de Western Union-transacties binnenkwam met behulp van zijn eigen paspoort zelf
op te halen. Onder verwijzing naar deze emails zou de verdachte hebben kunnen betogen (en heeft
hij bij monde van zijn raadslieden ook betoogd), dat hij geen idee had dat het geld door misdrijven
was verkregen. Het hof gaat in dat betoog dus niet mee. De conclusie dat het gaat om een door de
verdachte opgezet dwaalspoor, wordt ook hierdoor gedragen dat het hof geen begin van
aannemelijkheid ziet voor de stelling dat de verdachte een rol speelt bij enige
kinderwelzijnsorganisatie.

De stelling dat de online-chanteerder en de ophaler van het geld twee verschillende personen zouden
zijn, acht het hof niet aannemelijk en dat wordt niet anders door hetgeen D35 en D39 daarover
hebben verklaard; de verdachte heeft hen immers in dit opzicht een rad voor ogen willen draaien.

Het gegeven dat in de door Skrill verstrekte gegevens de codes van de apparaten (devices) waarmee
werd ingelogd op de Skrill-accounts niet zouden zijn gelinkt aan de computers of andere
gegevensdragers die zijn aangetroffen bij de verdachte, zoals de verdediging in het verweer ten
aanzien van D37 heeft opgemerkt, leidt niet tot een ander oordeel, reeds omdat onderzoek heeft
uitgewezen dat de verdachte zich van computer-technische mogelijkheden bediende (onder meer door
het gebruik van VPN) om herkenning van zijn identiteit en die van zijn apparaten te bemoeilijken.

Uit welke opmerking op p. D39 141 de verdediging afleidt dat de jongen met wie D39 contact had
‘terugzwaaide’, is niet voldoende duidelijk aangegeven. Nu dit het hof bij kennisneming van de
genoemde dossierpagina noch bij nauwgezette bestudering van de verklaring van D39 duidelijk is
geworden, faalt dit onderdeel van het verweer bij gebrek aan feitelijke grondslag.

Nadere bewijsoverweging met betrekking tot D36

De werkwijze ten aanzien van D36 en de precieze tekst van aan hem gestuurde berichten komen zeer
sterk overeen met de werkwijze en de teksten die de verdachte heeft gebezigd bij het afdreigen en
oplichten van andere meerderjarige mannen in dezelfde periode. Sommige aan D36 gestuurde teksten
komen één op één overeen met aan D38 en D39 gestuurde teksten. Daar komt bij dat de werkgever
van D36 en de Britse politie – toen bleek dat D36 geen geld ging overmaken – met compromitterend
materiaal en een klacht over zijn handelen zijn benaderd via het emailadres [e-mail naam 32] . Via dit
adres presenteerde de schrijver zich als een betrokken vrijwilliger van een organisatie die zich bezig
hield met het opsporen van online seksueel kindermisbruik. Ook de directeur van de school van D2 is
benaderd via het emailadres [e-mail naam 32] .com. In de nadere bewijsoverweging over het
handelen van de verdachte ten aanzien van D2 is al toegelicht dat en waarom het hof oordeelt dat dit
emailadres een account is van de verdachte.

Opmerkelijk en ook redengevend acht het hof verder dat in de berichten van laatstvermeld emailadres
de werkwijze van de verdachte ten aanzien van de minderjarige meisjes in detail is beschreven. Dat,
zo kan ten overvloede worden opgemerkt, het emailadres waarmee D36 is benaderd, te weten
[variant 1 e-mail naam 9] overeenkomsten vertoont met het direct aan de verdachte te koppelen [e-
mail naam 9] is in het licht van al de voormelde overeenkomsten naar de indruk van het hof ook geen
toevalligheid.
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14c. Computervredebreuk

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van de feiten 67 en 68 op de grond dat de verdachte zich
vanwege “geen koppeling 1: de IP-discrepanties” niet schuldig heeft gemaakt aan die feiten.

Nu het hof de verdediging niet volgt in het ontbreken van die koppeling en het hof overigens
voldoende wettig en overtuigend bewijs ziet voor de feiten 67 en 68, zal het hof deze bewezen
verklaren.

14d. Oplichtingen

De verdediging heeft betoogd dat de verdachte moet worden vrijgesproken van de hem onder 69 en
70 tenlastegelegde oplichtingen op grond van het volgende.

[M] is degene geweest die zich schuldig heeft gemaakt aan de oplichtingen en hij heeft daarbij
gegevens van de verdachte gebruikt. De slachtoffers van de oplichtingen hebben uiteenlopende
beschrijvingen gegeven van de lengte, de huidskleur, de haarkleur en het accent van de dader en ook
hebben zij verschillende telefoonnummers van de dader gegeven, hetgeen duidt op betrokkenheid
van minstens twee personen (het hof begrijpt: naast de verdachte in ieder geval ook [M]). Verder is de
verdachte niet te koppelen aan een van die telefoonnummers, te weten telefoonnummer
[telefoonnummer 1] , en heeft hij bij de verhuur van de desbetreffende woningen weliswaar de
bezichtigingen voor zijn rekening genomen, maar wist hij niet dat de potentiële huurders werden
opgelicht. Op de gegevensdragers in de woning van de verdachte is geen spoor gevonden van de
oplichtingszaken.

Het hof overweegt als volgt

Het hof heeft het alternatieve scenario inzake [M] al eerder als volstrekt onaannemelijk terzijde
geschoven.

Hetgeen resteert aan bewijsverweren ten aanzien van de tenlastegelegde oplichtingen ziet op de
beschrijvingen van de dader door de slachtoffers, de verschillende telefoonnummers die de dader aan
hen zou hebben gegeven – waaronder nummer [telefoonnummer 1] – en het ontbreken van sporen
van de oplichtingszaken op gegevensdragers in de woning van de verdachte.

Het hof stelt voorop dat de verdachte de oplichtingen inzake de [straat 1] te [plaats 1] grotendeels
heeft bekend. Verder is het irrelevant dat niet aan alle slachtoffers hetzelfde telefoonnummer is
opgegeven, terwijl het telefoonnummer [telefoonnummer 1] wel degelijk aan de verdachte verbonden
is, nu dit nummer is opgegeven bij de registratie op 21 september 2011 van het Skrill-account op
naam van [persoon D] , waarbij [straat 3] als adres is opgegeven, op welk adres de verdachte toen
woonde.

De beschrijvingen van de dader door de slachtoffers zijn naar het oordeel van het hof niet dermate
uiteenlopend dat deze duiden op betrokkenheid bij de oplichtingen van meer personen dan alleen de
verdachte, terwijl daarvoor in het dossier ook verder geen aanwijzing te vinden is. Bovendien hebben
alle slachtoffers van de dader een kopie van diens paspoort per email toegezonden gekregen en elk
daarvan bevatte een foto van de verdachte.

Het is irrelevant of op de gegevensdragers sporen van de oplichtingszaken zijn aangetroffen, nog
daargelaten dat zich in de woning van de verdachte bescheiden bevonden met betrekking tot een van
de slachtoffers van de woningoplichtingen inzake de [straat 1] te [plaats 1] – [persoon C] – op wier

305



naam buiten haar medeweten later een Skrill-account is geopend, waarvoor de verdachte geen
(aannemelijke) verklaring heeft gegeven.

Het hof verwerpt dan ook de verweren.

Aanvullende bewijsoverweging

Het zich voordoen als een ander en verhullen van zijn ware identiteit bij het aangaan van de
huurovereenkomsten met [persoon G] en [persoon H] vormden de eerste fase van de uitvoering van
een kennelijk vooraf door de verdachte gemaakt plan. Hierbij was het voor de verdachte belangrijk te
voorkomen dat hij traceerbaar zou zijn. De volgende fasen van dat plan omvatten immers het
(onbevoegd) geveinsd (onder)verhuren van de woningen aan (andere) huurders. Uit dit handelen
overeenkomstig zijn kennelijke plan, dat meebracht dat spoedig rondom de woningen problemen
zouden ontstaan met de opgelichte huurders, vloeit ook voort dat de verdachte niet als
echte/werkelijke huurder de huurovereenkomsten met voornoemde [persoon G] en [persoon H] heeft
gesloten, omdat hij toen in feite reeds de hoedanigheid van beoogd oplichter van potentiële
onderhuurders had en dus nimmer van plan is geweest zijn uit de huurovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen te gaan vervullen.

14e. DMT

Het hof is van oordeel dat de zakken met bruin poeder die de forensisch deskundige niet verder heeft
onderzocht ook DMT bevatten, gelet op het samenstel van aangetroffen goederen, de
overeenkomende verpakkingswijze, de uiterlijke verschijningsvorm en het gegeven dat
steekproefsgewijs onderzoek is gedaan naar de zakken met bruin poeder, waaruit telkens volgde dat
dit DMT bevatte.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft betoogd dat vrijspraak dan wel ontslag van alle rechtsvervolging dient te volgen
van de met betrekking tot de minderjarige D’s in veel gevallen (primair) tenlastegelegde aanranding.
Daartoe is aangevoerd, kort gezegd, dat aan het bewezen verklaren van ‘dwingen’ en kwalificeren als
‘aanranding’, zoals bedoeld in artikel 246 Sr, zonder dat sprake is geweest van lichamelijk contact,
hoge eisen worden gesteld en dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. De daarvoor
vereiste onvermijdbaarheid van de feitelijkheid of dreiging waardoor de betreffende D’s zouden zijn
gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen is, aldus de verdediging, in een situatie waarin
slechts op afstand contact is tussen de dader en het slachtoffer lastig voor te stellen. Ergens zal uit
moeten blijken dat het slachtoffer naar redelijke verwachting niets anders kon doen dan meewerken.
Hiervoor is enige vorm van verzet van de kant van het slachtoffer nodig of ten minste een bij het
slachtoffer bestaande handelingsonvrijheid die de afwezigheid van verzet verklaart, zoals de
onvrijheid die wordt veroorzaakt door een bedreigende sfeer. De verdediging heeft hierbij onderkend
dat in de uitspraak van de Hoge Raad van 17 januari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:39) bevestiging kan
worden gezien dat een feitencomplex als het onderhavige aanranding kan opleveren, maar ziet een
relevant verschil in de omstandigheid dat in die zaak bij het hof geen verweer is gevoerd op dit punt.
In dat kader heeft de verdediging opgeworpen dat het in de hier besproken gevallen in wezen om
sextortion, seksuele afpersing, gaat, welk nieuw fenomeen betrokken wordt bij de modernisering van

15 Aanranding
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de zedenwetgeving. Onder vergelijking met het Tweede Tongzoenarrest van de Hoge Raad van 12
maart 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ2653) is verder aangevoerd dat hier naar algemeen, normaal
spraakgebruik geen sprake is van aanranding of poging tot aanranding.

Het standpunt van de advocaten-generaal

De advocaten-generaal hebben in hun requisitoir geconcludeerd dat kwalificatie als aanranding moet
volgen. Bij repliek hebben zij het door de verdediging aangevoerde omtrent het normale
spraakgebruik gemotiveerd bestreden en gesteld dat de vergelijking met het Tweede Tongzoenarrest
mank gaat, omdat voor die situatie een ander, de zedelijkheid beschermend, strafrechtelijk kader
beschikbaar is. Verder hebben de advocaten-generaal erop gewezen dat uit het dossier duidelijk naar
voren komt hoe de verdachte jonge meisjes in zijn macht kreeg en dat weinig zo effectief is om jonge
meisjes te bewegen iets te doen wat ze niet willen dan hen blootstellen aan de dreiging: ‘zo meteen
liggen jouw naaktfoto’s bij jouw familie, vrienden en school’.

Beoordeling door het hof

Bewezen verklaard is in de door de verdediging bedoelde gevallen steeds, kort gezegd, het door
bedreiging met een feitelijkheid (proberen te) dwingen tot het bij zichzelf plegen van ontuchtige
handelingen. Het ontuchtige karakter van de bewezenverklaarde handelingen is niet bestreden. Het
gaat de verdediging dus in wezen om de dwang. Het hof neemt bij de beoordeling daarvan, in
navolging van de rechtspraak van de Hoge Raad, tot uitgangspunt dat van door bedreiging met een
feitelijkheid dwingen tot het plegen van ontuchtige handelingen, als bedoeld in artikel 246 Sr, slechts
sprake kan zijn indien de verdachte door de bedreiging met die feitelijkheid opzettelijk heeft
veroorzaakt dat het slachtoffer die handelingen tegen haar wil heeft gepleegd. Dat betekent dat uit
de gebezigde bewijsmiddelen moet kunnen volgen dat de verdachte opzettelijk voor het slachtoffer
een zodanige psychische druk heeft uitgeoefend of een zodanig bedreigende situatie heeft doen
ontstaan, dat zij zich daardoor gedwongen heeft gevoeld tot het plegen van de seksuele
handelingen. Dat van onvrijwillig gepleegde ontuchtige handelingen in deze vorm sprake is geweest,
komt naar het oordeel van het hof in de bewijsmiddelen met een pijnlijke helderheid naar voren. De
vraag hoe in het normale spraakgebruik feiten als deze worden aangeduid, ontbeert relevantie. Dat
geldt ook voor de verwijzing naar het Tweede Tongzoen-arrest, nu de kwestie waar het in die zaak
om ging (te weten dat de kwalificatie van een tongzoen als ‘verkrachting’ niet langer passend werd
geacht) van een geheel andere orde is en een wezenlijk andere context kende. De verweren van de
verdediging worden daarom verworpen.

Het hof acht de feiten bewezen zoals die in de bewezenverklaring zijn vermeld. De bewezenverklaring
is opgenomen in bijlage II.

Het bewezenverklaarde is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn
vervat. De bewijsmiddelen zijn opgenomen in bijlage III.

16 Bewezenverklaring

17 Strafbaarheid van het bewezen verklaarde
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Ook overigens is er geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het
bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezenverklaarde levert op,

feit 1:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar
nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben,
meermalen gepleegd;

feit 21:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar
nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben;

feiten 3, 16, 40, 46, 55, 57 en 58 telkens:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar
nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en in bezit hebben,
meermalen gepleegd;

feiten 18, 28, 32, 36 en 38 telkens:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar
nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en in bezit hebben;

feiten 7, 9, 34 en 42 telkens:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar
nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben;

feiten 14 en 60 telkens:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar
nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd;

feit 23:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar
nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, openlijk tentoonstellen en
in bezit hebben;

feiten 26 en 53 telkens:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar
nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, openlijk tentoonstellen en
in bezit hebben, meermalen gepleegd;
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feit 30:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar
nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven en in bezit hebben,
meermalen gepleegd;

terwijl van het verspreiden en in bezit hebben in voormelde feiten een gewoonte wordt gemaakt;

feiten 17 primair, 39 primair, 41 primair en 59 primair telkens:

poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid;

feiten 2 primair, 4 primair, 6 primair, 10 primair, 15 subsidiair, 19 primair, 22 primair, 24 primair, 27 primair,
29 primair, 33 primair, 35 primair, 37 primair, 51 primair, 52 primair, 54 primair, 56 primair en 61 primair
telkens:

poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd;

feiten 43 primair en 45 telkens:

feitelijke aanranding van de eerbaarheid;

feiten 20 primair, 25 primair, 31 primair, 47 primair en 49 primair telkens:

feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd;

feiten 8, 11 en 13 telkens:

door misleiding een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd
van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen;

feit 12:

door misleiding een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd
van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen,
meermalen gepleegd;

feit 62 primair:

afdreiging;

feit 63 subsidiair:

poging tot oplichting;
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feit 64 subsidiair, 65 subsidiair, 66 subsidiair telkens:

oplichting;

feit 67:

computervredebreuk, meermalen gepleegd;

feit 68:

met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab van het Wetboek van
Strafrecht wordt gepleegd een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk ontworpen is tot het plegen van
zodanig misdrijf voorhanden hebben, meermalen gepleegd;

feiten 69 en 70 telkens:

oplichting, meermalen gepleegd;

feit 71:

valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift als
ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd;

feit 72:

opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien
van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Algemene overwegingen

De verdachte heeft zich gedurende een aantal jaren schuldig gemaakt aan zedenmisdrijven via
internet. Hij heeft zich in chat- en Skype-contacten voorgedaan als tiener en heeft vele jonge meisjes
– van wie sommigen pas negen jaar waren toen hun contact met de verdachte aanving – ingepalmd.
Hij deed zich voor als een zeer betrokken vriendin die meeleefde met de onzekerheden van de
slachtoffers en gaf hun adviezen. Door misbruik te maken van hun vertrouwen heeft hij in een aantal
gevallen de jonge meisjes bewogen voor de webcam allerlei seksuele handelingen bij zichzelf te
verrichten. Sommige meisjes waren tevoren niet eens bekend met bepaalde handelingen die zij van

18 Strafbaarheid van de verdachte

19 Op te leggen gevangenisstraf
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de verdachte moesten verrichten. Daarna, soms lange tijd nadien, legde hij opnieuw contact met de
meisjes en eiste hij nieuwe ‘shows’ voor de webcam. Andere meisjes hadden door toedoen van
zichzelf of anderen teweeggebracht dat seksuele handelingen van hen digitaal waren vastgelegd.
Daarna werden zij op even dwingende wijze benaderd door de verdachte.

Om te bewerkstelligen dat de meisjes op zijn eisen in gingen, dreigde de verdachte aan hun
familieleden, vrienden en andere mensen in hun omgeving het opgenomen beeldmateriaal van de
seksuele handelingen toe te sturen en/of de beelden op pornosites te plaatsen. De verdachte heeft
die dreigementen in een aantal gevallen ook waargemaakt. Dat geldt ook voor de meisjes van wie al
seksuele afbeeldingen op internet circuleerden.

Bij dit alles ging de verdachte geraffineerd te werk door gebruik te maken van zeer veel verschillende
accounts op diverse sociale media en door nep-accounts aan te maken, bijvoorbeeld op Facebook, ook
met een accountnaam die leek op de naam van het desbetreffende meisje en in een aantal gevallen
met een naaktfoto als profielfoto. Hij zette ook een virtuele webcam in, met onder meer films van een
Amerikaanse pornoactrice, waardoor de slachtoffers de indruk hadden dat zij te maken hadden met
een jong meisje dat het, net als zij, spannend vond te experimenteren met seksuele handelingen. Het
behoeft geen betoog dat het voor deze meisjes een enorme schok moet zijn geweest te ontdekken
dat zij te maken hadden gehad met een volwassen man in plaats van een tienermeisje. Zijn misbruik
van meisjes op een kwetsbare leeftijd die pas aan het begin stonden van – of nog moesten beginnen
aan – hun seksuele ontwikkeling moet dan ook als ernstig ontwrichtend worden beschouwd. Nog
schadelijker is het geweest dat de verdachte foto’s en video’s van de seksuele handelingen van
meisjes heeft geplaatst op pornowebsites en heeft verspreid onder hun familieleden, vrienden,
leraren en schoolgenoten.

De nietsontziende aard van het handelen van de verdachte vindt bevestiging in de – ook door de
rechtbank benadrukte – hardvochtige aard van zijn commentaren op smeekbeden van meisjes te
stoppen met zijn vragen om meer ‘shows’ en met zijn dreigementen afbeeldingen en video’s van hen
openbaar te maken. Reacties van zijn kant als “all hell breaks loose for u .. no other deal possible … I can
totally annihilate ur life” en “I will drive u to kill urself bitch. I go that far” waren niet ongewoon. Toen een
van de slachtoffers aankondigde mogelijk zelfmoord te zullen plegen, antwoordde de verdachte: “Ur
choice” met een lachende emoticon als toevoeging.

De slachtoffers hebben door het handelen van de verdachte zwaar te lijden gehad en velen
ondervinden nog steeds ernstige psychische gevolgen van hetgeen hij hun heeft aangedaan, in het
bijzonder de slachtoffers van wie de verdachte seksuele afbeeldingen en/of video’s heeft verspreid.

Uit de schriftelijke verklaringen van een aantal slachtoffers komt naar voren dat zij last hebben van
grote angst, verdriet, boosheid, pijn, paniek en stress. Velen voelen zich vernederd, verlaagd en te
kijk gezet en willen het liefst ontkennen wat hen is overkomen. Tegelijkertijd geven zij ook zichzelf de
schuld omdat ze vinden dat ze “stom” en “zwak” zijn geweest. Zij hebben te kampen met gevoelens
van schaamte en zelfhaat. Zij voelen zich nergens meer veilig en vertrouwen niemand meer, ook hun
naasten niet. Velen hebben aan zelfmoord gedacht; een aantal meisjes heeft daartoe zelfs een
poging ondernomen. De verdachte heeft zijn slachtoffers beroofd van wat voor hen onbezorgde
jeugdjaren hadden moeten zijn, waarin zij zich in vrijheid konden ontwikkelen. De slachtoffers en de
mensen in hun omgeving krijgen deze jaren nooit meer terug. De verdachte heeft met zijn handelen
ongekende schade aangericht in de jonge levens van zijn slachtoffers, een schade die op persoonlijk,
maar ook op professioneel vlak – door haperende school- en studieprestaties – doorwerkt in hun
verdere leven.

Het hof is van oordeel dat deze feiten op zichzelf al zonder meer de maximum gevangenisstraf (die in
het onderhavige geval, gelet op de ten tijde van de gepleegde feiten geldende wettelijke bepalingen,
is beperkt tot 10 jaar en 243 dagen) rechtvaardigen.

Het is echter niet bij deze strafbare feiten gebleven. De verdachte heeft ook meerderjarige mannen
slachtoffer gemaakt van zijn meedogenloze optreden door zich tegenover hen voor te doen als
puberjongen, hen te bewegen tot seksuele handelingen voor de webcam en hen vervolgens in de
geveinsde hoedanigheid van (een van) de ouder(s) van die puberjongen, te dreigen met het
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verspreiden van de opnamen daarvan als zij (hem) geen geld betaalden. Uit angst dat hun seksuele
webcamgedrag openbaar zou worden, zijn de meesten overgegaan tot betaling van de gevraagde
bedragen. Bij een slachtoffer dat niet betaalde, heeft de verdachte alsnog de opnamen verspreid, met
desastreuze gevolgen voor het slachtoffer. De betaling door de slachtoffers vond plaats via Skrill-
accounts, waarvan de verdachte de meeste op naam van anderen had geopend.

Daarnaast heeft de verdachte diverse personen opgelicht door middel van de zogenaamde (ver)huur
van twee woningen. De persoonsgegevens van een van deze slachtoffers en van twee personen die
op het laatste moment niet met hem in zee zijn gegaan, alsmede door de verdachte vervaardigde
valse documenten op hun naam, heeft hij gebruikt om Skrill-accounts te openen. Ook heeft de
verdachte de wifi-verbinding van een in zijn nabijheid wonende persoon gehackt om via deze
verbinding gebruik te maken van internet. In het bijzonder deze computervredebreuk en het gebruik
van valse geschriften zijn dienstig geweest aan het anoniem opereren door de verdachte waardoor hij
gedurende langere tijd onder de radar kon blijven. Ook heeft de verdachte de Opiumwet overtreden.

De persoon van de verdachte

Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 18 oktober 2018 is
hij in 2012 twee keer veroordeeld in België. Een van die veroordelingen betreft valsheid in geschrift,
het gebruik van valse documenten en fraude, hetgeen de verdachte op onder meer één jaar
gevangenisstraf is komen te staan. Volgens informatie van de advocaten-generaal staat tegen deze
uitspraak nog een rechtsmiddel open, zodat die nog niet onherroepelijk is.

Over de persoon van de verdachte is verder niet veel bekend. De door hem zelf verschafte informatie
over zijn verleden is niet bevestigd door andere, onafhankelijke bronnen. Wat vooral opvalt, is zijn
behoefte aan anonimiteit, zoals onder meer is gebleken uit het feit dat hij meermalen onder valse
naam een woning heeft gehuurd en hij, voor zover bekend, amper sociale contacten onderhield. Die
behoefte aan anonimiteit sluit aan bij zijn wijze van opereren ten aanzien van zijn slachtoffers om
“onder de radar” en daardoor onontdekt te blijven.

De reclassering (rapport van 16 januari van 2014 van het Leger des Heils) heeft geen beeld gekregen
van de belevingswereld van de verdachte. Psychiater [psychiater] , verbonden aan het NIFP, heeft in
het kader van een trajectconsult (van 14 april 2014) naar zijn zeggen onvoldoende inzicht gekregen in
de persoonlijkheid van de verdachte en heeft geadviseerd hem te laten onderzoeken door een
psycholoog. Dit onderzoek is opgedragen aan psycholoog [psycholoog] , die in zijn rapport van 22
augustus 2014 heeft opgemerkt dat de verdachte geen toestemming gaf met referenten te spreken,
niet wilde meewerken aan het onderzoek van [psycholoog] en alleen op de zitting een toelichting
wilde geven over de reden van zijn weigering. [psycholoog] had geen aanwijzingen dat de weigering
van de verdachte tot medewerking aan het onderzoek voortkwam uit psychiatrische problematiek
maar hij kon, bij gebreke van enig onderzoek, het bestaan van persoonlijkheidspathologie niet
uitsluiten.

De verdachte is vervolgens ter observatie geplaatst in het Pieter Baan Centrum (PBC), hetgeen heeft
geresulteerd in een rapport van 28 januari 2015 van psychiater [psychiater 2] en psycholoog
[psycholoog 2] . De observatie in het PBC is voortijdig beëindigd omdat de verdachte volhard heeft in
zijn weigering mee te werken aan enig onderzoek en van referenten geen informatie is verkregen.
[psycholoog 2] heeft bij de verdachte geen aanwijzingen gezien voor psychische/psychiatrische
aandoeningen, zoals hallucinaties, ernstige depressieve fenomenen, waanstoornis, parafilie,
autistiforme stoornis, al kon geen daarvan worden uitgesloten vanwege het feit dat geen deugdelijk
onderzoek had kunnen plaatsvinden. Aldus kon evenmin worden onderzocht of aan de
tenlastegelegde feiten mogelijk een antisociaal motief of een seksuele stoornis ten grondslag lag.

Psychiater [psychiater 2] heeft in zijn gesprekken met de verdachte een toename van afstandelijkheid
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ervaren. De verdachte gaf volgens hem blijk van een grote mate van controle over zijn verbale en
emotionele uitingen; inzicht in zijn beleving en zijn kijk op zichzelf en de wereld ontbrak nagenoeg
volledig. [psychiater 2] zag geen psychopathische oorsprong in de weigering van de verdachte mee te
werken aan het onderzoek. Er waren bij de verdachte geen aanwijzingen voor psychopathologie of
(ernstige) persoonlijkheidsproblematiek.

De verdachte heeft aldus belet dat de rechtbank en het hof enig zicht hebben gekregen op de zijn
persoonlijkheid. Weliswaar heeft de verdachte met regelmaat te kennen gegeven over diverse
kwesties te zullen gaan verklaren, maar die belofte heeft hij nooit ingelost. Tegen [psycholoog] heeft
hij gezegd op de zitting toelichting te willen geven over de reden van zijn weigering mee te werken
aan het onderzoek, en na kennisneming van het rapport van het PBC heeft hij opgemerkt op een
aantal punten en onjuistheden later te willen reageren, maar dat heeft hij niet gedaan. Ter
terechtzitting in eerste aanleg heeft hij op vragen van de rechtbank steeds gezegd pas inhoudelijk te
zullen reageren bij gelegenheid van het laatste woord, maar toen dat moment was aangebroken,
heeft hij er wederom het zwijgen toe gedaan. Bij de berechting in hoger beroep heeft hij aanvankelijk
het hof via zijn raadsman laten weten wel een verklaring te zullen gaan afleggen, maar ook die
toezegging heeft hij niet gestand gedaan.

Aan de door de verdediging aangevoerde omstandigheid dat sommige bekenden van de verdachte
zich in positieve en lovende bewoordingen over hem hebben uitgelaten, valt geen relevante betekenis
toe te kennen, in aanmerking genomen dat de verdachte zeer wel in staat is gebleken zijn criminele
inslag voor hen verborgen te houden. En anders dan door de verdediging betoogd, beschouwt het hof
het in het PBC-rapport beschreven gedrag van de verdachte gedurende zijn observatie in het PBC niet
als “positieve bevindingen” van het karakter van de verdachte noch kan het hof zich vinden in de
conclusie dat die “positieve bevindingen” het PBC hebben doen besluiten de observatie voortijdig te
doen beëindigen. Die bevindingen moeten immers worden beschouwd in samenhang met de
volhardende weigering van de verdachte mee te werken aan het onderzoek en zij duiden er
geenszins op dat de verdachte geen gevaar zou zijn voor de samenleving.

Het is het goed recht van een verdachte geen mededelingen te doen over zijn persoonlijke
omstandigheden, maar dat brengt in een geval als het onderhavige mee dat die omstandigheden op
geen enkele wijze in strafverminderende zin kunnen meewegen. Voorts duiden de ernst en omvang
van de door de verdachte begane feiten en de wijze waarop hij daarbij te werk is gegaan op een
dader met een zeer lacunaire gewetensfunctie. Naar het oordeel van het hof is de verdachte iemand
bij wie meer dan “een steekje los” is en heeft hij behandeling nodig, maar bij gebreke van nadere
informatie is het hof niet in staat vast te stellen welke stoornis bij de verdachte zou zijn te
constateren, laat staan dat het hof tot het oordeel kan komen dat de feiten hem slechts in
verminderde mate kunnen worden toegerekend. Dit brengt tevens mee dat oplegging van TBS niet tot
de mogelijkheden behoort. Een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf met een verplichte
behandeling als bijzondere voorwaarde komt evenmin in aanmerking.

De advocaten-generaal hebben nog gevorderd de verdachte opnieuw in het PBC te laten observeren
in het geval het hof aanleiding zou zien de behandeling van de zaak voor onbepaalde tijd aan te
houden of bij tussenarrest het onderzoek ter terechtzitting te heropenen.

De verdediging heeft zich verzet tegen toewijzing van deze vordering.

Nu de door de advocaten-generaal aan de vordering gestelde voorwaarde – aanhouding van de
behandeling of heropening van het onderzoek ter terechtzitting – niet is vervuld, behoeft de vordering
geen bespreking. Het hof ziet ook ambtshalve geen grond voor een tweede observatie van de
verdachte in het PBC.
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Overschrijding van de redelijke termijn

De verdediging heeft betoogd dat in de onderhavige zaak zowel in eerste aanleg als in hoger beroep
de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM is overschreden, hetgeen tot strafvermindering zou
moeten leiden.

Het hof volgt de verdediging niet in dit betoog.

De verdachte is op 13 januari 2014 aangehouden en vervolgens in verzekering gesteld. Tot op heden
verkeert hij in voorlopige hechtenis. De rechtbank heeft uitspraak gedaan op 16 maart 2017, waarna
de verdachte op 29 maart 2017 hoger beroep heeft ingesteld (en het openbaar ministerie op 28 maart
2017). Het hof doet heden, op 14 december 2018, uitspraak.

In zaken van voorlopig gehechte verdachten geldt als uitgangspunt dat in eerste aanleg uitspraak
moet worden gedaan binnen 16 maanden nadat de op de redelijkheid te beoordelen termijn is
aangevangen, en in hoger beroep binnen 16 maanden nadat hoger beroep is ingesteld.

In deze zaak is de in eerste aanleg op de redelijkheid te beoordelen termijn naar het oordeel van het
hof aangevangen op 13 januari 2014. De rechtbank heeft drie jaar en ruim twee maanden later vonnis
gewezen. Het hof wijst arrest binnen één jaar en 8½ maand na het instellen van het hoger beroep.
De rechtbank en het hof hebben derhalve geen van beide uitspraak gedaan binnen de hiervoor
genoemde termijn van 16 maanden.

Niettemin is het hof van oordeel dat het recht van de verdachte op berechting van zijn zaak binnen
een redelijke termijn niet is geschonden. De onderhavige zaak is complex van aard en betreft een
zeer omvangrijk dossier, waarbij opsporingsinstanties van diverse landen zijn betrokken. Na de
aanhouding van de verdachte heeft onder meer op verzoek van de verdediging nog veel aanvullend
onderzoek plaatsgevonden, onder andere in het buitenland. Ook in hoger beroep is nader onderzoek
verricht op verzoek van de verdediging, zij het op minder grote schaal dan in eerste aanleg. De
behandeling van de zaak in eerste aanleg heeft tevens vertraging opgelopen doordat de verdachte in
die fase van de procedure een andere raadsman in de arm heeft genomen, een omstandigheid die
niet aan de justitiële autoriteiten valt tegen te werpen.

Al met al is het hof van oordeel dat de duur van de berechting in eerste aanleg en in hoger beroep is
gerechtvaardigd door de hiervoor genoemde factoren, zodat artikel 6 EVRM niet is geschonden en
strafvermindering niet in beeld komt.

Onregelmatigheden in het voorbereidend onderzoek

De verdediging heeft tot slot aangevoerd dat de vormverzuimen en onregelmatigheden in het
vooronderzoek, mede met het oog op het bewaken van de integriteit van de opsporing, moeten leiden
tot strafvermindering.

Nu het hof, zoals eerder is overwogen, van oordeel is dat geen vormverzuimen of onregelmatigheden
hebben plaatsgevonden, mist het betoog van de verdediging feitelijke grondslag en wordt het dan
ook verworpen.

Slotsom

Zoals hiervoor overwogen acht het hof, reeds vanwege de aard en omvang van de door de verdachte
jegens de minderjarige slachtoffers gepleegde strafbare feiten en de gevolgen die deze hebben
gehad voor de slachtoffers, oplegging van de maximumstraf (gevangenisstraf voor de duur van 10 jaar
en 243 dagen) passend en geboden. De persoonlijke omstandigheden van de verdachte geven geen
enkele aanleiding tot matiging van die straf, evenmin als de langere tijd die met de berechting van
deze zaak in eerste aanleg en hoger beroep gemoeid is geweest.

De verdediging heeft in het kader van de toepasselijke “bandbreedte” van de strafmaat nog een
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uitgebreid overzicht gegeven van uitspraken van diverse rechtbanken en hoven waarin lagere straffen
zijn opgelegd dan in deze zaak gevorderd. Deze uitspraken zijn echter hetzij voor wat betreft de aard
van de feiten hetzij de aantallen slachtoffers onvergelijkbaar met de onderhavige zaak en brengen
het hof dan ook niet tot een voor de verdachte gunstiger oordeel.

In deze strafzaak hebben zich 26 benadeelde partijen, al dan niet via een advocaat, met vorderingen
tot schadevergoeding gevoegd. Die opgevoerde schadeposten betreffen materiële en (in de meeste
gevallen) immateriële schade.

Het hof laat aan de beoordeling van de afzonderlijke vorderingen enige algemene beschouwingen
voorafgaan. Deze hebben betrekking op de vorderingen die door de D’s of hun wettelijke
vertegenwoordigers zijn ingediend. Zij zien niet op de vorderingen van [persoon C] en [persoon I] .

Positie benadeelde partijen in hoger beroep

De advocaten [mr. S.] en [mr. K.] hebben namens een aantal D’s en namens de ouders van andere
(minderjarige) D’s in eerste aanleg vorderingen tot schadevergoeding ingediend. Een aantal van de
destijds minderjarige D’s was ten tijde van de berechting in hoger beroep meerderjarig. Dit gaf [mr. S.]
en [mr. K.] aanleiding in hun toelichting op de vorderingen in hoger beroep op te merken dat in die
gevallen had te gelden dat de vorderingen moesten worden geacht namens de (inmiddels
meerderjarige) slachtoffers zelf te zijn ingediend. Bij hun repliek zijn de advocaten van dat standpunt
teruggekomen en hebben zij te kennen gegeven dat ook in die gevallen dat de slachtoffers
meerderjarig waren geworden het nog steeds de ouders zijn die (in hun hoedanigheid van wettelijke
vertegenwoordigers) in hoger beroep als benadeelde partijen optreden, op de grond dat de
desbetreffende slachtoffers zelf niet voor het eerst in hoger beroep een vordering kunnen indienen.

De advocaten-generaal hebben bij repliek betoogd dat de minderjarige slachtoffers die ten tijde van
de berechting in hoger beroep meerderjarig waren zelf de advocaten hadden gemachtigd voor hen in
hoger beroep op te treden. Het hof heeft uit de verdere toelichting in de repliek van de advocaten-
generaal niet kunnen afleiden dat naar hun mening de inmiddels meerderjarige slachtoffers nu geacht
moeten worden zelf als benadeelde partij op te treden.

Het hof gaat er, gelet op het voorgaande en op het bepaalde in artikel 421 lid 1 Sv, van uit dat daar
waar in eerste aanleg de ouders van de destijds minderjarige slachtoffers zich als benadeelde partij
hebben gevoegd, zij ook in hoger beroep (en niet de slachtoffers zelf) als benadeelde partij optreden.

Materiële schade in het algemeen

De benadeelde partijen die in deze zaak zijn bijgestaan/vertegenwoordigd door [mr. S.] en [mr. K.]
hebben elk voor zich € 200 (en in het geval van D17 een bedrag van € 500) gevorderd als vergoeding
van algemene materiële schade die is gebaseerd op de “Aanbevelingen civiele vordering en
schadevergoedingsmaatregel” (het hof begrijpt: van oktober 2011 van de Raad voor de Rechtspraak).
Het gaat daarbij volgens de advocaten om kosten die voortvloeien uit het doen van aangifte en het
zorgen voor de bereddering na het misdrijf, zoals tijdsbesteding, gederfde inkomsten en reis- en
telefoonkosten (dit alles onder andere voor bezoeken aan de politie en aan hulpverleners). De
vorderingen zijn op dit punt alle schattenderwijs bepaald op € 200 (€ 500 in het geval van D17); de
vorderingen zijn op dit punt niet in specifieke onderdelen uitgesplitst of onderbouwd met stukken. Ten

20 Vorderingen van de benadeelde partijen
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aanzien van die schatting hebben de advocaten gewezen op pagina 20 van voornoemde
Aanbevelingen, waarin is opgemerkt dat de rechter bij de begroting van de schade niet is gebonden
aan de normale (civiele) regels van stelplicht en bewijslast en dat het ontbreken van bewijsstukken
voor de vaststelling van de omvang van de schade niet in de weg te staat aan schatting van de
schade door de rechter.

[mr. S.] en [mr. K.] hebben voorts opgemerkt dat de materiële kosten worden gevorderd door de
ouders in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarigen, zodat het niet
gaat om kosten die de ouders “pro se” hebben gemaakt. In dat verband hebben zij gewezen op
uitspraken waarin door ouders (van minderjarige slachtoffers) opgenomen vakantiedagen en
gemaakte reiskosten zijn beschouwd als rechtstreekse schade in de zin van (thans) artikel 51f lid 1 Sr.
Hun conclusie is dat de vorderingen voor wat betreft de materiële schade van € 200 (resp. € 500)
kunnen worden toegewezen, op de grond dat de schade is geleden door het minderjarige kind, ook al
zijn het de ouders geweest die de kosten hebben gemaakt.

De advocaten-generaal hebben zich op het standpunt gesteld dat de rechtbank de vorderingen ten
aanzien van de als algemene materiële schade opgevoerde post (van € 200 resp. € 500) ten onrechte
niet heeft toegewezen. Zij hebben betoogd dat het ontbreken van bonnen of specificaties de
benadeelde partijen – die verkeerden in een staat van ontreddering en stress ten gevolge van de
gepleegde feiten – niet mag worden tegengeworpen, nu het gaat om redelijk te achten kosten. Ook
de advocaten-generaal hebben gewezen op de “Aanbevelingen civiele vordering en
schadevergoedingsmaatregel”, in het bijzonder op hetgeen daarin op pagina 24 is opgemerkt:

“Kosten die voortvloeien uit het doen van aangifte en het zorgen voor de bereddering na een misdrijf,
zoals tijdsbesteding, gederfde inkomsten en reiskosten, komen binnen redelijke grenzen in
aanmerking voor vergoeding als door het delict veroorzaakte vermogensschade.

Het gaat hier om schade die in een zodanig verband staat met het gepleegde delict dat zij aan de
dader, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van het delict
kan worden toegerekend (art. 6:98 BW, causaal verband). De kosten moeten in redelijkheid zijn
gemaakt en de omvang ervan moet redelijk zijn (dubbele redelijkheidstoets).

De hier bedoelde schade kan worden begrepen onder art. 6:96 lid 2, a en b, BW: als
vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking (a) redelijke kosten ter voorkoming of
beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht
worden verwacht en (b) redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid”.

Voorts hebben de advocaten-generaal betoogd dat de omstandigheid dat het bij de gevorderde
vergoeding van materiële schade (gedeeltelijk) kan gaan om zogeheten verplaatste schade niet aan
toewijzing in de weg staat. Zij hebben ter staving van dat standpunt gewezen op twee conclusies van
advocaten-generaal bij de Hoge Raad van 10 oktober 2017 respectievelijk 17 april 2018 over
vergoeding van verplaatste schade, welke conclusie de Hoge Raad zou hebben gevolgd (het hof
begrijpt: bij uitspraken van 28 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3027 respectievelijk 19 juni 2018,
ECLI:NL:HR:2018:956).

Subsidiair hebben de advocaten-generaal gevorderd de gevraagde bedragen op grond van art. 592a
Sv toe te wijzen.

De verdediging heeft – onder verwijzing naar de uitspraken van dit hof en de Hoge Raad in de
zogenoemde Amsterdamse zedenzaak – betoogd dat de benadeelde partijen in hun vorderingen tot
vergoeding van de algemene materiële schade niet-ontvankelijk zijn op de grond dat de behandeling
van die vorderingen een onevenredige belasting van het strafgeding meebrengt. De verdediging heeft
daarbij in aanmerking genomen dat de vorderingen (lijken te) zien op schade die de ouders – en niet
de slachtoffers zelf – hebben geleden. Subsidiair heeft de verdediging aangevoerd dat de vorderingen
voor wat betreft de algemene materiële schade moeten worden afgewezen nu deze op geen enkele
wijze zijn onderbouwd, maar is volstaan met de vermelding van forfaitaire bedragen, zodat niet is vast
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te stellen of de gevorderde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt en qua aard en omvang ook redelijk
zijn. Zonder enige onderbouwing kan de schade niet worden geschat en kan de verdachte de
vorderingen niet (gemotiveerd) betwisten, aldus de verdediging. Daaraan is toegevoegd dat alleen
het slachtoffer zelf dergelijke schadevergoeding kan vorderen, maar niet de ouders.

Het hof overweegt als volgt.

Onbetwist is dat de vorderingen voor zover die zien op de algemene materiële schade van € 200 (€
500 in het geval van D17) niet zijn gespecificeerd of nader onderbouwd met stukken.

Anders dan [mr. S.] en [mr. K.] hebben betoogd, gelden voor de toewijsbaarheid van de vordering de
civielrechtelijke regels van stelplicht en bewijslastverdeling (HR 14 februari 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BU8755). Weliswaar is de rechter ingevolge art. 6:97 BW bevoegd de schade te
schatten indien deze niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, maar dat neemt niet weg dat de
benadeelde partij (voldoende) aanknopingspunten voor die schatting zal moeten aandragen en dat bij
gebreke daarvan de verdachte niet in staat is verweer te voeren tegen de vordering. Het is mede op
die grond dat de verdediging zich terecht heeft verzet tegen toewijzing van de vorderingen. Het
alsnog de benadeelde partijen in de gelegenheid stellen hieromtrent nadere gegevens aan te dragen,
betekent een onevenredige belasting van het strafgeding. Dit brengt mee dat het hof de benadeelde
partijen in zoverre niet-ontvankelijk zal verklaren in de vordering.

Vergoeding van de algemene materiële kosten op de voet van artikel 592a Sv, zoals subsidiair is
gevorderd door de advocaten-generaal, is evenmin een begaanbare weg. De in die bepaling bedoelde
kosten betreft de kosten die in het kader van de voegingsprocedure zijn gemaakt, zoals kosten van
rechtsbijstand en reis-, verblijfs- en verletkosten in het kader van het bijwonen van de terechtzitting.
Niet is aangevoerd (door of namens de benadeelde partijen) dat de algemene materiële schade
betrekking heeft op die in artikel 592a Sv bedoelde kosten en het hof ziet ook anderszins geen
aanknopingspunten die tot dat oordeel kunnen leiden.

Specifieke materiële schade

Ten aanzien van D4, D9, D13, D17, D19, D30 en D37 hebben de benadeelde partijen specifieke
kostenposten aan materiële schade opgevoerd.

Bij D4 en D13 treden hun ouders op als de benadeelde partijen en het hof gaat ervan uit dat de
ouders degenen zijn die de gestelde kosten (schoolgeld, schoolboekengeld en de aanschaf van een
nieuwe laptop voor D4; de kosten van studievertraging voor D13) voor hun rekening hebben
genomen. In hun gevallen heeft te gelden dat de materiële kosten die de ouders hebben gemaakt,
ook indien het gaat om verplaatste schade als bedoeld in artikel 6:107 Burgerlijk Wetboek (BW), naar
huidig recht niet in een strafrechtelijke procedure voor vergoeding aan de ouders in aanmerking
komen, nu de ouders in zoverre niet behoren tot de voeginggerechtigden (HR 2 juli 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AE2642 en HR 16 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2668). In laatstgenoemd
arrest, gewezen in de al genoemde Amsterdamse zedenzaak, heeft de Hoge Raad in het bijzonder
onderscheid gemaakt tussen door het minderjarige slachtoffer zelf geleden, rechtstreekse schade
enerzijds en verplaatste schade en schade van de ouder(s) anderzijds, waarbij – zo begrijpt het hof
de uitspraak van de Hoge Raad – voor vergoeding van verplaatste schade en schade van de ouders in
het strafproces geen plaats is in een geval als het onderhavige. De door de advocaten-generaal
genoemde arresten van de Hoge Raad kunnen niet tot een ander oordeel leiden. In beide arresten
heeft de Hoge Raad het desbetreffende cassatiemiddel afgedaan op de voet van artikel 81 RO.
Daaruit volgt echter niet zonder meer dat de Hoge Raad zich kon vinden in de standpunten van de
advocaten-generaal bij de Hoge Raad over de verplaatste schade. Ten overvloede merkt het hof op
dat de wet van 11 april 2018 (Stb. 2018, 132) weliswaar voorziet in de mogelijkheid tot vergoeding
van verplaatste schade in het strafproces, maar deze wet is nog niet in werking getreden en is reeds
om die reden – nog afgezien van het overgangsrecht – niet toepasselijk in de onderhavige zaak.

In het geval de slachtoffers zelf als benadeelde partij optreden (D9, D17, D19, D30 en D37) gaat het

317



-
-

-
-

hof ervan uit zij zelf de gestelde kosten voor hun rekening hebben genomen. Het hof zal per
afzonderlijke vordering bezien of deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Immateriële schade in het algemeen

De benadeelde partijen die zijn bijgestaan door [mr. S.] of [mr. K.] hebben vergoeding van immateriële
schade gevorderd, waarbij de advocaten aan de hand van de veronderstelde ernst van de gevolgen
voor de slachtoffers een indeling in vijf categorieën hebben gemaakt, variërend van

€ 1.500 tot € 10.000:

- categorie I: aansporen/aandringen om iets te doen, daarbij zichzelf betasten en/of penetreren:

€ 1.500;

categorie II: afbeeldingen/video’s maken en/of verspreiden: € 1.750;
categorie III: dwingen om iets te doen, daarbij zichzelf betasten en/of penetreren, met bedreiging:
€ 2.500;
categorie IV: categorie III plus verspreiding: € 4.000;
categorie V: gevallen die wat betreft duur van de handelingen, de aard van de handelingen en de
ernst van de gevolgen niet in voornoemde categorieën vallen: € 5.000 tot € 10.000.

[mr. S.] en [mr. K.] hebben betoogd dat alle slachtoffers die zij bijstaan immateriële schade hebben
geleden door in het bijzonder het seksuele misbruik dat zij hebben ondergaan en door het
verspreiden van seksueel getinte afbeeldingen van hen via internet. Deze schade bestaat, zo hebben
zij aangevoerd, uit gevoelens van schuld, schaamte, vernedering, frustratie, woede, hulpeloosheid en
machteloosheid. Ook voelden de slachtoffers zich gegijzeld en in angst gehouden door de verdachte
en is hun vertrouwen in het (veilig) gebruik van internet geschonden. Een en ander heeft geleid tot
doorkruising (bij de minderjarige slachtoffers) van hun normale seksuele ontwikkeling en psychische
klachten die noopten tot het ondergaan van therapie. Sommige slachtoffers zijn nog niet in staat zich
onder behandeling te stellen. De gevorderde vergoeding van de immateriële schade is, aldus [mr. S.]
en [mr. K.] , gebaseerd op feiten van algemene bekendheid, in een aantal gevallen (ook) op de
verklaring van een therapeut en – voor wat betreft de onderverdeling in categorieën – een
vergelijking met de normering in de uitspraak van dit hof in de Amsterdamse zedenzaak. Voor het
overige is gewezen op de schade die elk slachtoffer afzonderlijk heeft geleden.

De advocaten-generaal hebben zich op het standpunt gesteld dat de rechtbank terecht de
vorderingen ten aanzien van de immateriële schade heeft toegewezen, gelet op de grote impact die
het handelen van de verdachte op de psyche van de slachtoffers heeft gehad, welk handelen heeft
geresulteerd in gevoelens van schaamte, afkeer van zichzelf, groot verdriet, stress,
zelfmoordgedachten en handelingen als automutilatie.

De verdediging heeft het volgende betoogd. De advocaten van de benadeelde partijen hebben een
indeling in categorieën gemaakt, zonder dat de immateriële schade op enigerlei wijze is onderbouwd,
bijvoorbeeld door verwijzing naar vergelijkbare zaken, de Smartengeldgids of de omstandigheden van
de individuele slachtoffers. De vorderingen liggen dan ook in zoverre voor afwijzing gereed. Daarbij
verdient opmerking dat de rechter in vergelijkbare – bij pleidooi genoemde – gevallen veel lagere
bedragen heeft toegekend en de door de rechtbank in deze zaak toegekende bedragen
disproportioneel hoog zijn. Het strafgeding leent zich niet voor een nader processueel debat over de
hoogte van de vorderingen, zodat deze niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Subsidiair heeft
de verdediging het hof verzocht de vergoeding voor de immateriële schade te matigen tot € 1.000,
althans een in goede justitie vast te stellen bedrag.
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Het hof overweegt als volgt.

Op de vaststelling van de immateriële schade van de minderjarigen is (net als bij de materiële schade)
het civiele recht van toepassing. Artikel 6:106 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat immateriële schade voor
vergoeding in aanmerking komt indien:

a. de aansprakelijke persoon het oogmerk had dergelijke schade toe te brengen, of

b. de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op
andere wijze in zijn persoon is aangetast.

Deze schadevergoeding wordt vastgesteld naar billijkheid, zodat rekening kan worden gehouden met
de omstandigheden van het geval.

Niet aannemelijk is geworden noch door of namens de benadeelde partijen aangevoerd, dat bij een of
meer van de slachtoffers sprake is van – rechtstreeks door de strafbare feiten veroorzaakt –
lichamelijk letsel.

In die gevallen dat de verdachte kinderpornografische (webcam)afbeeldingen (foto’s en/of video’s)
van slachtoffers – veelal jonge meisjes – onder derden heeft verspreid, behoeft het geen betoog dat
de slachtoffers daardoor in hun eer of goede naam zijn aangetast. Daarnaast heeft de verdachte er
ten aanzien van sommige slachtoffers – door zijn reactie op hun smeekbeden foto’s of video’s van hen
niet (verder) te verspreiden – blijk van gegeven het oogmerk te hebben psychische schade toe te
brengen aan die slachtoffers. Het hof memoreert hier de in de strafmotivering al genoemde uitlatingen
van de verdachte: “all hell breaks loose for u .. no other deal possible … I can totally annihilate ur life” en
“I will drive u to kill urself bitch. I go that far”.

Deze uitlatingen duiden erop dat de verdachte zich zeer wel bewust was van de ontwrichtende
gevolgen van het (dreigen met het) verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen voor het
persoonlijke leven van de slachtoffers en hun functioneren. Het hof gaat er dan ook van uit de
verdachte het oogmerk had immateriële schade toe te brengen aan alle slachtoffers die hij heeft
gedreigd met het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen en/of van wie hij daadwerkelijk
dergelijke afbeeldingen heeft verspreid.

Voor wat betreft de situatie dat de slachtoffers “op andere wijze” in hun persoon zijn aangetast,
overweegt het hof dat daarvoor in gevallen als de onderhavige niet is vereist dat sprake is van een in
de psychiatrie erkend ziektebeeld. Wel zal in beginsel moeten vaststaan dat de benadeelde geestelijk
letsel van min of meer ernstige aard heeft opgelopen, waarvoor meer of minder sterk psychisch
onbehagen of zich gekwetst voelen ontoereikend is. Door of namens de benadeelde zullen in de regel
voldoende concrete gegevens moeten zijn aangevoerd waaruit kan volgen dat in verband met de
omstandigheden van het geval psychische beschadiging is ontstaan. Dit neemt niet weg dat bij de
vaststelling van de eventuele psychische schade ook overwegingen van meer algemene aard kunnen
worden betrokken. Naar het oordeel van het hof is niet voor discussie vatbaar dat het zonder
uitdrukkelijke toestemming van een slachtoffer maken of bezitten van digitale afbeeldingen van
seksuele handelingen van het slachtoffer een enorme psychische impact heeft, onder meer vanwege
de inbreuk op de seksuele integriteit van de slachtoffers, schaamtegevoelens ten opzichte van
degenen die die afbeeldingen onder ogen kunnen krijgen en de angst dat die afbeeldingen in de
toekomst (opnieuw) te zien zullen zijn op internet. Dit geldt in nog sterkere mate voor de slachtoffers
van wie kinderpornografische afbeeldingen onder derden zijn verspreid of daarmee is gedreigd
teneinde het slachtoffer te dwingen tot het plegen van ontuchtige handelingen voor de webcam.

Aan deze overwegingen van meer algemene aard dienen naar het oordeel van het hof bij de
beoordeling van de afzonderlijke vorderingen voor wat betreft de immateriële schade een
zwaarwegende betekenis te worden toegekend.

De verdediging heeft zich verzet tegen een indeling in categorieën van schadegevallen, zoals [mr. S.]
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en [mr. K.] hebben voorgesteld, op de grond dat de immateriële schade niet op enigerlei wijze is
onderbouwd, bijvoorbeeld door verwijzing naar vergelijkbare zaken, de Smartengeldgids of de
omstandigheden van de individuele slachtoffers. Ten aanzien van de omstandigheden van de
individuele slachtoffers overweegt het hof dat van verreweg de meeste slachtoffers een schriftelijke
slachtofferverklaring en/of andere informatie voorhanden is. De Smartengeldgids kan weliswaar
handvaten bieden bij het bepalen van de (hoogte van de) schadevergoeding, maar is geenszins
bindend en de benadeelde partij is ook niet genoodzaakt daarnaar te verwijzen ter onderbouwing
van de vordering. Ten aanzien van de “vergelijkbare gevallen” merkt het hof op dat de onderhavige
zaak van zo bijzondere aard is dat vergelijkingen met andere – door de verdediging aangedragen –
zaken mank gaan. Voorts belet geen rechtsregel in een zaak als de onderhavige gebruik te maken van
een indeling in categorieën, zoals het hof ook in de Amsterdamse zedenzaak heeft gedaan. Leidend
daarbij zijn de aard en de ernst van de gepleegde feiten. Door het bezitten van kinderpornografische
afbeeldingen (artikel 240b Sr) is inbreuk gemaakt op het recht op het privéleven van het kind dat
wordt beschermd in artikel 8 lid 1 van het EVRM. Dit klemt temeer bij de afbeeldingen die zijn verspreid
onder derden; niet valt uit te sluiten dat sommige beelden langdurig zullen blijven bestaan op
internet. Daarnaast is het dwingen van minderjarige meisjes tot het plegen van ontuchtige
handelingen voor de webcam onder dreiging met verspreiding van eerder van hen gemaakte
kinderpornografische afbeeldingen (artikel 246 Sr) te beschouwen als een ernstige inbreuk op hun
persoonlijke en seksuele integriteit. In iets mindere mate geldt dit voor het bewegen van die meisjes
tot dergelijke ontuchtige handelingen (artikel 248a Sr).

Een en ander brengt het hof tot de volgende categorieën:

a.  het bewegen tot het plegen van ontuchtige handelingen (artikel 248a Sr): € 1.500;
b.  het pogen te dwingen tot het plegen van ontuchtige handelingen onder dreiging met verspreiding

van een of meer kinderpornografische afbeeldingen (artikel 246 jo 45 Sr): € 4.000;
c.  het verspreiden van een of meer kinderpornografische afbeeldingen (art. 240b): € 4.000;
d.  het dwingen tot het plegen van ontuchtige handelingen onder dreiging met verspreiding van een of

meer kinderpornografische afbeeldingen (artikel 246 Sr): € 6.000;
e.  het (pogen te) dwingen tot het plegen van ontuchtige handelingen onder dreiging met verspreiding

van een of meer kinderpornografische afbeeldingen (artikel 246 (jo 45) Sr) én het verspreiden van
een of meer van dergelijke afbeeldingen (artikel 240b Sr): € 7.500.

Het hof merkt hierbij op dat dit de basisbedragen zijn die voor toewijzing in aanmerking komen als
immateriële schade is geleden door de benadeelde partijen als gevolg van het in deze categorieën
omschreven handelen van de verdachte. Van deze basisbedragen wijkt het hof af in die gevallen
waarin de vordering in samenhang met de daaraan ten grondslag gelegde specifieke, persoonlijke
feiten en omstandigheden van het slachtoffer daartoe aanleiding geven. Ten overvloede merkt het hof
op dat, indien de desbetreffende vordering tot vergoeding van immateriële schade lager is dan het
bedrag van de bijbehorende categorie, toewijzing van de vordering beperkt zal zijn tot het
gevorderde, lagere bedrag.

Wettelijke rente

De benadeelden partijen hebben allen naast vergoeding van de geleden schade wettelijke rente
gevorderd. Bij toewijzing van de vorderingen tot vergoeding van immateriële schade zal het hof de
aanvangsdatum van de wettelijke rente bepalen op de laatste dag van de bewezenverklaarde
periode van de feiten waaruit die schade in het bijzonder is voortgevloeid (bij de minderjarige meisjes
de misdrijven van 246 en 248a Sr). Bij toewijzing van vergoeding van materiële schade zal het hof de
– al dan niet op een schatting gebaseerde – aanvangsdatum van de wettelijke rente bepalen op de
dag dat deze schade is geleden. Indien enig aanknopingspunt voor de vaststelling van
laatstgenoemde aanvangsdatum ontbreekt, zal het hof die bepalen op de datum van (indiening van)
de desbetreffende vordering.
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Schadevergoedingsmaatregel

In de gevallen dat het hof de vordering tot schadevergoeding toewijst, zal het telkens ook de
maatregel van artikel 36f Sr opleggen om te bevorderen dat de schade door de verdachte wordt
vergoed, met bevel tot toepassing van vervangende hechtenis indien de verdachte niet voldoet aan
zijn betalingsverplichting. Nu het totaal van het aantal dagen vervangende hechtenis op grond van
artikel 60a Sr juncto artikel 24c Sr niet hoger mag zijn dan 365 dagen, zal het hof de vervangende
hechtenis per (gedeeltelijk) toegewezen vordering beperken tot 14 dagen.

Vordering van de ouders van D2 (feiten 3 en 4)

De ouders van D2 hebben zich, door tussenkomst van [mr. K.] , in eerste aanleg in het strafproces
gevoegd met een vordering tot schadevergoeding van € 6.450. De vordering is bij het vonnis waarvan
beroep toegewezen tot een bedrag van € 6.250. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van
de oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de
wettelijke rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 6.250

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D2 als gevolg van het onder 3 en 4
bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie e) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van (minst genomen) € 6.250. De
verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden
toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte heeft geprobeerd D2 te dwingen tot het plegen
van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd kinderpornografische
afbeeldingen van haar te verspreiden en hij ook daadwerkelijk dergelijke afbeeldingen van D2 heeft
verspreid. Hierdoor heeft D2 intense angsten ondervonden en heeft zij zelfmoord overwogen. Op
grond hiervan neemt het hof aan dat het handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid
tot geestelijk letsel van ernstige aard en dat zij in haar eer en goede naam is aangetast.

Vordering van de ouder van D3 (feit 6)

De ouder van D3 heeft zich, door tussenkomst van [mr. S.] , in eerste aanleg in het strafproces
gevoegd met een vordering tot schadevergoeding van € 5.200. De vordering is bij het vonnis waarvan
beroep toegewezen tot een bedrag van € 5.000. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van
de oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de
wettelijke rente):
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a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 5.000

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D3 als gevolg van het onder 6
bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie b) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van € 5.000. De verdachte is tot
vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte heeft geprobeerd D3 te dwingen tot het plegen
van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd kinderpornografische
afbeeldingen van haar te plaatsen op pornosites. D3 voelde zich daardoor erg bedreigd, schaamtevol
en overal onveilig, had te kampen met zelfmoordgedachten en zag zich genoodzaakt Nederland te
verlaten en bij haar vader in het buitenland te gaan wonen. Op grond hiervan neemt het hof aan dat
het handelen van de verdachte bij dit slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van ernstige aard. In
de bijzondere ernst en ingrijpendheid van de gevolgen van het handelen van de verdachte voor D3
ziet het hof aanleiding af te wijken van het basisbedrag in categorie b en het gevorderde integraal toe
te wijzen, overeenkomstig de beslissing van de rechtbank en de vordering conclusie van de
advocaten-generaal.

Vordering van de ouders van D4 (feiten 7 en 8)

De ouders van D4 hebben zich, door tussenkomst van [mr. K.] , in eerste aanleg in het strafproces
gevoegd met een vordering tot schadevergoeding van € 2.388. De vordering is bij het vonnis waarvan
beroep toegewezen tot een bedrag van € 1.749. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van
de oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de
wettelijke rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) schoolgeld 2015/2016 € 235

c) schoolboekengeld 2015/2016 € 204

d) aanschaf nieuwe laptop € 249

e) immateriële schade € 1.500

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de algemene materiële schade verwezen naar hetgeen zij
eerder heeft opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen).

Ten aanzien van de posten onder b) en c) heeft de verdediging betoogd dat het causale verband
tussen die kostenposten en het bewezenverklaarde met betrekking tot D4 geen gegeven is en dat de
vaststelling daarvan een onevenredige belasting van het strafgeding is, zodat de benadeelde partij in
zoverre niet-ontvankelijk is in de vordering. Subsidiair heeft de verdediging zich op het standpunt
gesteld dat de vordering op dit punt onvoldoende is onderbouwd, hetgeen tot afwijzing daarvan moet
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leiden. De aanschaf van een nieuwe laptop is naar het oordeel van de verdediging bij gebreke van
causaal verband geen schade die voortvloeit uit het bewezenverklaarde, zodat de vordering ook op
dit onderdeel voor afwijzing gereed ligt. Ten aanzien van de immateriële schade heeft de verdediging
verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, toe te kennen.

[mr. K.] heeft bij repliek nog aangevoerd dat de inbeslaggenomen laptop uiteindelijk is teruggegeven,
maar dat men die uit angst voor “digitale besmetting” niet meer durfde te gebruiken en heeft
weggegooid, zodat de aanschaf van een nieuwe laptop in causaal verband staat met de aan de
verdachte verweten feiten.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b), c) en d) Zoals het hof hiervoor heeft overwogen (zie onder het kopje Specifieke materiële schade)
zijn de ouders ten aanzien van deze kostenposten niet te beschouwen als voeginggerechtigden,
zodat zij in zoverre niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen. Voor het geval zij wel
voegingsgerechtigden zouden zijn, heeft het volgende te gelden.

Het hof is, met de rechtbank, van oordeel dat de verklaring van de docente van D4 over de mate
waarin zij kans had gemaakt haar opleiding binnen één jaar af te ronden in plaats van de
gebruikelijke twee jaar en dat zij voldeed aan de eisen voor dat traject, onvoldoende is voor de
vaststelling van het vereiste causale verband tussen de kosten onder b) en c) en de
bewezenverklaarde feiten, zodat de vordering (ook) om die reden niet voor toewijzing in aanmerking
komt. Hetzelfde geldt voor zover de vordering ziet op de onder d) genoemde kosten, gelet op de
gemotiveerde betwisting van de vordering door de verdediging op dit punt en in aanmerking genomen
dat de waarde van de oorspronkelijke laptop niet is onderbouwd.

ad e) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D4 als gevolg van het onder 7 en 8
bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie a) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, van € 1.500. De verdachte is tot vergoeding
van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen. Het hof neemt
hierbij in aanmerking dat de verdachte D4 heeft bewogen tot het plegen van ontuchtige handelingen
voor de webcam en hij haar een kinderpornografische afbeelding van zichzelf heeft gestuurd.

Vordering van de ouders van D6 (feit 11)

De ouders van D6 hebben zich, door tussenkomst van [mr. K.] , in eerste aanleg in het strafproces
gevoegd met een vordering tot schadevergoeding van € 1.700. De vordering is bij het vonnis waarvan
beroep toegewezen tot een bedrag van € 1.500. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van
de oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de
wettelijke rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 1.500

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.
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ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D6 als gevolg van het onder 11
bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie a) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van € 1.500. De verdachte is tot
vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen. Het
hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte D6 heeft bewogen tot het plegen van ontuchtige
handelingen voor de webcam, waardoor zij depressieve klachten kreeg en in therapie is gegaan. Op
grond hiervan neemt het hof aan dat het handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid
tot geestelijk letsel van min of meer ernstige aard.

Vordering van D7 (feit 12)

D7 heeft zich, door tussenkomst van [mr. K.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 1.700. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 1.500. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 1.500

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D7 als gevolg van het onder 12
bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie a) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van € 1.500. De verdachte is tot
vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen. Het
hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte D7 heeft bewogen tot het plegen van ontuchtige
handelingen voor de webcam. Mede gelet op de slachtofferverklaring die D7 ter terechtzitting in eerste
aanleg heeft afgelegd, neemt het hof aan dat het handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft
geleid tot geestelijk letsel van min of meer ernstige aard.

Vordering van D9 (feiten 14 en 15)

D9 heeft zich, door tussenkomst van [mr. S.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 11.870. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 11.670. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) reis- en verblijfskosten € 420,48
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c) kosten voor therapie € 1.249,82

d) immateriële schade € 10.000

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen).

Ten aanzien van de overige kostenposten heeft de verdediging het volgende betoogd. De benadeelde
partij is niet-ontvankelijk in haar vordering voor wat betreft de gevorderde reis- en verblijfskosten nu
dit proceskosten zijn en geen schade. Voor de vaststelling van de kosten van therapie is nader
onderzoek nodig, waarvoor het strafgeding zich niet leent, hetgeen leidt tot niet-
ontvankelijkverklaring in althans afwijzing van de vordering in zoverre. Ten aanzien van de immateriële
schade heeft de verdediging verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

[mr. S.] heeft bij repliek nog aangevoerd dat vaststaat dat D9 therapie heeft ondergaan en dat
daaraan kosten waren verbonden.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) De reis- en verblijfskosten zien blijkens de gegeven toelichting op het bijwonen van de
terechtzitting in eerste aanleg in mei 2016. Dit betreft derhalve kosten als bedoeld in artikel 592a Sv,
zodat deze niet als schade zijn aan te merken en terzake dus evenmin de
schadevergoedingsmaatregel van artikel 36f Sr kan worden opgelegd. D9 is dan ook in zoverre niet-
ontvankelijk in de vordering. Wel zal het hof de verdachte op de voet van artikel 592a Sv verwijzen in
deze kosten.

ad c) Naar het oordeel van het hof kan als voldoende vaststaand worden aangenomen dat de door de
psycholoog beschreven therapie (zeven consulten en een vier uur durend onderzoek) € 1.249,82
heeft gekost, zodat de vordering in zoverre voor vergoeding in aanmerking komt.

ad d) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D9 als gevolg van het onder 14 en
15 bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie b) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van € 10.000. De verdachte is tot
vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen. Het
hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte heeft geprobeerd D9 te dwingen tot het plegen van
ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd kinderpornografische afbeldingen
van haar te verspreiden en hij dergelijke afbeeldingen aan haar zelf heeft gestuurd. Hierdoor kreeg
D9 te kampen met angst en depressie, is zij in therapie is gegaan en is zij overmatig alcohol gaan
drinken. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft zij verklaard dat zij in 2017 opnieuw in therapie is
gegaan en dat zij thans iets minder instabiel en zelfdestructief is dan voorheen. Op grond hiervan
neemt het hof aan dat het handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid tot geestelijk
letsel van ernstige aard en dat zij in haar eer en goede naam is aangetast. In de bijzondere ernst en
ingrijpendheid van de gevolgen van het handelen van de verdachte voor D9, ziet het hof aanleiding af
te wijken van het basisbedrag in categorie b.

Vordering van D10 (feiten 16 en 17)

D10 heeft zich, door tussenkomst van [mr. S.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 4.200. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 4.000. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):
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a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 4.000

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D10 als gevolg van het onder 16 en
17 bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie f) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van (minst genomen) € 4.000. De
verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden
toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte heeft geprobeerd D10 te dwingen tot het
plegen van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd kinderpornografische
afbeeldingen van D10 te verspreiden en ook daadwerkelijk dergelijke afbeeldingen heeft verspreid.
Hierdoor is de relatie van D10 met haar ouders en oudere broers ernstig verstoord geraakt en
schaamde zij zich zo erg dat voor haar gevoel haar leven voorbij was. Op grond hiervan neemt het hof
aan dat het handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van min of
meer ernstige aard en dat zij in haar eer en goede naam is aangetast.

Vordering van D12 (feit 20)

D12 heeft zich, door tussenkomst van [mr. S.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 7.700. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 7.500. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 7.500

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D12 als gevolg van het onder 20
bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie d) rechtstreeks immateriële
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schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van € 7.500. De verdachte is tot
vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen. Het
hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte D12 heeft gedwongen tot het plegen van ontuchtige
handelingen voor de webcam en daarbij heeft gedreigd een kinderpornografische afbeelding van haar
te verspreiden. De hierdoor bij D12 veroorzaakte depressieve, angstige en paranoïde gevoelens
leidden tot automutilatie, pesterijen op school en een zelfmoordpoging, die een ziekenhuisopname
noodzakelijk maakte. Op grond hiervan neemt het hof aan dat het handelen van de verdachte bij het
slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van ernstige aard. In de bijzondere ernst en ingrijpendheid
van de gevolgen van het handelen van de verdachte voor D12 ziet het hof aanleiding af te wijken van
het basisbedrag in categorie b en het gevorderde integraal toe te wijzen, overeenkomstig de
beslissing van de rechtbank en de vordering van de advocaten-generaal.

Vordering van D13 (feiten 21 en 22)

De ouder van D13 heeft zich, door tussenkomst van [mr. S.] , in eerste aanleg in het strafproces
gevoegd met een vordering tot schadevergoeding van € 21.100. De vordering is bij het vonnis
waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 7.500. In hoger beroep heeft voeging tot het
bedrag van de oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en
de wettelijke rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) kosten studievertraging € 13.400

c) immateriële schade € 7.500

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Behandeling van
vordering met betrekking tot de kosten van studievertraging is volgens de verdediging een
onevenredige belasting van het strafgeding, omdat het vereiste causale verband geen gegeven is en
daarvoor nader onderzoek nodig is; dit moet in zoverre leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van de
benadeelde partij in de vordering. Ten aanzien van de immateriële schade heeft de verdediging
verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, toe te kennen.

[mr. S.] heeft bij repliek nog aangevoerd dat in haar visie het causale verband (het hof begrijpt:
tussen het bewezenverklaarde en de studievertraging) voldoende gegeven is.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Zoals het hof hiervoor heeft overwogen (zie onder het kopje Immateriële schade in het algemeen)
zijn de ouders ten aanzien van deze kostenposten niet te beschouwen als voeginggerechtigden,
zodat zij in zoverre niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen.

ad c) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D13 als gevolg van het onder 21 en
22 bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie b) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van € 7.500. De verdachte is tot
vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen. Het
hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte heeft geprobeerd D13 te dwingen tot het plegen
van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd kinderpornografische
afbeeldingen van D13 te verspreiden en hij haar zelf zo’n afbeelding heeft gestuurd. Die handelingen
hebben bij D13 geleid tot hechtingsproblematiek, pesterijen op school, behandeling en opname in een
therapeutisch verzorgingstehuis. Op grond hiervan neemt het hof aan dat het handelen van de
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verdachte bij het slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van ernstige aard en dat zij in haar eer
en goede naam is aangetast. In de bijzondere ernst en ingrijpendheid van de gevolgen van het
handelen van de verdachte voor D13 ziet het hof aanleiding af te wijken van het basisbedrag in
categorie b en het gevorderde integraal toe te wijzen, overeenkomstig de beslissing van de rechtbank
en de vordering van de advocaten-generaal.

Vordering van D14 (feiten 23 en 24)

De ouders van D14 hebben zich, door tussenkomst van [mr. S.] , in eerste aanleg in het strafproces
gevoegd met een vordering tot schadevergoeding van € 4.200. De vordering is bij het vonnis waarvan
beroep toegewezen tot een bedrag van € 4.000. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van
de oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de
wettelijke rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 4.000

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D14 als gevolg van het onder 23 en
24 bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie f) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van (minst genomen) € 4.000. De
verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden
toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte heeft geprobeerd D14 te dwingen tot het
plegen van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd seksueel getinte
afbeeldingen van D13 te verspreiden en hij ook daadwerkelijk zo’n afbeelding van D14 heeft
verspreid. Dit veroorzaakte bij D14 wantrouwen in anderen, inclusief haar familie, gevoelens van
angst, walging over zichzelf en de noodzaak tot begeleiding door Barnardo’s (het hof begrijpt: een
Britse organisatie voor kinderen met problemen). Op grond hiervan neemt het hof aan dat het
handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van min of meer
ernstige aard en dat zij in haar eer en goede naam is aangetast.

Vordering van D15 (feit 25)

De ouders van D15 hebben zich, door tussenkomst van [mr. K.] , in eerste aanleg in het strafproces
gevoegd met een vordering tot schadevergoeding van € 5.200. De vordering is bij het vonnis waarvan
beroep toegewezen tot een bedrag van € 5.000. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van
de oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de
wettelijke rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 5.000
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De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D15 als gevolg van het onder 25
bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie d) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van (minst genomen) € 5.000. De
verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden
toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte D15 heeft gedwongen tot het plegen van
ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd kinderpornografische
afbeeldingen van D15 te verspreiden. Dit veroorzaakte bij D15 verlies van vertrouwen in anderen,
beperkingen in haar sociale leven, zich onbegrepen voelen door haar ouders en spijbelen. Op grond
hiervan neemt het hof aan dat het handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid tot
geestelijk letsel van min of meer ernstige aard.

Vordering van D16 (feiten 26 en 27)

D16 heeft zich, door tussenkomst van [mr. K.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 3.450. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 3.250. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 3.250

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D16 als gevolg van het onder 26 en
27 bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie e) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van (minst genomen) € 3.250. De
verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden
toegewezen. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte heeft geprobeerd D16 te dwingen
tot het plegen van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd
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kinderpornografische afbeeldingen van D16 te verspreiden en hij ook daadwerkelijk dergelijke
afbeeldingen heeft verspreid. Die handelingen hebben bij D16 geleid tot behandeling/begeleiding door
de Britse Children’s Services. Op grond hiervan neemt het hof aan dat het handelen van de verdachte
bij het slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van min of meer ernstige aard.

Vordering van D17 (feiten 28 en 29)

D17 heeft zich, door tussenkomst van [mr. S.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 4.368,62. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 3.868,62. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):

a. a) algemene materiële kosten € 500

b) aanschaf nieuwe laptop € 618,62

c) immateriële schade € 3.250

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen) en heeft benadrukt dat de
(hoogte van de) vordering niet nader is onderbouwd. De aanschaf van een nieuwe laptop is volgens
de verdediging op geen enkele wijze onderbouwd, hetgeen moet leiden tot afwijzing van de vordering
op dit punt. Ten aanzien van de immateriële schade heeft de verdediging verzocht maximaal € 1.000,
althans een in goede justitie te bepalen bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Gelet op de gemotiveerde betwisting van de vordering door de verdediging op dit punt en in
aanmerking genomen dat de waarde van de oorspronkelijke laptop niet is onderbouwd, komt de
vordering op dit onderdeel niet voor toewijzing in aanmerking.

ad c) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D17 als gevolg van het onder 28 en
29 bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie b) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van (minst genomen) € 3.250. De
verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden
toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte heeft geprobeerd D17 te dwingen tot het
plegen van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd kinderpornografische
afbeeldingen van D17 te verspreiden. D17 heeft dit ervaren als een afschuwelijke en
weerzinwekkende situatie die haar humeurig, angstig en bezorgd maakte en waarover ze met
niemand kon praten, waardoor ze in een sociaal isolement kwam te verkeren en is verwezen voor
begeleiding/behandeling door “Children’s Social Care”. Op grond hiervan neemt het hof aan dat het
handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van min of meer
ernstige aard en dat zij in haar eer en goede naam is aangetast.

Vordering van D19 (feiten 32 en 33)

D19 heeft zich, door tussenkomst van [mr. K.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 7.807,65. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 7.607,65. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
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oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) kosten verslag therapeut € 107,65

c) immateriële schade € 7.500

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
kostenpost onder b) heeft de verdediging betoogd dat niet vaststaat dat de therapie rechtstreeks
verband houdt met het bewezenverklaarde, hetgeen moet leiden tot afwijzing van de vordering op dit
punt. Ten aanzien van de immateriële schade heeft de verdediging verzocht maximaal € 1.000, althans
een in goede justitie te bepalen bedrag, toe te kennen.

[mr. K.] heeft bij repliek nog aangevoerd dat D19 door een arts en door een “mental health specialist”
is gezien, dat zij die hulp heeft gehad tot 25 februari 2015 en dat zij daarna op een wachtlijst voor
cognitieve gedragstherapie is geplaatst.

Het hof overweegt als volgt

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Deze kostenpost ziet op de vaststelling van de immateriële schade, zodat deze voor vergoeding
in aanmerking komt.

ad c) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D19 als gevolg van het onder 32 en
33 bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie e) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van € 7.500. De verdachte is tot
vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte heeft geprobeerd D19 te dwingen tot het
plegen van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd kinderpornografische
afbeeldingen van D19 te verspreiden en hij ook daadwerkelijk dergelijke afbeeldingen heeft verspreid.
D19 heeft hierdoor te kampen gekregen met ernstige verslechtering van haar geestelijke gezondheid
met onder andere paniekaanvallen, depressie, paranoia, automutilatie, suïcidale neigingen (en een
suïcidepoging) en jarenlange therapie tot gevolg. Op grond hiervan neemt het hof aan dat het
handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van ernstige aard en
dat zij in haar eer en goede naam is aangetast.

Vordering van D22 (feiten 38 en 39)

De ouders van D22 hebben zich, door tussenkomst van [mr. K.] , in eerste aanleg in het strafproces
gevoegd met een vordering tot schadevergoeding van € 5.200 (subsidiair € 3.700). De vordering is bij
het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 4.000. In hoger beroep heeft voeging
tot een bedrag van € 4.200 (subsidiair € 2.700) plaatsgevonden. Deze betreft de volgende
kostenposten (en de wettelijke rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 4.000 dan wel € 2.500

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
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opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D22 als gevolg van het onder 38 en
39 bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie e) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van (minst genomen) € 4.000. De
verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden
toegewezen. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte heeft geprobeerd D22 te dwingen
tot het plegen van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd
kinderpornografische afbeeldingen van D22 te verspreiden en hij ook daadwerkelijk zo’n afbeelding
heeft verspreid. Op grond hiervan neemt het hof aan dat D22 door het handelen van de verdachte in
haar eer en goede naam is aangetast.

Vordering van D23 (feiten 40 en 41)

D23 heeft zich, door tussenkomst van [mr. K.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 5.200. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 5.000. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 5.000

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D23 als gevolg van het onder 40 en
41 bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie e) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van (minst genomen) € 5.000. De
verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden
toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte heeft geprobeerd D23 te dwingen tot het
plegen van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij (impliciet) heeft gedreigd
kinderpornografische afbeeldingen van D23 te verspreiden en hij ook daadwerkelijk dergelijke
afbeeldingen heeft verspreid. D23 heeft hierdoor te kampen gekregen met gevoelens van extreme
angst en depressiviteit, zelfhaat en zelfmoordgedachten waardoor het nodig was dat zij herhaaldelijk
in therapie ging. Op grond hiervan neemt het hof aan dat het handelen van de verdachte bij het
slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van ernstige aard en dat zij in haar eer en goede naam is
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aangetast

Vordering van D24 (feiten 42 en 43)

De ouders van D24 hebben zich, door tussenkomst van [mr. K.] , in eerste aanleg in het strafproces
gevoegd met een vordering tot schadevergoeding van € 10.200. De vordering is bij het vonnis
waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 10.000. In hoger beroep heeft voeging tot het
bedrag van de oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en
de wettelijke rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 10.000

[mr. K.] heeft in de hoogte van de vordering onder b) de omstandigheid betrokken dat D24 een extra
kwetsbaar slachtoffer betreft omdat zij in het verleden door haar vader is misbruikt en om die reden
de vader en de verdachte hoofdelijk aansprakelijk zijn.

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen, mede op de grond dat het causale verband tussen de bij D24 geconstateerde
stoornissen en het bewezenverklaarde niet valt vast te stellen omdat D24 in het verleden door haar
vader is misbruikt.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D24 als gevolg van het onder 42 en
43 bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie d) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van € 6.000. De verdachte is tot
vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte D24 heeft gedwongen tot het plegen van
ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd kinderpornografische
afbeeldingen van D24 te verspreiden. D24 heeft hierdoor te kampen gekregen met ernstige schuld- en
schaamtegevoelens, verlies van vertrouwen in anderen en is zij doorverwezen naar therapie. Op
grond hiervan neemt het hof aan dat het handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid
tot geestelijk letsel van min of meer ernstige aard. De omstandigheid dat D24 eerder door haar vader
is misbruikt, staat niet aan toewijzing van de vordering in de weg. Overigens bevat het dossier
onvoldoende gegevens voor enige juridische relevante vaststelling over dat misbruik, zoals is vereist
naar de maatstaven van het civiele recht, zodat het hof geen hoofdelijke aansprakelijkheid zal
aannemen en de vordering ten aanzien van immateriële schade zal afwijzen voor zover die het bedrag
van € 6.000 te boven gaat.

Vordering van D25 (feit 45)

D25 heeft zich, door tussenkomst van [mr. K.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 2.700. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 2.500. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):
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a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 2.500

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D25 als gevolg van het onder 45
bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie d) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van (minst genomen) € 2.500. De
verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden
toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte D25 heeft gedwongen tot het plegen van
ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd kinderpornografische
afbeeldingen van D25 te verspreiden. D25 heeft hierdoor te kampen gekregen met grote angsten,
gevoelens van schaamte en nachtmerries, welke gevolgen haar lange tijd ernstig hebben beperkt in
haar gewone functioneren en sociale contacten. Op grond hiervan neemt het hof aan dat het
handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van min of meer
ernstige aard.

Vordering van D29 (feit 52)

D29 heeft zich, door tussenkomst van [mr. K.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 7.700. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 7.500. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 7.500

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

[mr. K.] heeft bij repliek nog aangevoerd dat D29 volgens haar therapeut klachten heeft die passen bij
een slachtoffer van seksueel misbruik en dat de verdachte twee keer, met een tussenliggende periode
van twee jaar, een video van D29 heeft gestuurd naar derden.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
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vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D29 als gevolg van het onder 52
bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie b) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van € 7.500. De verdachte is tot
vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte geprobeerd heeft D29 te dwingen tot het
plegen van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd kinderpornografische
afbeeldingen van D29 te verspreiden en hij ook daadwerkelijk zo’n afbeelding van D29 heeft
verspreid. D29 heeft hierdoor te kampen gekregen met gevoelens van schaamte, angst en
wantrouwen en moeite met het aangaan van relaties, als gevolg waarvan zij stoornissen heeft
ontwikkeld en langdurige therapie moest ondergaan. Op grond hiervan neemt het hof aan dat het
handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van ernstige aard en
dat zij in haar eer en goede naam is aangetast. In de bijzondere ernst en ingrijpendheid van de
gevolgen van het handelen van de verdachte voor D29, ziet het hof aanleiding af te wijken van het
basisbedrag in categorie b en een bedrag van € 7.500 toe te wijzen.

Vordering van D30 (feiten 53 en 54)

D30 heeft zich, door tussenkomst van [mr. S.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 4.950. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 4.750. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) therapie € 750

c) immateriële schade € 4.000

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen).

Ten aanzien van de kostenpost onder b) heeft de verdediging betoogd dat deze niet is onderbouwd
met een factuur of ander bewijsstuk dat D30 in therapie is geweest en dat de vordering op dit
onderdeel in wezen een forfaitair bedrag behelst, terwijl het bovendien mogelijk is dat een
verzekering de kosten van de eventuele therapie dekt. Een en ander moet leiden tot niet-
ontvankelijkheid van de benadeelde partij in de vordering op dit punt. Ten aanzien van de immateriële
schade heeft de verdediging verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

[mr. S.] heeft bij repliek nog aangevoerd dat de gevorderde kosten voor therapie zijn gebaseerd op
een schatting en dat het hof bevoegd is materiële schade schattenderwijs vast te stellen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Op grond van het hierna onder c) overwogene staat naar het oordeel van het hof voldoende
vast dat D30 therapie heeft ondergaan en dat de kosten daarvan op € 750 kunnen worden bepaald.

ad c) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D30 als gevolg van het onder 53 en
54 bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie e) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van (minst genomen) € 4.000. De
verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden
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toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte geprobeerd heeft D30 te dwingen tot het
plegen van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd seksueel getinte
afbeeldingen van D30 te verspreiden en hij ook daadwerkelijk dergelijke afbeeldingen van D30 heeft
verspreid. D30 heeft hierdoor te kampen gekregen met een ernstige depressie en suïcidale
gedachten, waardoor opname in een psychiatrische instelling nodig was. Op grond hiervan neemt het
hof aan dat het handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van
ernstige aard en dat zij in haar eer en goede naam is aangetast.

Vordering van D31 (feiten 55 en 56)

D31 heeft zich, door tussenkomst van [mr. S.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 4.200. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 4.000. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 4.000

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D31 als gevolg van het onder 55 en
56 bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie e) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van (minst genomen) € 4.000. De
verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden
toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte geprobeerd heeft D31 te dwingen tot het
plegen van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd seksueel getinte
afbeeldingen van D31 te verspreiden en hij ook daadwerkelijk dergelijke afbeeldingen van D31 heeft
verspreid. D31 heeft hierdoor te kampen gekregen met gevoelens van schaamte en angst en met
obsessief-compulsief gedrag. Op grond hiervan neemt het hof aan dat het handelen van de verdachte
bij het slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van ernstige aard en dat zij in haar eer en goede
naam is aangetast.

Vordering van D32 (feit 57)

D32 heeft zich, door tussenkomst van [mr. S.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 1.950. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 1.750. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):
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a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 1.750

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D32 als gevolg van het onder 57
bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie c) rechtstreeks immateriële
schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van (minst genomen) € 1.750. De
verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden
toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte een seksueel getinte afbeelding van D32 heeft
verspreid. D32 kreeg hierdoor te kampen met gevoelens van angst, paranoia en eenzaamheid,
provocerende berichten van veel personen die haar afbeelding op internet hadden gezien, verlies van
vriendschappen, pesterijen, gedwongen verandering van school en het onvermogen nieuwe vrienden
te maken. Op grond hiervan neemt het hof aan dat het handelen van de verdachte bij het slachtoffer
heeft geleid tot geestelijk letsel van ernstige aard en dat zij in haar eer en goede naam is aangetast.

Vordering van D33 (feiten 58 en 59)

D33 heeft zich, door tussenkomst van [mr. S.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 4.200. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 4.000. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de
oorspronkelijke vordering plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke
rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) immateriële schade € 4.000

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 1.000, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D33 als gevolg van het onder 58 en
59 bewezenverklaarde handelen van de verdachte (dat valt in categorie e) rechtstreeks immateriële
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schade heeft geleden tot een, naar billijkheid bepaald, bedrag van (minst genomen) € 4.000. De
verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden
toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte geprobeerd heeft D33 te dwingen tot het
plegen van ontuchtige handelingen voor de webcam, waarbij hij heeft gedreigd seksueel getinte
afbeeldingen van D33 te verspreiden en hij ook daadwerkelijk dergelijke afbeeldingen van D33 heeft
verspreid. D33 voelde zich hierdoor vernederd en te kijk gezet, zij voelde zich zeer angstig en
vertrouwde steeds minder mensen, als gevolg waarvan zij therapie nodig had. Op grond hiervan
neemt het hof aan dat het handelen van de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid tot geestelijk
letsel van min of meer ernstige aard en dat zij in haar eer en goede naam is aangetast.

Vordering van D37 (feit 64)

D37 heeft zich, door tussenkomst van [mr. S.] , in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding van € 11.422,14. Hij is bij het vonnis waarvan beroep in die vordering
niet-ontvankelijk verklaard omdat de verdachte van het op D37 betrekking hebbende feit is
vrijgesproken. In hoger beroep heeft voeging tot het bedrag van de oorspronkelijke vordering
plaatsgevonden. Deze betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke rente):

a. a) algemene materiële kosten € 200

b) betalingen aan de verdachte € 10.322,14

c) immateriële schade € 900

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft ten aanzien van de materiële schade verwezen naar hetgeen zij eerder heeft
opgemerkt (zie hierboven onder het kopje Materiële schade in het algemeen). Ten aanzien van de
kostenpost onder b) heeft de verdediging zich gerefereerd aan het oordeel van het hof. Ten aanzien
van de immateriële schade heeft zij verzocht maximaal € 500, althans een in goede justitie te bepalen
bedrag, toe te kennen.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) Zoals hierboven is overwogen, zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de
vordering voor zover die ziet op de algemene materiële kosten.

ad b) Nu vaststaat dat D37 is opgelicht door de verdachte, waarbij D37 aan hem aanzienlijke
bedragen heeft betaald en de verdediging de vordering op dit onderdeel niet heeft betwist, kan de
vordering in zoverre worden toegewezen.

ad c) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof gebleken dat D33 als gevolg van het onder 64
bewezenverklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks immateriële schade heeft geleden tot
een, naar billijkheid bepaald, bedrag van € 900. De verdachte is tot vergoeding van die schade
gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte D37 heeft bewogen tot betaling van een
aanzienlijk geldbedrag door zich eerst voor te doen als een minderjarige jongen en zo met D37
seksueel getinte communicatie aan te gaan en daarna zich voor te doen als de ouder van die jongen
en te dreigen compromitterend materiaal van D37 te openbaren. D37 kreeg hierdoor te kampen met
angstgevoelens en zelfmoordgedachten. Op grond hiervan neemt het hof aan dat het handelen van
de verdachte bij het slachtoffer heeft geleid tot geestelijk letsel van min of meer ernstige aard.

Vordering van [persoon C] (feit 69)
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[persoon C] heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding van € 1.403,80. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep geheel toegewezen,
zodat deze in hoger beroep wederom aan de orde is (de benadeelde partij heeft zich in hoger beroep
niet opnieuw gevoegd). De vordering betreft de volgende kostenposten (en de wettelijke rente):

a. a) betaalde huur en borg € 1.340

b) reiskosten i.v.m. tekenen huurovereenkomst € 27,66

c) reiskosten i.v.m. bezoek slachtofferhulp € 11,14

d) telefoonkosten € 25

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft de vordering niet betwist.

Het hof overweegt als volgt.

ad a) en b) Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde
partij als gevolg van het onder 69 bewezenverklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks
schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag. De verdachte is tot vergoeding van die schade
gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

ad c) De gevorderde reiskosten zijn geen rechtstreekse schade als bedoeld in artikel 51 f lid 1 Sr,
zodat de benadeelde partij op dit onderdeel niet-ontvankelijk is in de vordering. He hof zal de
verdachte wel verwijzen in deze kosten op de voet van artikel 592a Sv.

ad d) Nu de vordering op dit onderdeel niet is betwist, zal deze worden toegewezen.

Vordering van [persoon I] (feit 70)

[persoon I] heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding van € 1.902. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep geheel toegewezen,
zodat deze in hoger beroep wederom aan de orde is (de benadeelde partij heeft zich in hoger beroep
niet opnieuw gevoegd). De vordering betreft de volgende kostenpost (en de wettelijke rente):

a. a) betaalde borg en huur € 1.902

De advocaten-generaal hebben geconcludeerd tot algehele toewijzing van de vordering.

De verdediging heeft de vordering niet betwist.

Het hof overweegt als volgt.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg
van het onder 70 bewezenverklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks schade heeft geleden
tot het gevorderde bedrag. De verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de
vordering zal worden toegewezen.

De beslissingen op de vorderingen zijn opgenomen in bijlage IV.
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De advocaten-generaal hebben gevorderd dat het hof ten behoeve van D28 de
schadevergoedingsmaatregel oplegt op de grond dat uit het door D28 ingevulde formulier en de
schriftelijke slachtofferverklaring blijkt dat zij als benadeelde partij een vordering had willen indienen.
Voor de hoogte van het door de verdachte te betalen bedrag (aan vergoeding voor immateriële
schade) hebben de advocaten-generaal aansluiting gezocht bij de hiervoor genoemde categorieën
van [mr. S.] en [mr. K.] , hetgeen bij D28 neerkomt op een bedrag van € 4.000.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het niet aan het openbaar ministerie is zonder
uitdrukkelijke toestemming van een benadeelde – welke toestemming bij D28 ontbreekt – een
vordering in te dienen. Nu D28 mogelijk om haar moverende redenen heeft afgezien van het indienen
van een vordering en onderzoek hiernaar is vereist, hetgeen niet past in het onderhavige strafgeding,
moet de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard. Subsidiair heeft de verdediging betoogd dat
het voor de verdediging onmogelijk is verweer te voeren tegen deze vordering zij omdat niet beschikt
over enig schriftelijk stuk van D28, zoals de schriftelijke slachtofferverklaring en het door de
advocaten-generaal genoemde formulier, zodat de vordering reeds om die reden moet worden
afgewezen.

Het hof overweegt als volgt.

Het verweer van de verdediging berust kennelijk op de veronderstelling dat het openbaar ministerie
namens D28 als benadeelde partij een vordering tot schadevergoeding heeft ingediend. Die
veronderstelling is onjuist. De advocaten hebben slechts gevorderd dat het hof ter zake van door D28
geleden schade de schadevergoedingsmaatregel oplegt.

Het hof neemt aan, op grond van een door D28 in haar eigen land ingevuld formulier, dat D28 wel een
vordering tot schadevergoeding had willen indienen. De reden waarom het indienen van die vordering
achterwege is gebleven, is voor het hof niet relevant bij gebreke van enige aanwijzing voor de
veronderstelling dat D28 geen prijs stelt op enige schadevergoeding van de verdachte.

Ook het ontbreken van de schriftelijke slachtofferverklaring van D28 in het dossier van de verdediging
– welke verklaring zich overigens wel in het dossier van het hof bevindt – staat niet in de weg aan
oplegging van de schadevergoedingsmaatregel met betrekking tot D28. Bewezen is dat de verdachte
heeft geprobeerd D28 te dwingen tot het plegen van ontuchtige handelingen, waarbij hij heeft
gedreigd kinderpornografische afbeeldingen van haar te verspreiden. Gelet op hetgeen het hof (bij de
bespreking van de vorderingen van de benadeelde partijen) in het algemeen heeft overwogen over
de aantasting in de persoon “op andere wijze” als bedoeld in artikel 6:106 onder b BW door
gedragingen als die van de verdachte en over het oogmerk van de verdachte immateriële schade toe
te brengen, neemt het hof aan dat het handelen van de verdachte (dat valt in de hiervoor genoemde
categorie b) bij D28 heeft geleid tot geestelijk letsel van min of meer ernstige aard. Het hof bepaalt
het schadebedrag naar billijkheid op € 4.000.

Onder de verdachte zijn geld en een groot aantal goederen in beslag genomen, vermeld op de in
eerste aanleg door de officieren van justitie als bijlage bij het requisitoir overgelegde beslaglijst. Ten

21 Schadevergoedingsmaatregel met betrekking tot D28

22 Beslissing over inbeslaggenomen voorwerpen
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aanzien van een deel van deze goederen is nog geen last tot teruggave gegeven, zodat het hof
daarover op de voet van artikel 353 Sv een beslissing zal nemen. Op het inbeslaggenomen geld rust
conservatoir beslag, zodat het hof daarover geen beslissing zal nemen.

Het standpunt van de advocaten-generaal

De advocaten-generaal hebben zich verenigd met de beslissingen die de rechtbank heeft genomen,
met uitzondering van de beslissingen strekkende tot verbeurdverklaring van de all-in-one printer, de
webcam, de usb-microfoon en de papierversnipperaar, vermeld op de beslaglijst onder de
onderscheidenlijke door de rechtbank daaraan gegeven nummers 1, 4, 24 en 48. Ten aanzien van
deze goederen hebben de advocaten-generaal zich (primair) op het standpunt gesteld dat deze
onttrokken aan het verkeer moeten worden verklaard. Datzelfde hebben zij betoogd ten aanzien van
de goederen vermeld onder de nummers 33, 38, 39, 40 en 41, waarvan de rechtbank de teruggave
aan de verdachte heeft gelast.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht alle inbeslaggenomen goederen terug te geven aan de verdachte.
Daarbij is erop gewezen dat het openbaar ministerie voorafgaand aan de zitting in eerste aanleg zelf
heeft voorgesteld een aantal gegevensdragers terug te geven aan de verdachte. Verder is gesteld
dat de motivering van de vorderingen tot verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer
onbegrijpelijk zijn. Meer in het bijzonder heeft de verdediging nog het volgende aangevoerd.

Ten aanzien van de all-in-one printer: in het geheugen van de printer is niets aangetroffen wat is te
linken aan deze zaak.

Ten aanzien van de usb-microfoon: de verdachte gebruikte deze voor muziekopnames, terwijl
stemvervorming met alle microfoons kan worden gerealiseerd.

Ten aanzien van de desktopcomputer: de aangetroffen software voor een virtuele webcam op de
eerste harde schijf van de computer is gratis en kan legaal worden gedownload; de op de tweede
harde schijf aangetroffen versleutelde RAR-bestanden met muziek hebben niets met de aanklachten te
maken. Verder is aangevoerd dat de verdachte de computer na zijn vrijlating nodig zal hebben om zijn
leven op gang te krijgen.

Beoordeling door het hof

De goederen waarvan de rechtbank de teruggave aan de verdachte heeft gelast, betreffen
verschillende pasfoto’s van de verdachte, drie in een vuilniszak aangetroffen tissues en twee niet
nader omschreven gezichtsmaskers.133

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat zich tegen teruggave van deze goederen aan de
verdachte geen belang van strafvordering verzet. Het argument van de advocaten-generaal dat de
maskers geschikt zijn om onherkenbaarheid te verkrijgen, hetgeen onderdeel is van de modus
operandi van de verdachte, acht het hof niet overtuigend, nu niet is gebleken of aannemelijk is
geworden dat de verdachte deze of andere maskers op enig moment heeft gebruikt in relatie tot enig
strafbaar handelen. Het argument van de advocaten-generaal dat de tissues bruikbaar zijn voor
eventuele contra-expertise, nu het DNA van de verdachte daaruit reeds is verwerkt, beschouwt het
hof niet als redengevend voor de onttrekking aan het verkeer van deze tissues.

Ten aanzien van het paspoort op naam van de verdachte, waarvan de geldigheidsduur inmiddels is
verlopen, bepaalt het hof dat dit wordt teruggegeven aan de uitgevende instantie.

Ten aanzien van de overige op de beslaglijst vermelde goederen, waaronder computers,
gegevensdragers, een all-in-one printer, telefoons, webcam, wifi-richtantenne, microfoon,
papierversnipperaar en diverse met de bewezenverklaarde feiten in verband staande bescheiden zal
het hof bepalen dat deze worden onttrokken aan het verkeer. Op grond van de inhoud van het
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dossier en de daaruit blijkende werkwijze van de verdachte bij de bewezenverklaarde feiten neemt
het hof als vaststaand aan dat de verdachte deze als gezamenlijkheid van voorwerpen aan te merken
goederen heeft gebruikt bij het plegen van die feiten. Hij heeft deze gezamenlijkheid van voorwerpen
dus aangewend tot een misdadig doel en redelijkerwijs is te verwachten dat deze bij teruggave door
hem opnieuw op een dergelijke wijze zullen kunnen worden gebruikt. Daarom is deze gezamenlijkheid
van voorwerpen naar het oordeel van het hof van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit
daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang. Dat de usb-microfoon en de
desktopcomputer ook gebruikt kunnen worden op een niet met de wet of het algemeen belang
strijdige wijze, doet aan het vorenstaande niet af. Wat betreft de all-in-one printer zij hier in reactie op
het betoog van de verdediging opgemerkt dat deze in de woonkamer is aangetroffen met op de
glasplaat kopieën van een legitimatiebewijs op naam van [naam 7] en in de printer een brief van
Moneybookers met daarop de naam [persoon B] .134 Bij die stand van zaken hoeft, gelet op het
bewezenverklaarde, niet ook nog in het geheugen van de printer iets te zijn aangetroffen dat duidelijk
maakt dat de verdachte van deze printer gebruik heeft gemaakt om zijn misdadige doel te
verwezenlijken.

De beslissingen over de inbeslaggenomen voorwerpen zijn opgenomen in Bijlage V.

De op te leggen straf en maatregelen zijn gegrond op de artikelen 36b, 36c, 36f, 45, 57, 138ab (oud),
139d (oud), 225, 240b, 246, 248a, 318 en 326 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2 en 10
van de Opiumwet.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing
ter zake van het onder 5, 44, 48 en 50 tenlastegelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover nog aan het oordeel van het hof onderworpen, en
doet opnieuw recht:

Verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging ten aanzien van de feiten

63 primair, 64 primair, 65 primair en 66 primair.

23 Toepasselijke wettelijke voorschriften

24 BESLISSING
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Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 15 primair tenlastegelegde heeft begaan en
spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 primair, 3, 4 primair, 6
primair, 7, 8, 9, 10 primair, 11, 12, 13, 14, 15 subsidiair, 16, 17 primair, 18, 19 primair, 20 primair, 21, 22
primair, 23, 24 primair, 25 primair, 26, 27 primair, 28, 29 primair, 30, 31 primair, 32, 33 primair, 34, 35
primair, 36, 37 primair, 38, 39 primair, 40, 41 primair, 42, 43 primair, 45 primair, 46, 47 primair, 49 primair,
51 primair, 52 primair, 53, 54 primair, 55, 56 primair, 57, 58, 59 primair, 60, 61 primair, 62 primair, 63
subsidiair, 64 subsidiair, 65 subsidiair, 66 subsidiair, 67, 68, 69, 70, 71 en 72 tenlastegelegde heeft
begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de
verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 (tien) jaren en 243
(tweehonderdendrieënveertig) dagen.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in
artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is
doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht,
voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Benadeelde partijen

Wijst toe de vorderingen tot schadevergoeding van de benadeelde partijen tot de bedragen als
genoemd in de aan dit arrest gehechte bijlage IV.

Wijst de vorderingen tot vergoeding van immateriële schade voor het overige af.

Wijst de vordering van D17 tot vergoeding van materiële schade voor het overige af.

Verklaart de benadeelde partijen niet-ontvankelijk in hun vorderingen ten aanzien van geleden
algemene materiële schade.

Vermeerdert de toegewezen vorderingen met de wettelijke rente vanaf de datum zoals in voormelde
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bijlage vermeld tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt de verdachte in de door de D9 gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te
maken kosten, tot aan deze uitspraak begroot op € 420,48.

Veroordeelt de verdachte in de door de [persoon C] gemaakte en ten behoeve van de
tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan deze uitspraak begroot op € 11,14.

Legt aan de verdachte voorts op de verplichting tot betaling aan de Staat van de toegewezen
bedragen, zoals vermeld in de als bijlage IV aan dit arrest gehechte lijst.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer D28, ter
zake van het onder 51 primair bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 4.000,- (vierduizend
euro) bestaande uit immateriële schade.

Beveelt voor het geval dat noch volledige betaling noch volledig verhaal van de verschuldigde
bedragen volgt, dat hechtenis zal worden toegepast van 14 dagen per toegewezen vordering, met
dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de hiervoor vermelde verplichting niet opheft.

Bepaalt dat, indien en voor zover de verdachte heeft voldaan aan een van voornoemde verplichtingen
tot betaling, daarmee de andere is vervallen.

Beslag

Verklaart onttrokken aan het verkeer de in bijlage V genoemde voorwerpen met volgnummers

1. tot en met 7, 9 tot en met 32, 34 tot en met 37, 42 tot en met 48.

Gelast de teruggave aan de verdachte van de in bijlage V genoemde voorwerpen met de
volgnummers 33, 38 tot en met 41.

Gelast de teruggave aan de uitgevende instantie van het in bijlage V genoemde voorwerp met
volgnummer 8.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting
hadden mr. W.M.C. Tilleman, mr. A.M. van Woensel en mr. R. Kuiper, in tegenwoordigheid van

mr. A.S. Metgod, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

14 december 2018.
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Een van de meisjes, D25, was 18 jaar en dus meerderjarig ten tijde van het tenlastegelegde. Haar
meerderjarigheid zal in het vervolg van het arrest niet meer als zodanig worden benoemd.

p. A1-71.

BM B3.42.

p. B02 27 Tapgesprekgegevens van 1 december 2013 12:10 uur “Goedemiddag met het GWK [plaats
2] ” “Ik ben [verdachte] , kan ik vandaag een Western Union transactie komen ophalen? Dan kom ik
straks langs”.

p. B02 166.

Proces-verbaal, p. A01 1169-1180.

Proces-verbaal, p. A01 1200-1201.

Proces-verbaal, p. A01 1169-1180 en proces-verbaal, p. A01 1200-1201.

Proces-verbaal, p. A01 1169-1180 en proces-verbaal, p. A01 1509.

Proces-verbaal, p. A01 1517.

Proces-verbaal, p. A01 1200-1201.

Proces-verbaal, p. A01 2376-2377.

Proces-verbaal, p. A01 1452-1453.

Proces-verbaal, p. A01 2376-2377.

Conformiteitsverklaring, p. A01 1181, Keuringsrapport OVC, p. A01 1493.

Proces-verbaal, los bijgevoegd in ordner RC-verhoren.

Een proces-verbaal van 28 maart 2018, p. A01 2825-2826.

p. B03 184-186.

p. A01 2431.

p. A01 688-702.

A01-419-424 proces-verbaal van 28 maart 2014. De woning van de verdachte, [park B] , werd onder
leiding van de rechter-commissaris mr. Jobsis doorzocht zonder dat de bewoner aanwezig was op 21
december 2013 en 22 december 2013. De doorzoeking werd gesloten op 23 december 2013. Op 21
december 2013 werd het volgende aangetroffen: (..) in slaapkamer 2 onder het matras: een paspoort
voorzien van nummer [nummer] op naam van [verdachte] , geboren op [geboortedatum] te [plaats 2]
, geldig van 2 juli 2009 tot 2 juli 2014 (p A01 322).

p. D9 469-471.

Een proces-verbaal van 6 maart 2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde
opsporingsambtena(a)r(en) (p. C01 128). Dit proces-verbaal houdt onder meer in als mededeling van
de verbalisant(en), zakelijk weergegeven: In het onderzoek is de beheerder van [straat 3] gehoord.
Zij verklaarde dat [straat 3] 209 en [straat 3] 162 verhuurd zijn geweest aan een persoon die opgaf
te zijn [naam 7] . Een proces-verbaal van 10 april 2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de
daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en) (p. C01 147). Dit proces-verbaal houdt onder meer in
als mededeling van de verbalisant(en), zakelijk weergegeven: Om in contact te komen met D9 is in
januari 2012 onder meer IP-adres [ip-adres B] gebruikt. Dit IP-adres stond in januari 2012
geregistreerd op het adres [straat 3] 101 ten name van [persoon J] . Deze bungalow ligt op ongeveer
60 meter van bungalow 209 waar jij hebt verbleven van 27 februari 2011 tot 17 maart 2012. Volgens
de eigenaar zat er geen internetaansluiting in die bungalow.
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BM Algemeen 2.

Een proces-verbaal van 18 maart 2013, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde
opsporingsambtena(a)r(en) (p. B04 40-84). Dit proces-verbaal houdt onder meer in als mededeling
van de verbalisant(en), zakelijk weergegeven: -Onderzoek Skrill-account [persoon B] . Naam:
[persoon B] , postadres [straat 3] , registratiedatum: 27 september 2011 Om dit account te openen is
een polis van zorgverzekeraar VGZ Aangeleverd met dezelfde gegevens. -Onderzoek Skrill-account
[persoon D] . Naam: [persoon D] , postadres [straat 3] , registratiedatum: 21 september 2011. Om dit
account te openen is een polis van zorgverzekeraar VGZ aangeleverd met dezelfde gegevens.

BM D35.4, 35.6, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 38.3, 38.4, 39.2, 39.6, 39.7 en 39.8.

p. B02 27 Tapgesprekgegevens van 1 december 2013 12:10 uur “Goedemiddag met het GWK [plaats
2] ” “Ik ben [verdachte] , kan ik vandaag een Western Union-transactie komen ophalen? Dan kom ik
straks langs”.

BM 35.6.

BM Algemeen 1.

BM Algemeen 11.

BM Algemeen 2.

BM Algemeen 9.

BM Algemeen 9.

BM Algemeen 13 en 14.

BM Algemeen 7 tot en met 20.

p. D9 640.

BM Algemeen 8.

BM D31-161 chat [naam 20] is [naam 15] is [e-mail naam 22] .

BM Algemeen 16 en 17.

BM Algemeen 7.

BM Algemeen 9. en D11-122 – D11-142.

User [X] .

User ID [Y] .

BM Algemeen 8.

BM Algemeen 7 tot en met 10.

BM D39.

BM D11.2.

BM Algemeen 7.

BM Algemeen 13.

Zie D23.

Zie D15.

BM Algemeen 14 en 15.

BM Algemeen 10.

Zie BM D9.

p. A01 55.

p. A01 1038-1040.

p. C01 50 Een proces-verbaal van 14 maart 2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe
bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van de
verdachte, zakelijk weergegeven: “Ik heb geen auto, alleen een fiets”.

Uit het algemeen toegankelijke Google maps blijkt dat deze afstanden met de fiets tussen 45
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minuten en een uur worden afgelegd.

p. B03 88. Een proces-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde
opsporingsambtena(a)r(en).

p. D09 13. Zie ook (het bewijs van) de feiten 67 en 68.

BM Algemeen 3.

Een proces-verbaal van 18 maart 2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde
opsporingsambtena(a)r(en) (p. A01 2850). Dit proces-verbaal houdt onder meer in als mededeling van
de verbalisant(en), zakelijk weergegeven: Verbalisanten: “hoe vaak bent u op [park B] geweest?”
[persoon E] : “ik ben daar een stuk of tien keer geweest. [voornaam verdachte] heeft daar een jaar of
2,3 of 4 gewoond”.

BM Algemeen 9.

OI013.04.01.005 chats met D1, D3, D4, D05 ,D6, D7, D8, D12, D15, D16, D18, D21, contactlijsten
[variant 3 naam 1] en 4.

Het hof verwijst hierbij telkens naar de bewijsmiddelen die bij de desbetreffende D-dossiers zijn
vermeld.

BM Algemeen 6a.

BM Algemeen 6a. tot en met 6c.

BM Algemeen 6c.

Zie telkens per D de Bewijsmiddelen hof (hierna: BM) per D: bijvoorbeeld BM D1.1 tot en met D1.12.

BM D1.3.

BM D1.1.

BM D1.10.

BM D1.11.

BM D1.12 en D1.13.

BM D2.1.

BM D2.3 en D2.4.

BM D2.5 en D2.6.

BM D3.2.

BM D3.5/ bijlage bij het pvb.

BM D3.5.

BM D3.4.

BM D4.1 tot en met D4.4.

Dit geldt voor alle verweren van de verdediging die reeds door het hof waren verworpen op
genoemde data.

BM D5.1 tot en met D5.3.

Informatief gesprek met D6 op 2 juni 2014. D6 dossier Bijlage 8, p. D8 76-77. Aantreffen bestanden
op de laptop van de verdachte: D5 dossier, Bijlage 5 p D6 53-54.

BM D6.5.

Proces-verbaal van verhoor van de vader van D7 op 20 november 2014 bij de rechter-commissaris
belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Amsterdam.

BM D7.1: de verklaring van D7 en het proces-verbaal van verhoor van D7 bij de rechter-commissaris
op 20 november 2014, waar zij (op p. D7 135) antwoordt dat zij de verhoren bij de politie moeilijk
vond, met name om alles op te biechten. Zij heeft daar 5 à 6 uur gezeten omdat ze niets wilde
zeggen. Voorafgaand aan het verhoor bij de rechter-commissaris heeft D7 weer gehuild.

BM D7.1.

BM D7.2.
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BM D8.1.

BM D8.3.

BM D8.4.

BM D8.2.

BM D8.2.

BM D9.1.

BM D9.2.

BM D9.10

BM D9.4 en D9.5.

Zie ook hiervoor: BM D1.11.

D10.3.

D10.2.

D10.4.

Zie bij voorbeeld D1, D2 en D4.

Van bijvoorbeeld D21, D23, D29, D30 en D34 werden ook ‘shows’ voor de webcam verlangd.

D1, D2, D21, D30, D35, D38.

Zie p. D19 5 en de bewijsvoering in de zaken betreffende D2, D16 en D36.

Zie bijvoorbeeld D3, D9, D10, D31.

Zie p. D16 417.

[variant 3 naam 19] , [variant 2 naam 19] , [e-mail variant 1 naam 16] .

Zie algemene overwegingen en bewijsmiddel Algemeen 9 en 17 en bijvoorbeeld D2, D5, D9, D11,
D18, D20, D23, D25.

BM D23.4.

BM D23.7.

BM D23.6.

BM D23.1 tot en met D23.8.

BM 23.6.

BM D24.6.

BM D24.3 en D24.5.

BM D24.6.

BM D26.3.

BM D2.2. Op 29 juni 2013: een email van [e-mail naam 42] van [naam 47] , die de moeder van D2
benaderde namens groep ouders wier kinderen slachtoffer waren van internetpedofielen.

BM D2.4 Op 29 juni 2013 heeft [variant 19 naam 1] aan een 12 jarig neefje van D2 op Facebook
gevraagd haar toe te voegen op Facebook. Zo niet: dan zouden naaktfoto’s van D2 worden verspreid.
Naaktfoto’s D2 zijn meegezonden. Op 18 juli 2013 zijn via Facebook vier verschillende foto’s van D2
verzonden naar haar ouders, zus en een tante.

Het account ‘ [naam 36] ’ heeft naast D26 contact gehad met D16 en D17.

BM D26.4.

BM D28.4.

BM D28.6 en 28.5.

BM D29.1 tot en met D29.3.

BM 31.4.

BM D32.1
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130

131

132

133

134

Zie ook: BM Algemeen 9.

BM D34.3

BM D34.1

Proces-verbaal, p. A02 0020.

Proces-verbaal, p. A01 421.
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Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 14-12-2018

Datum publicatie 14-12-2018

Zaaknummer 23-002817-17

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Medeplegen van een poging tot liquidatie.

Bespreking van verweren ex artikel 359a Wetboek van Strafvordering:
toetsbaarheid van startinformatie, de verdenking en de daarop gevolgde inzet van
bijzondere opsporingsmethoden. Verwerping op de grond dat de aangevochten
opsporingsmethoden niet hebben plaatsgevonden in het kader van het
voorbereidend onderzoek naar de tenlastegelegde poging tot moord maar in het
kader van een ander opsporingsonderzoek naar voorbereiding van een moord
waarin betrokkene als verdachte is aangemerkt. Inhoudelijke beoordeling van de
verweren leidt eveneens tot verwerping.

Bespreking van een verweer dat de zogeheten smartphone-jurisprudentie van
toepassing is op een toestel van het merk BlackBerry voorzien van een applicatie
van “Pretty Good Privacy” (PGP). Betoogd is dat het onderzoek aan het toestel in
dat licht onrechtmatig is geweest en dat de, na ontsleuteling verkregen, informatie
niet mag worden gebezigd voor het bewijs. Met een dergelijk toestel kunnen,
anders dan met een smartphone, slechts tekstberichten worden verzonden en
notities worden gemaakt. Hof verwerpt het verweer daarom en omdat niet is
voldaan aan de maatstaven met betrekking tot de mate waarin het persoonlijk leven
van de verdachte in beeld is gebracht.

Overwegingen met betrekking tot (herhaalde) verzoeken tot het doen van nader
onderzoek gericht op de door de verdediging gewenste controle op het
opsporingsonderzoek. Het hof legt aan de afwijzing ten grondslag hetgeen eerder in
de regiefase aan motivering ie gegeven voor de afwijzende beslissingen. Daarin
heeft het hof beschouwingen gewijd aan het begrip “equality of arms”. Zie daarvoor
de regiebeslissingen van 30 januari 2018: ECLI:NL:GHAMS:2018:240. Het hof
vult deze overwegingen aan met overwegingen die zijn ontleend aan de gronden
voor de verwerping van de verweren dat sprake zou zijn geweest van
vormverzuimen.

Waardering van bewijs onder meer ten aanzien van berichtenverkeer met
gebruikmaking van Pretty Good Privacy (PGP).

Beschouwing over medeplegen.

Strafmaatoverwegingen uitmondend in oplegging van 20 jaren gevangenisstraf.

ECLI:NL:GHAMS:2018:4610
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Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JBP 2019/8 
NJFS 2019/158 
Module Privacy & AVG 2019/2509 
Module Privacy & AVG 2019/3069 

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-002817-17

datum uitspraak: 14 december 2018

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van
de rechtbank Amsterdam van 20 juli 2017 in de gevoegde strafzaken onder de parketnummers

13‑997076-15 (zaak A) en 13-997080-16 (zaak B) tegen

[verdachte 1] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982,

[adres]

thans gedetineerd in [Huis van Bewaring] .

Ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep

De verdachte is door rechtbank Amsterdam vrijgesproken van hetgeen aan hem in zaak A onder 3,
vierde gedachtestreepje (heling van een scooter zonder kenteken), is ten laste gelegd. Het hoger
beroep is door de verdachte onbeperkt ingesteld en is derhalve mede gericht tegen de in eerste
aanleg gegeven beslissing tot vrijspraak. Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 404, vijfde lid, van het
Wetboek van Strafvordering staat voor de verdachte tegen deze beslissing geen hoger beroep open.
Het hof zal de verdachte mitsdien niet-ontvankelijk verklaren in het ingestelde hoger beroep, voor
zover dat is gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep gegeven vrijspraak.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 13, 15,
16 en 30 november 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het
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Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

Dit arrest betreft de strafzaak van de verdachte [verdachte 1] . Deze strafzaak komt voort uit het
opsporingsonderzoek dat bekend is onder de naam “Tandem”. In dit onderzoek is sprake van meer
verdachten. Ten aanzien van vijf verdachten, onder wie [verdachte 1] , wordt gelijktijdig arrest
gewezen. De verdachte wordt hierna aangeduid als ‘de verdachte’ dan wel ‘ [verdachte 1] ’. De
medeverdachten worden hierna aangeduid als [verdachte 2] , [verdachte 3] , [verdachte 4] en
[verdachte 5] .

Tenlastelegging

Gelet op de in eerste aanleg door de rechtbank toegelaten wijziging is aan de verdachte ten laste
gelegd dat:

Zaak A

1.

hij op of omstreeks 5 november 2015 te Diemen , in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door
verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans
alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 1] van het leven te beroven, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met dat opzet (al dan niet van korte afstand)
met één of meer vuurwapen(s), 34, althans een aantal kogels, gericht op het lichaam van die
[slachtoffer 1] heeft afgevuurd, waardoor die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal in zijn
lichaam is geraakt;

2.

hij op of omstreeks 5 november 2015 te Amsterdam en/of Diemen , in elk geval in Nederland, tezamen
en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer wapens van categorie II (te
weten: (een) vuurwapen(s), geschikt om automatisch te vuren) of categorie III (te weten: (een)
vuurwapen(s) in de vorm van een geweer of pistool voor zover niet vallend onder categorie II sub 2e),
en/of munitie van categorie III, te weten 34, althans een aantal patronen (kaliber 7.62x39),
voorhanden heeft gehad;

3.
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hij op of omstreeks 5 november 2015 te Lijnden, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging
met een ander of anderen, althans alleen,

een personenauto (merk: Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 4] ) en/of
een personenauto (merk: Audi S4 met Duits kenteken [kenteken 7] ) en/of
een motorscooter (merk Piaggio met kenteken [kenteken 8] ) en/of
een scooter (zonder kenteken)

heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van de
verwerving of het voorhanden krijgen wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat het
(een) door diefstal, in elk geval (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

4.

hij op of omstreeks 5 november 2015 te Lijnden en/of Amsterdam , in elk geval in Nederland, tezamen
en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, voorhanden heeft gehad:

een of meer wapen(s), althans een of meer onderdelen en/of hulpstukken die specifiek bestemd zijn
voor (een) wapen(s) als bedoeld in artikel 2 lid 1 categorie II, onder 7e (te weten: (een)
wapen(s)/voorwerp(en) bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur of door middel van
ontploffing), en die van wezenlijke aard zijn, te weten:

acht containers, bevattende (totaal ongeveer) 2,2 kilogram, althans een hoeveelheid springstof op
basis van TNT, en/of
vijf, althans een of meer elektrische slagpijpje(s), en/of
een constructie bestaande uit een PVC pijp die met een slagpijpje kan worden verbonden, welk
slagpijpje (met een afstandsbediening) op afstand tot ontploffing kan worden gebracht;

Zaak B

1.

hij op of omstreeks 4 november 2015 te Diemen , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met
een ander of anderen, althans alleen, zich heeft schuldig gemaakt aan witwassen, althans aan
schuldwitwassen, immers heeft/hebben hij en/of zijn mededaderes) (van) één geldbedrag van 8.000
euro (in 16 briefjes van 500 euro), althans een geldbedrag, de werkelijke aard, herkomst, vindplaats,
vervreemding of verplaatsing verborgen en/of verhuld, dan wel verborgen en/of verhuld wie de
rechthebbende van dat/die voorwerp(en) was en/of verworven en/of voorhanden gehad en/of
overgedragen en/of gebruikt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs
moest(en) vermoeden dat dat/die voorwerp(en), onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit
enig misdrijf;

2.

primair:

hij op of omstreeks 27 augustus 2015 te Amsterdam , tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een
bromfietskentekenplaat ( [kenteken 1] ), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] , althans
aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij hij, verdachte, en/of zijn
mededaderes) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of het weg te
nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of
(een) valse sleutels);
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1.1.

subsidiair:

hij op of omstreeks 27 augustus 2015 te Amsterdam , tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, een bromfietskentekenplaat [kenteken 1] heeft verworven en/of voorhanden
heeft gehad, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving en/of het voorhanden
krijgen van dat goed wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het een door
misdrijf verkregen goed betrof;

3.

hij op of omstreeks 5 november 2015 te Diemen , in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging
met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een personenauto merk
Mazda (kenteken [kenteken 2] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan
[slachtoffer 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of
beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaderes)
in de nabijheid van die Mazda met een of meerdere vuurwapen(s), een of meerdere kogels afgevuurd
die in het bestuurdersportier van voornoemde Mazda is/zijn ingeslagen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen.
De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring
komt dan de rechtbank.

De bespreking van gestelde vormverzuimen

Door de verdediging is verweer gevoerd betreffende de rechtmatigheid van het voorbereidend
onderzoek. In dat kader heeft de raadsman van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep
betoogd, zakelijk weergegeven, dat sprake is geweest van diverse onherstelbare vormverzuimen die,
al dan niet in combinatie, primair moeten leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie in de vervolging, subsidiair tot uitsluiting van het bewijs dat door de vormverzuimen is
verkregen en meer subsidiair moeten worden verdisconteerd in de strafmaat. De door de verdediging
gestelde normschendingen hebben betrekking op verschillende aspecten. Dit zijn de volgende.

De start van het onderzoek en de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden

De raadsman heeft betoogd dat de verkeerscontrole die is verricht aan de Fiat 500 met kenteken

[kenteken 3] op 27 augustus 2015 onrechtmatig is geweest. Voorts heeft hij als zijn standpunt
naar voren gebracht dat (mede hierdoor) wat betreft de start van het onderzoek op 28 augustus
2015 geen sprake is geweest van een redelijk vermoeden van schuld jegens de verdachte.
Daardoor bestond ook geen bevoegdheid om bijzondere opsporingsbevoegdheden toe te passen.

1 Het standpunt van de verdediging
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1.2.

1.3.

1.4.

3.1

Bovendien is de rechter-commissaris doelbewust en met grove veronachtzaming van de belangen
van de verdachte onjuist - dat wil zeggen op basis van een enkel proces-verbaal van verdenking
dat een dubbeltelling bevat en op grond van de resultaten van een niet correcte inzet van de
IMSI-catcher - geïnformeerd teneinde machtigingen te verkrijgen voor de toepassing van
bijzondere opsporingsbevoegdheden. Die bevoegdheden zijn bovendien niet aangewend ter
opsporing van strafbare feiten maar ter versterking van de informatiepositie van de politie.

Het onthouden van informatie

Door de verdediging is betoogd dat relevante informatie buiten het dossier is gelaten. Daarbij gaat
het om de achtergronden en resultaten van het opsporingsonderzoek door het openbaar
ministerie aangeduid als “onderzoek Trivor” (dit onderzoek betreft de moord op [persoon 1] op 9
juni 2015) en van het opsporingsonderzoek dat is aangeduid als onderzoek “X“.

Onderzoek BlackBerry’s

In dit verband is aangevoerd dat het onderzoek in de inbeslaggenomen telefoontoestellen van het
merk BlackBerry ten onrechte heeft plaatsgevonden zonder machtiging daartoe van de rechter-
commissaris. De verdediging heeft erop gewezen dat de telefoons waren voorzien van de
applicatie Pretty Good Privacy (PGP) en dat het gebruik hiervan dient om de privacy te
beschermen. De onderzoeksinspanningen van de politie, waarbij de inhoud van de telefoons is
ontsleuteld, hebben een onaanvaardbaar grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de
verdachte gemaakt. Het hof begrijpt de raadsman aldus dat ook het onderzoek naar de inhoud
van de telefoon van de medeverdachte [verdachte 2] onrechtmatig is geweest. De raadsman heeft
ter onderbouwing gewezen op het arrest van de Hoge Raad van 4 april 2017
(ECLI:NL:HR:2017:584).

Eerder ingrijpen politie

De verdediging heeft ten slotte betoogd dat, gelet op de verdenking van de politie jegens de
verdachte en zijn medeverdachten dat zij een moordaanslag op [persoon 2] voorbereidden, er
veel eerder ingegrepen had moeten worden. Door dit niet te doen is er gehandeld in strijd met het
beginsel van een integere strafrechtspleging, hetgeen een onherstelbaar vormverzuim oplevert.

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat de verweren dienen te worden
verworpen.

Het hof overweegt als volgt ten aanzien van voornoemde verweren.

Beoordelingskader

Het hof stelt voorop dat de toepassing van art. 359a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) is
beperkt tot vormverzuimen die zijn begaan bij het voorbereidend onderzoek naar het aan de
verdachte ten laste gelegde feit, waaronder begrepen normschendingen bij de opsporing. Indien
sprake is van een dergelijk - niet voor herstel vatbaar - vormverzuim maar de rechtsgevolgen
ervan niet uit de wet blijken, zal de rechter moeten beoordelen of aan dat verzuim een
rechtsgevolg verbonden moet worden en zo ja welk rechtsgevolg. Daarbij dient hij rekening te
houden met de in lid 2 van artikel 359a Sv genoemde factoren, te weten het belang dat het
geschonden voorschrift dient, de ernst van de schending en het door de schending veroorzaakte

2 Het standpunt van de advocaat-generaal

3 Het oordeel van het hof
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nadeel, waaronder te begrijpen de eventuele schade die voor de verdachte in zijn verdediging is
ontstaan. Daarbij moet worden aangetekend dat geen sprake is van een voor de toepassing van
artikel 359a Sv in aanmerking te nemen nadeel indien de verdachte niet getroffen is in het belang
dat de overtreden norm beoogt te beschermen. Verder is van belang vast te stellen dat schending
van vormvoorschriften in het voorbereidend onderzoek niet in alle gevallen tot voordeel van de
verdachte moet leiden; de rechter kan volstaan met de feitelijke constatering dat
vormvoorschriften zijn verzuimd. Indien de rechter meent dat daarmee echter niet kan worden
volstaan, dan heeft hij de mogelijkheid om aan het vormverzuim een van de drie in artikel 359a lid
1 Sv genoemde rechtsgevolgen te verbinden: strafvermindering, bewijsuitsluiting dan wel niet-
ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie. Het belang van de verdachte dat het strafbare
feit niet wordt ontdekt vormt rechtens geen beschermwaardig belang, zodat de overtreding van
een vormvoorschrift die de verdachte in dat belang raakt in beginsel zonder gevolg zal kunnen
blijven.

Ten aanzien van het rechtsgevolg dat bestaat in niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar
ministerie verdient het navolgende aantekening. Niet-ontvankelijk verklaring komt, als een aan
schending van een vormvoorschrift in het voorbereidend onderzoek te verbinden rechtsgevolg, in
slechts zeer uitzonderlijke gevallen aan de orde. Dit kan aan de orde zijn in geval sprake is van
ernstige inbreuken op de beginselen van behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met
grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke
behandeling van de zaak is tekortgedaan. Voorts is een dergelijke sanctie mogelijk indien - ook
zonder dat de belangen van de verdachte als hiervoor bedoeld zijn geschonden - sprake is van
een handelwijze van de officier van justitie die in strijd is met de grondslagen van het strafproces
waardoor het wettelijk systeem in de kern wordt geraakt, zoals de bevoegdheidsverdeling tussen
het Openbaar Ministerie en de onafhankelijke rechter zoals die in het wettelijk systeem ten
aanzien van vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen is vervat.

Beoordeling

Het hof zal thans overgaan tot een beoordeling van de afzonderlijke gronden/aspecten.

De start van het onderzoek en de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden

Zoals hiervoor overwogen, vindt artikel 359a Sv enkel toepassing op vormverzuimen begaan
in het kader van het voorbereidend onderzoek naar het aan de verdachte ten laste gelegde
feit. Dit betreft in casu de poging moord op [slachtoffer 1] . Uit het dossier volgt dat de
verdenking ter zake dit feit eerst op 5 november 2018, nadat [slachtoffer 1] werd beschoten,
is ontstaan.

De eerdere verdenking, leidende tot de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden
jegens (aanvankelijk) [verdachte 1] , [verdachte 2] en [verdachte 3] op 28 augustus 2015,
hield in dat zij betrokken waren bij de voorbereiding van een mogelijk op handen zijnde
liquidatie van [persoon 2] .

Het hof wijst in dit verband op het afschermproces-verbaal van 28 augustus 2015,
inhoudende dat ‘naar voren komt dat [verdachte 1] en [verdachte 2] zich zeer waarschijnlijk
bezig houden met het voorbereiden van een aanslag op het leven van [persoon 2]’. Uit (onder
meer) het requisitoir van het openbaar ministerie in hoger beroep begrijpt het hof dat dit
afschermproces-verbaal mede is gebaseerd op het volgende.

- Informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), neergelegd in een proces-verbaal van
18 december 2014, inhoudende dat in de maand december 2014 via een informant de
informatie is binnengekomen dat het leven van Boeloeloe, waarmee blijkens dit TCI-proces-
verbaal [persoon 2] wordt bedoeld, gevaar liep.

- De bevindingen tijdens de observatie van [persoon 2] op 27 augustus 2015 tussen 21:23
en 21:27 uur in het kader van onderzoek “X”. Deze houden in dat, op het moment dat
[persoon 2] de Sishalounge aan de [straat 18] te [plaats 3] verliet en op zijn scooter
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wegreed, een Fiat 500, in eerste instantie zonder verlichting te voeren, bij hem aansloot en
vervolgens dezelfde route achter hem is gaan rijden met gelijke snelheid, daarbij dezelfde
rode verkeerslichten negerend als [persoon 2] deed. De Fiat, waarin zich twee personen
bevonden, reed daarbij enkele malen op de trambaan om het verkeer dat voor de rode
verkeerslichten stil stond te ontwijken.

- De bevindingen bij de controle van die Fiat omstreeks 22:00 uur die dag, welke controle op
verzoek van het observatieteam in onderzoek ‘”X” heeft plaatsgevonden. Bij die controle
werden [verdachte 1] en [verdachte 2] in de Fiat aangetroffen en werd in de Fiat met
toestemming van [verdachte 1] , die de auto bestuurde, gekeken. Daarbij werden onder
meer diverse paren zwarte handschoenen, ongebruikte regenpakken en een (naar later
bleek) gestolen kentekenplaat [kenteken 1] aangetroffen. Deze kentekenplaat werd enige
uren later, op 28 augustus 2015 omstreeks 00:45 uur, in beslag genomen bij de aanhouding
(ter zake van heling) van de zich op dat moment in de Fiat bevindende [verdachte 1] en
[verdachte 3] . Na de controle is de Fiat met daarin [verdachte 1] en [verdachte 2] langs de
woning van [persoon 2] gereden.

Ten aanzien van de verkeerscontrole die is uitgevoerd aan de Fiat 500 op 27 augustus 2015
rond 22:00 uur overweegt het hof het volgende. Over de aanleiding hiervan is gerelateerd
dat in het kader van een onderzoek “X”, waarvan nog steeds niet bekend is waar dit op
betrekking had, de persoon [persoon 2] werd geobserveerd. In dat kader werden
waarnemingen gedaan met betrekking tot de gedragingen van de inzittenden van de Fiat
500, van wie later bleek dat dit [verdachte 1] en [verdachte 2] waren. Ten aanzien van deze
controle kan op grond hiervan niet meer worden vastgesteld dan dat deze plaatsvond in het
kader van dat onderzoek “X”.

De feiten en omstandigheden, zoals blijkend uit de stukken van het dossier, laten voorts
geen andere conclusie toe dan dat de opsporingsactiviteiten die volgden op die controle
aanvankelijk uitsluitend waren gericht op de mogelijke voorbereiding van een moord op
[persoon 2] . Dit is door de verdediging ook niet betwist. De onder 1.1 vermelde verweren
zien juist op de gerechtvaardigdheid van de verdenking van de voorbereiding van een
aanslag op het leven van [persoon 2] en op de in dat kader in de periode van 28 augustus
2015 tot 5 november 2015 toegepaste bijzondere opsporingsbevoegdheden.

Het hof concludeert dan ook dat de onder 1.1 gestelde onregelmatigheden, indien en voor
zover daarvan sprake zou zijn geweest, niet kunnen worden aangemerkt als vormverzuimen
in de zin van artikel 359a Sv, reeds omdat deze betrekking hebben op een ander
voorbereidend onderzoek dan het voorbereidend onderzoek naar de ten laste gelegde
feiten.

Het proces-verbaal van verdenking van 28 augustus 2015 maakt er evenwel melding van dat
“[verdachte 1] , [verdachte 2] en [verdachte 3] mogelijk betrokken zijn bij mogelijk
voorbereidende handelingen voor het plegen van een liquidatie”. Indien en voor zover uit dit
proces-verbaal van verdenking moet worden afgeleid dat de verdenking meer algemeen, op
de liquidatie van in ieder geval een persoon, was gericht, overweegt het hof dat de op 28
augustus 2015 beschikbare informatie een redelijk vermoeden van schuld opleverde dat de
verdachte een strafbare betrokkenheid had bij de voorbereiding van een liquidatie. Het is
juist dat in zekere zin sprake is van een dubbeltelling in het proces-verbaal van verdenking,
in die zin dat de controle op 27 augustus 2015 als zelfstandige bron van verdenking naast
het afschermproces-verbaal is vermeld, terwijl - zoals hiervoor overwogen - het
afschermproces-verbaal juist mede is gebaseerd op die controle. Dat kan aan de raadsman
worden toegegeven. Maar dat maakt voorgaande gevolgtrekking niet anders. Er bestaat ook
geen grond voor het oordeel dat de rechter-commissaris niet in redelijkheid tot het afgeven
van de machtigingen voor de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden had
kunnen komen. Daarom is geen sprake van een vormverzuim.
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Wat betreft de inzet van de IMSI-catcher op 20 oktober 2015 overweegt het hof dat het
openbaar ministerie in hoger beroep in repliek heeft bevestigd dat de officier van justitie in
het kader van onderzoek “Trivor” op de voet van artikel 126nb Sv de toepassing van deze
opsporingsmethode heeft bevolen en dat ex artikel 126dd Sv toestemming is verleend om in
onderzoek “Tandem” gebruik te maken van daardoor verkregen gegevens. De enkele
omstandigheid dat de IMSI-catcher is ingezet gedurende de observatie die op 20 oktober
2015 in onderzoek “Tandem” plaatsvond, leidt niet reeds tot de conclusie dat sprake is van
een ‘harde aanwijzing dat de rechter-commissaris opzettelijk is voorgelogen om machtigingen
(naar het hof begrijpt: voor de toepassing van diverse bijzondere opsporingsbevoegdheden) te
verkrijgen’.

Het hof begrijpt de verdediging aldus dat deze voorts heeft beoogd te betogen dat de
opsporing onaanvaardbaar lang is voortgezet in de periode van 27 augustus tot en met 5
november 2015 en dat dit zelfstandig, doch in elk geval in samenhang met de andere
gestelde vormverzuimen, een grond oplevert om in die lange duur van de
opsporingsactiviteiten een vormverzuim te onderkennen. Het hof is van oordeel dat geen
gronden bestaan om te oordelen dat de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden in
casu, noch qua type opsporingsmiddel (waaronder het afluisteren van telecommunicatie, het
inzetten van een OVC-traject en stelselmatige observatie) noch qua duur (ruim twee
maanden), niet in overeenstemming is met de ernst van de verdenking (een voorgenomen
levensdelict).

De raadsman heeft er nog op gewezen dat de voorbereiding van de toepassing van OVC-
middelen geruime tijd in beslag heeft genomen. Het hof overweegt dienaangaande dat door
de advocaat-generaal genoegzaam is toegelicht dat het OVC-traject de nodige tijd in beslag
neemt en is van oordeel dat dit, gelet op de heimelijkheid daarvan en de risico’s verbonden
met plaatsing, geen verbazing mag wekken.

Van enig vormverzuim in de zin van art. 359a Sv is wat betreft de hier aangevoerde gronden
mitsdien geen sprake.

Het onthouden van informatie

De verdediging heeft inzage gehad in het opsporingsdossier “Trivor”. Bij pleidooi zijn
onderzoeksbevindingen genoemd die betrekking hebben op observaties in een eerdere fase
bij de loods in [plaats 6] die kennelijk zijn gerelateerd in dat dossier en volgens de
verdediging aan het dossier “Tandem” hadden moeten worden toegevoegd. Voor zover naar
de mening van de verdediging sprake zou zijn geweest van voor de onderhavige strafzaak
relevante bescheiden, had zij om voeging daarvan in het dossier kunnen verzoeken. Dat
heeft zij nooit gedaan. Van het achterhouden van informatie is gelet op de geboden en ook
benutte gelegenheid tot inzage in elk geval geen sprake geweest.

Wat betreft het niet toegevoegde verhoor van de getuige [getuige 1] , waaruit zou blijken
dat hij loods 4 verhuurde aan [verdachte 3] , merkt het hof op dat dit ook blijkt uit het zich
wel bij de stukken bevindende verhoor van deze getuige. Dat meer getuigen zijn gehoord in
verband met het loodsencomplex zegt niets over de relevantie van deze getuigen. Dat uit
overige stukken zou blijken dat sprake is van meer (niet door de verdachten gebruikte)
auto’s om naar loods 4 te gaan en dat in een observatieverslag van 6 oktober 2015 wordt
gesproken over zeven onbekend gebleven personen, kan, op basis van de summier door de
verdediging verstrekte informatie en bij gebreke van enige (nadere) duiding evenmin leiden
tot het oordeel dat relevante informatie is achtergehouden.

Dat onderzoek “X”, behoudens het in het dossier gevoegde proces-verbaal van observatie
van 27 augustus 2015, relevant zou zijn voor enige door het hof te nemen beslissing, is niet
aannemelijk gemaakt. De verdediging beroept zich in dat verband slechts op algemeenheden
en speculaties.
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3.2.3

Van enig vormverzuim is tot zover niet gebleken.

Onderzoek BlackBerry ’s

Het hof begrijpt het verweer van de verdediging zo dat dit ziet op de BlackBerry die onder
[verdachte 1] in beslag is genomen tijdens zijn aanhouding op 5 november 2015 en waarvan
de IMEI-sticker was verwijderd. Het betreft de BlackBerry met IMEI-nummer: [IMEI-nummer
1] waaraan, zoals hierna in dit arrest is overwogen, is gekoppeld het emailadres: [e-
mailadres 1] .

Daarnaast ziet dit verweer op de BlackBerry 9720 waarvan eveneens de IMEI-sticker was
verwijderd en die in de woning van [verdachte 2] ’s toenmalige partner, [betrokkene 1] , aan
de [straat 16] [huisnummer 1] in [plaats 2] , is aangetroffen. Het betreft de BlackBerry met
IMEI-nummer: [IMEI-nummer 2] en waaraan, zoals hierna in dit arrest is overwogen, is
gekoppeld het emailadres: [e-mailadres 2]

Het hof stelt voorop dat de Hoge Raad in voornoemd arrest van 4 april 2017 heeft herhaald
dat voor de waarheidsvinding onderzoek mag worden gedaan aan inbeslaggenomen
voorwerpen teneinde gegevens voor het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking te krijgen.
Dit geldt ook voor gegevens opgeslagen in inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers
en geautomatiseerde werken, waaronder BlackBerry ’s. De wettelijke basis voor dat
onderzoek door opsporingsambtenaren is gelegen in het samenstel van de bepalingen
waarop de bevoegdheid tot inbeslagneming is gebaseerd, te weten artikel 94 juncto de
artikelen 95 en 96 Sv. Een voorafgaande rechterlijke toetsing of tussenkomst van de officier
van justitie is niet vereist. Indien echter moet worden geconcludeerd dat het onderzoek zo
verstrekkend is geweest dat een min of meer compleet beeld is verkregen van bepaalde
aspecten van het persoonlijk leven van de gebruiker van de BlackBerry, kan het onderzoek
onrechtmatig zijn.

Het hof stelt voorop dat het in de onderhavige zaak gaat om telefoons voorzien van de
applicatie “pretty good privacy” (hierna: PGP). Anders dan de raadsman in zijn pleidooi onder
punt 139 en volgende lijkt te veronderstellen zijn op een dergelijke telefoon juist
verschillende functies onklaar gemaakt waardoor het toestel alleen nog geschikt is om
berichten te verzenden en te ontvangen en om notities te maken en op te slaan. Zo is het
bijvoorbeeld niet mogelijk met de telefoon te bellen en ook de camera- en microfoon-functie
zijn doorgaans verwijderd of onklaar gemaakt. Dit leidt er reeds toe dat tal van aspecten van
het privéleven van de verdachte op het toestel niet in beeld kunnen worden gebracht
doordat het toestel daartoe niet is uitgerust.

Het onderzoek aan de twee inbeslaggenomen BlackBerry-toestellen heeft tot het volgende
resultaat geleid.

BlackBerry met IMEI-nummer: [IMEI-nummer 1] en emailadres [e-mailadres 1] ( [verdachte 1] )

Een van de geïnstalleerde applicaties op deze BlackBerry betreft een applicatie met de naam
“MemoPad”. In deze applicatie zijn verschillende notities aangetroffen voorzien van
uiteenlopende titels zoals “ advo” waarin de naam en het adres van een advocaat is
genoemd of “Boek” waarin de namen en adressen van familieleden zijn vermeld. Ook komt
de notitienaam “Osso” voor waarin het verblijfadres van de verdachte is vermeld en twee
notities met de naam “Kas1” en “Kas2” met daarin getallen voorzien van een korte
aanduiding of beschrijving. Verschillende notities hebben namen van personen waarin een
telefoonnummer of adres is vermeld en ook worden in enkele notities kentekens genoemd.
In de telefoon bevindt zich verder een contactpersonenlijst met daarin 28 namen met
vermelding van een

e-mailadres, waaronder het e-mailadres [e-mailadres 3] met daaraan gekoppeld de naam
[bijnaam 5] . Daarnaast zijn in de telefoon berichten aangetroffen die op 5 november 2015
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3.2.4

3.3

3.4

zijn verzonden naar en ontvangen van personen die gebruik maken van de emailadressen
en naam:

[e-mailadres 4] – [bijnaam 1] (zoals hierna zal worden vastgesteld is dit [verdachte 5] );

[e-mailadres 2] – [bijnaam 2] (zoals hierna zal worden vastgesteld is dit [verdachte 2] );

[e-mailadres 5] – [bijnaam 3] (zoals hierna zal worden vastgesteld is dit [verdachte 4] );

[e-mailadres 6] - [bijnaam 4] (NN).

Het gaat om personen die blijkens de inhoud van de berichten in relatie staan tot de
verdenking tegen de verdachte. De berichten zijn zakelijk van aard.

BlackBerry met IMEI-nummer: [IMEI-nummer 2] en emailadres [e-mailadres 2] ( [verdachte 2] )

De BlackBerry waaraan het emailadres [e-mailadres 2] is gekoppeld kon niet inhoudelijk
worden onderzocht. Enkel is op grond van onderzoek het IMEI-nummer en het aan de
telefoon gekoppelde

e-mailadres achterhaald.

Het hof is van oordeel dat de aangetroffen data in voornoemde telefoon toegeschreven aan
[verdachte 1] enige informatie geven over – met name – de contacten van [verdachte 1] zelf
en diens zakelijke activiteiten. De kennisneming van deze contacten, notities en door
[verdachte 1] gestuurde en ontvangen berichten heeft slechts een zeer beperkte inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer van [verdachte 1] opgeleverd. De data bevatten niet zodanige
informatie dat een min of meer volledig beeld is verkregen van bepaalde aspecten van het
persoonlijk leven van de verdachte, ook niet indien deze data en de inhoud van de berichten
in onderlinge samenhang worden beschouwd. De verdachte is gevraagd naar de inhoud van
verschillende PGP-berichten in zijn telefoon maar hij heeft ten aanzien van tal van berichten
niet willen verklaren wat de betekenis ervan is. Daarmee heeft de verdachte geen aanleiding
gegeven om anders te concluderen dan hiervoor is gedaan.

Dat het onderzoek aan de telefoon van [verdachte 2] tot een privacyschending voor de
verdachte heeft geleid valt in het geheel niet in te zien.

Het onderzoek aan de BlackBerry-toestellen levert mitsdien geen vormverzuim op.

Eerder ingrijpen politie

Het hof verwerpt eveneens het verweer dat de politie eerder had dienen in te grijpen, nu de
verdediging een beroep heeft gedaan op een belang waarin de verdachte niet wordt
beschermd.

Nadeel

Het hof overweegt ten overvloede dat, ook indien in weerwil van het voorgaande wel zou moeten
worden geconcludeerd dat sprake is van onherstelbare vormverzuimen in de zin van art. 359a Sv,
deze niet tot één van de door de verdediging beoogde rechtsgevolgen kunnen leiden, nu de derde
factor, het door de vormverzuimen veroorzaakte nadeel, door de verdediging op geen enkele wijze
nader is geconcretiseerd. Bij de beoordeling van het veroorzaakte nadeel is immers onder meer
van belang of en in hoeverre een verdachte daadwerkelijk in zijn verdediging is geschaad. Door de
verdediging is in dit verband volstaan met algemeenheden. Zo wordt slechts gesteld dat de
verdediging ‘rechterlijke bescherming’ en de waarborging van ‘verdedigingsrechten inhoudende de
controle van het functioneren van de Staat’ zijn ontzegd, dat sprake is van een ‘zeer grote inbreuk
op de privacy’, dat ‘ook artikel 6 EVRM is geschonden’ en dat ‘aan het Zwolsmancriterium is
voldaan’. Daarmee is volstrekt niet voldaan aan de motiveringsplicht ter zake.

Conclusie hof: geen rechtsgevolgen

Gelet op al het hiervoor overwogene wordt het verweer in al zijn onderdelen verworpen en dient
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3.5

het door de verdediging gedane verzoek om te beslissen dat sprake is van de niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging te worden afgewezen. Dat geldt
eveneens voor de verzochte bewijsuitsluiting en strafvermindering in dit kader.

Beoordeling van de verzoeken

In dit verband overweegt het hof nog het volgende ten aanzien van de ter terechtzitting in hoger
beroep gedane verzoeken.

De verdediging heeft ter terechtzitting d.d. 16 november 2018 verzocht om het horen van de
opsporingsambtenaren G-141, [verbalisant 1] , [verbalisant 2] , T-027, [verbalisant 3] , Z-036,
[verbalisant 4] , [verbalisant 5] , T-545, T-345 en T-236. Ook is gevraagd om inzage in dossier “X”
en inzage in de gegevens die zijn verkregen van de server van Ennetcom.

Het hof stelt vast dat de verdediging niet meer heeft gepresenteerd dan een herhaling van de
reeds op de regiezitting van 24 januari 2018 door de verdediging gedane verzoeken, voorzien van
dezelfde onderbouwing. Het hof heeft deze verzoeken op 30 januari 2018 afgewezen en verwijst
naar de ter terechtzitting van 30 januari 2018 daarvoor gegeven motivering en herhaalt deze.

De verzoeken dienen thans alle, gelet op het stadium van het geding, te worden beoordeeld aan
de hand van het noodzaakcriterium. Het hof is van oordeel dat het horen van voornoemde
getuigen en de gevraagde inzage niet noodzakelijk zijn en verwijst daartoe naar hetgeen hiervoor
is overwogen met betrekking tot de formele verweren in aanvulling op de eerder gegeven
motivering op de regiezitting van 30 januari 2018. De verzoeken worden daarom afgewezen.

Deelvrijspraak zaak A onder 3

Naar het oordeel van het hof kan geen bewezenverklaring volgen voor de ten laste gelegde heling
van de Volkswagen Golf. De raadsman heeft zich weliswaar ten aanzien van dit feit gerefereerd
aan het oordeel van het hof, maar de verdachte heeft over de herkomst van de auto en zijn
wetenschap daaromtrent zelf geen verklaring afgelegd. De verdachte is meermalen gezien in de
Volkswagen Golf en deze auto heeft ook in de loods in [plaats 6] gestaan waar de verdachte
meermalen is gezien tijdens observaties, maar het hof acht dit onvoldoende om te oordelen dat de
verdachte op enigerlei wijze een bezitsrelatie tot de auto heeft gehad. Hij zal daarom worden
vrijgesproken van het in zaak A onder 3, eerste gedachtestreepje, tenlastegelegde.

Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat de
verdachte de gestolen motorscooter van het merk Piaggio voorhanden heeft gehad. De verdachte
is weliswaar meermalen tijdens observaties gezien in de loods in [plaats 6] , waar de Piaggio is
aangetroffen, maar het hof acht dit onvoldoende om te oordelen dat de verdachte op enigerlei
wijze een bezitsrelatie tot de motorscooter heeft gehad. Hij zal daarom ook worden vrijgesproken
van het in zaak A onder 3, derde gedachtestreepje, tenlastegelegde.

Vrijspraak zaak B onder 2 primair

Met de advocaat-generaal en de raadsman is het hof van oordeel dat niet wettig en overtuigend
bewezen kan worden hetgeen de verdachte in zaak B onder 2 primair is ten laste gelegd. Uit het
dossier kan niet worden afgeleid dat de verdachte enige betrokkenheid heeft gehad bij het
ontvreemden van de bromfietskentekenplaat, zodat de verdachte hiervan moet worden
vrijgesproken.

Zaak A: vaststelling feiten en omstandigheden

Ten aanzien van zaak A gaat het hof op grond van de wettige bewijsmiddelen van de volgende
feiten en omstandigheden uit.
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1. Op 5 november 2015 omstreeks 12:37 uur komt bij de meldkamer van de politie Amsterdam de
melding binnen dat er een schietpartij heeft plaatsgevonden op [straat 1] in [plaats 2] .

2. Ter hoogte van een appartementencomplex aldaar stopt een zilverkleurige Volkswagen Golf,
voorzien van kenteken [kenteken 4] (hierna: de Volkswagen Golf) waarna twee personen
uitstappen. Deze personen hebben zwarte (regen)jassen aan met een horizontale lichtkleurige
streep over de borst. Eén van hen draagt een zwarte pet en heeft voor zijn gezicht een zwarte
zakdoek geknoopt. De ander draagt een bivakmuts. Een derde persoon, de bestuurder, blijft in de
Volkswagen Golf zitten. De twee personen die zijn uitgestapt, lopen de parkeerplaats op en
beginnen allebei met grote vuurwapens te schieten in de richting van een man in een Opel. In
reactie daarop rijdt de Opel rechtdoor, over het trottoir en door de bosjes, in de richting van de
sloot achter het appartementencomplex. Een of beide schutters achtervolgen de auto en blijven
schieten, ook op het moment dat de auto al deels in het water is geschoven. De schutters rennen
kort daarna terug naar de gereedstaande Volkswagen Golf, stappen in waarna de Volkswagen Golf
met grote snelheid wegrijdt.

3. De Opel is in de sloot achter de flat aangetroffen. In de Opel zitten meerdere gaten, lijkend op
inslagen van patronen. Aan de achterzijde van de Opel wordt een man aangetroffen. Deze man,
[slachtoffer 1] , wordt naar het ziekenhuis gebracht en daar blijkt dat hij door meerdere kogels is
getroffen. [slachtoffer 1] heeft meerdere schotverwondingen en dient te worden geopereerd.

4. Op de rijbaan en op het trottoir naast de flat zijn in totaal 34 hulzen aangetroffen. Verder zijn in
het dijklichaam bij de sloot twee kogels aangetroffen. De hulzen laten systeemsporen zien die
sterke gelijkenis vertonen met die van aanvalsgeweren van het merk Ceska Zbrojovka (CZ), model
Vz58 en hebben het kaliber 7,62x39mm. Uit het forensisch onderzoek volgt dat, gelet op de
bevindingen ten aanzien van de aangetroffen hulzen, met twee volautomatische (categorie II van
de Wet Wapens en Munitie (hierna: WWM)) dan wel semiautomatische vuurwapens (categorie III
van de WWM) is geschoten en dat ook tijdens de vlucht van de Opel is geschoten.

5. Omstreeks 14:35 uur wordt de bij de aanslag gebruikte Volkswagen Golf aangetroffen in een
parkeergarage aan het [straat 12] te [plaats 5] en onder observatie genomen. Omstreeks 19:00
uur wordt gezien dat een negroïde man, geheel in het zwart gekleed, de Volkswagen Golf nadert
tot een afstand van ongeveer tien meter. Nadat hij de daar aanwezige verbalisanten ziet, loopt hij
in versnelde pas terug naar de uitgang van de parkeergarage. De man wordt om 19:10 uur
aangehouden en blijkt de verdachte [verdachte 5] te zijn. Later op de dag, om 20:47 uur, worden
de verdachten [verdachte 1] en [verdachte 3] aangehouden. [verdachte 1] zit op dat moment in
de Fiat 500 – onder welk voertuig zich een door de politie aangebracht peilbaken bevond. De
verdachte [verdachte 2] wordt om 23:20 uur in de woning aan de [straat 16] [huisnummer 1] in
[plaats 2] aangehouden. Op 19 januari 2016 wordt de verdachte [verdachte 4] aangehouden.

Pretty Good Privacy (PGP) telefoons

6. Bij de aanhouding van [verdachte 1] en [verdachte 5] zijn mobiele telefoons van het merk
BlackBerry bij hen aangetroffen. Daarnaast is bij [verdachte 5] een iPhone in beslag genomen.
Tijdens de doorzoeking van de woning van [verdachte 3] werd een mobiele telefoon van het merk
en type BlackBerry 9720 aangetroffen. De aangetroffen BlackBerry ’s blijken een PGP-applicatie te
hebben. Het NFI heeft de onder [verdachte 1] , [verdachte 5] en [verdachte 3] in beslag genomen
PGP-telefoons geopend, waarna de inhoud hiervan door het opsporingsteam is onderzocht.

7. De BlackBerry aangetroffen onder [verdachte 1] is gekoppeld aan het IMEI-nummer [IMEI-
nummer 1] (hierna [IMEI-nummer 1] ). De gebruiker van deze BlackBerry maakte gebruik van het
e-mailadres [e-mailadres 1]. In de contactenlijst in de telefoon staan e-mailadressen vermeld met
daaraan gekoppeld een naam. Het e-mailadres [e-mailadres 4] staat onder de naam [bijnaam 1] ,
het e-mailadres [e-mailadres 3] onder de naam [bijnaam 5] , het e-mailadres [e-mailadres 2]
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onder de naam [bijnaam 2] en het e-mailadres [e-mailadres 5] onder de naam [bijnaam 3] .

In de BlackBerry van [verdachte 1] zijn berichten aangetroffen die op 5 november 2015 zijn
verzonden respectievelijk ontvangen. Dat [verdachte 1] de gebruiker is geweest van de bij hem
inbeslaggenomen PGP-telefoon leidt het hof, naast de contacten en inhoud van de berichten van 5
november 2015 in de telefoon ook af uit de inhoud van met [verdachte 1] op 1 tot en met 5
november 2015 gedeelde berichten in de telefoons van [verdachte 3] en [verdachte 5] , zoals die
hierna zullen worden weergegeven. Voorts is van belang het resultaat van onderzoek naar de
historische telecomgegevens van de PGP-telefoon, waaruit blijkt dat deze vaak zendmasten heeft
aangestraald in de directe omgeving van het verblijfadres van [verdachte 1] .

Bovendien heeft [verdachte 1] ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat deze PGP-telefoon
van hem was en dat hij deze telefoon op 5 november 2015 bij zich had, net als dagelijks in de één
à twee weken daaraan voorafgaand.

Uit de naam waaronder het e-mailadres [e-mailadres 1] voorkomt in de PGP-telefoons van andere
verdachten, kan worden afgeleid dat [verdachte 1] de bijnamen [bijnaam 4] en [bijnaam 4] heeft.

8. Zoals hiervoor vermeld, had [verdachte 5] bij zijn aanhouding op 5 november 2015 twee
telefoontoestellen bij zich. Het ging om een iPhone met IMEI-nummer [IMEI-nummer 3] (hierna
[IMEI-nummer 3] ) en een BlackBerry met IMEI-nummer [IMEI-nummer 4] (hierna [IMEI-nummer 4]
). De BlackBerry was voorzien van de PGP-applicatie met als emailadres: [e-mailadres 4] .

Van beide toestellen zijn de locatiegegevens opgevraagd en onderzocht. Daaruit is onder meer
gebleken dat de iPhone en de BlackBerry zich op diverse tijdstippen op dezelfde plaats hebben
bevonden. Het hof verwijst naar de overeenkomende locaties van de iPhone en de BlackBerry op:

- 25 oktober 2015 rond 21:20 uur [straat 19] in [plaats 4]

- 26 oktober 2015 rond 13:55 uur [straat 20] in [plaats 8]

- 30 oktober 2015 tussen 18:05 en 18:30 uur (omgeving [straat 21] en [straat 22] in [plaats 4] )

- 2 november tussen 10:35 en 12:00 uur (omgeving [straat 23] en [straat 24] in [plaats 4] ) .

Voorts is gebleken dat beide toestellen zich in de periode van 1 juni 2015 tot 5 november 2015
met regelmaat bevonden in de directe omgeving van de verblijfplaats van [verdachte 5] in [plaats
7] .

In de contactenlijst komen voor de e-mailadressen [e-mailadres 1] onder de naam [bijnaam 4] , [e-
mailadres 2] onder de naam [bijnaam 2] en [e-mailadres 5] onder de naam [bijnaam 8] . Dat
[verdachte 5] de bijnaam [bijnaam 1] heeft, kan worden afgeleid uit de naam waaronder het e-
mailadres [e-mailadres 4] voorkomt in de PGP-telefoon van [verdachte 1] .

Ook blijkt dit uit het feit dat de contactpersoon “ [bijnaam 6] ” de gebruiker van het toestel met
IMEI-nummer [IMEI-nummer 4] “ [bijnaam 1] ” noemt in berichten. Bijvoorbeeld in het later in dit
arrest weergegeven bericht van 2 november 2015, met de tekst “wat is gaande [bijnaam 1] ”. En
na de aanhouding van [verdachte 5] volgen het later in dit arrest weer te geven PGP-bericht en
OVC-gesprek waarin er melding van wordt gemaakt dat [bijnaam 1] is “geveegd”.

9. Met het e-mailadres [e-mailadres 3] is gebruik gemaakt van de PGP-telefoon die in de woning
van [verdachte 3] is aangetroffen. De telefoon is gekoppeld aan het IMEI-nummer [IMEI-nummer
5] (hierna [IMEI-nummer 5] ). In de contactenlijst van die telefoon komen voor de e-mailadressen
[e-mailadres 1] onder de naam [bijnaam 4] , [e-mailadres 5] onder de naam [bijnaam 7] en [e-
mailadres 2] onder de naam Lange. Uit de inhoud van de berichten zoals die hieronder nog zullen
worden weergegeven, en de contacten in de telefoon, leidt het hof af dat [verdachte 3] de
gebruiker van deze telefoon is geweest.

Het aan deze telefoon gekoppelde e-mailadres is opgeslagen onder de naam “ [bijnaam 5] ” in de
contactenlijst van de telefoon van [verdachte 1] . Van belang in dit verband is dat de getuigen
[getuige 2] en [getuige 1] [verdachte 3] kennen onder de naam “ [bijnaam 5] ”.
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10. Verder is door middel van de inzet van een IMSI-catcher een telefoon met IMEI-nummer [IMEI-
nummer 6] (hierna [IMEI-nummer 6] ) geïdentificeerd. Het betreft een BlackBerry 9720, met daarin
een simkaart met een IMSI-nummer eindigend op [IMSI-nummer] . Tijdens de doorzoeking van de
[straat 16] [huisnummer 1] in [plaats 2] , de verblijfplaats van [verdachte 2] , is een BlackBerry
9720 aangetroffen. De sticker met het IMEI-nummer was verwijderd, maar het IMSI-nummer op de
simkaart komt overeen met het IMSI-nummer zoals dat eerder middels de IMSI-catcher is
achterhaald. Uit historische telecomgegevens blijkt dat dit IMSI-nummer exclusief is gebruikt met
IMEI-nummer [IMEI-nummer 6] en dat met grote regelmaat de telefoonmast op de [straat 16] in
[plaats 2] is aangestraald. Tot slot blijkt uit de historische telecomgegevens dat de telefoon op 20
oktober 2015, 30 oktober 2015 en 3 november 2015 specifieke telefoonmasten heeft
aangestraald en dat tijdens observaties is gezien dat [verdachte 2] zich in de omgeving van deze
telefoonmasten bevond. De gebruiker van de telefoon met IMEI-nummer [IMEI-nummer 6] maakte
gebruik van het e-mailadres [e-mailadres 2]. In de telefoons van [verdachte 1] en [verdachte 5] is
dit e-mailadres opgeslagen onder de naam ‘ [bijnaam 2] ’.

Voornoemde vaststellingen laten geen andere conclusie toe dan dat [verdachte 2] de gebruiker is
geweest van voornoemde BlackBerry 9720 en van het e-mailadres [e-mailadres 2] en dat een
bijnaam van hem ‘G’ is.

11. Onder [verdachte 4] is geen telefoon in beslag genomen. Wel is door middel van een IMSI-
catcher het IMEI-nummer [IMEI-nummer 7] (hierna [IMEI-nummer 7] ) achterhaald. Uit historische
telecomgegevens blijkt dat voornoemd IMEI-nummer op 20 oktober 2015 tussen 19:19 uur en
21:31 uur een drietal telefoonmasten heeft aangestraald en dat tijdens observaties is gezien dat
[verdachte 4] zich in de directe omgeving van deze telefoonmasten bevond. Eén van deze
telefoonmasten bevindt zich aan [straat 2] in [plaats 1] , alwaar de (toenmalige) vriendin van
[verdachte 4] woonachtig was en waar [verdachte 4] regelmatig verbleef. De gebruiker van IMEI-
nummer [IMEI-nummer 7] maakte gebruik van het e-mailadres [e-mailadres 5] . In de telefoons
van [verdachte 1] en [verdachte 5] is dit e-mailadres opgeslagen onder respectievelijk de naam ‘
[bijnaam 3] ’ en ‘ [bijnaam 8] ’. [verdachte 4] is de neef van [verdachte 2] .

Met het toestel met IMEI-nummer [IMEI-nummer 7] zijn tot en met 5 november 2015 geen
gesprekken gevoerd.

[verdachte 4] is aangehouden op 29 juli 2015 in het kader van het opsporingsonderzoek Gatesi
dat was gericht op diefstallen van motorfietsen. [verdachte 4] had toen een telefoon van het merk
BlackBerry bij zich. Dit toestel was niet voorzien van de PGP-applicatie. Het had een IMEI-nummer
eindigend op [IMEI-nummer 8] en was voorzien van een simkaart met het telefoonnummer
eindigend op [telefoonnummer 2] . De printgegevens van deze telefoon zijn opgevraagd. Deze
lopen parallel met de printgegevens van de telefoon met IMEI-nummer [IMEI-nummer 7] over de
periode 13 juni – 29 juli 2015.

Op 8 november 2015, toen [verdachte 4] nog op vrije voeten was, is de telefoon met IMEI-nummer
[IMEI-nummer 7] gebruikt om gesprekken te voeren. In een telefoongesprek op die datum, waarbij
de stem van [verdachte 4] als deelnemer door de verbalisant wordt herkend, noemde de
gebruiker zich de “neef van [bijnaam 2] ” (in het Engels uitgesproken). Op dat moment werd
gebruik gemaakt van het Nederlandse telefoonnummer [telefoonnummer 3] en het toestel peilde
toen uit in [plaats 1] in de buurt van [straat 2] waar [verdachte 4] ’s vriendin woonde. Enkele uren
daarvoor werd met dit toestel gebeld met gebruikmaking van het telefoonnummer
[telefoonnummer 1] . De simkaarthouder behorend bij de simkaart met dit telefoonnummer is bij
een doorzoeking op 24 november 2015 aangetroffen in de woning van de vriendin van [verdachte
4] aan [straat 2] 41 in [plaats 1] . Op 9 november 2015 is met het toestel gebeld met
telefoonnummers van de nicht van [verdachte 4] en van zijn vriendin [betrokkene 3] .

Op grond van voorgaande vaststellingen concludeert het hof dat [verdachte 4] de gebruiker is

364



geweest van het toestel met IMEI-nummer [IMEI-nummer 7] en van het e-mailadres [e-mailadres
5] en dat bijnamen van hem ‘ [bijnaam 3] ’ en ‘ [bijnaam 8] ’ zijn.

12. In [verdachte 1] telefoon staat het e-mailadres [e-mailadres 6]opgeslagen onder de naam
[bijnaam 4] . Dit e-mailadres komt ook voor in de contacten in de telefoon van [verdachte 5] . Daar
is de naam [bijnaam 6] aan dit e-mailadres gekoppeld.

Aantreffen peilbaken Opel en Samsung

13. Onder de Opel van [slachtoffer 1] is een peilbaken aangetroffen. Het peilbaken is voorzien van
IMEI-nummer [IMEI-nummer 9] (hierna [IMEI-nummer 9] ). Het peilbaken is op 21 oktober 2015
geactiveerd op de [straat 25] in [plaats 5] en tot 5 november 2015 12:36 uur, kort na de
schietpartij, actief geweest. Van het peilbaken is vastgesteld dat in de periode van 24 oktober
2015 tot en met 5 november 2015 locaties zijn geregistreerd die aansluiten bij de plaatsen waar
het voertuig van [slachtoffer 1] zich volgens wegverkeersgegevens van Vialis en ARS bevond en bij
locaties waarvan bekend was dat [slachtoffer 1] daar verbleef. Het peilbaken onder de Opel van
[slachtoffer 1] is actief geweest van 24 oktober 2015 om 3:59 uur tot en met de poging tot
liquidatie, met uitzondering van de periode 26 oktober 2015 van 16:11 uur tot 29 oktober 2015
om 1:47 uur.

14. Op 6 november 2015 is uit een sloot aan de [straat 29] in [plaats 5] een mobiele telefoon van
het merk Samsung type SM-G355HN Galaxy Core 2 opgedoken. Deze telefoon is van hetzelfde
type als waarmee is ingelogd op het peilbaken onder de auto van [slachtoffer 1] . Deze Samsung
met IMEI-nummer [IMEI-nummer 10] is op 3 oktober 2015 twaalf minuten na activering van het
baken voor het eerst in gebruik genomen en heeft daarbij dezelfde telefoonmast als het peilbaken
aangestraald. Ook op 21, 24, 28 en 31 oktober 2015 straalde de Samsung telefoonmasten aan
nabij locaties waar het peilbaken steeds binnen korte tijd werd geactiveerd of een mast
aanstraalde.

Het hof stelt op basis van het voorgaande vast dat de opgedoken Samsung de telefoon is
waarmee is ingelogd op het peilbaken dat onder de Opel van [slachtoffer 1] is aangetroffen.

Onderzoeksbevindingen voorafgaand aan 5 november 2015

15. Op 28 augustus 2015 is de Fiat 500, in gebruik bij [verdachte 1] , door de politie voorzien van
plaatsbepalingsapparatuur. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft [verdachte 1] bevestigd dat
deze Fiat 500 bij hem in gebruik was. De Fiat 500 wordt meermalen geparkeerd in de omgeving
van de verblijfplaatsen van [verdachte 1] , [verdachte 2] , [verdachte 3] en [verdachte 4] en bij of
op een loodsenterrein aan de [straat 17] in [plaats 6] . [getuige 1] , eigenaar van loodsen in
[plaats 6] , heeft verklaard dat hij loods 4 aan [verdachte 3] heeft verhuurd en dat [verdachte 3]
altijd in het gezelschap was van een man die hij heeft herkend op de hem getoonde foto, het hof
begrijpt de foto van [verdachte 1] .

16. Op 20 oktober 2015 om 14:27 uur staat de Fiat 500 op de [straat 17] in [plaats 6] geparkeerd.
Een Volkswagen Polo, voorzien van kenteken [kenteken 5] (hierna: de Volkswagen Polo), parkeert
naast de Fiat 500 en [verdachte 1] en [verdachte 3] stappen uit de Volkswagen Polo. Vervolgens
nemen [verdachte 1] en [verdachte 3] weer in de Volkswagen Polo plaats. In de Volkswagen Polo
zitten naast [verdachte 1] en [verdachte 3] , ook [verdachte 4] (als bestuurder) en [verdachte 2]
(als bijrijder). [verdachte 4] is feitelijk de eigenaar van de Volkswagen Polo. Hij gebruikte deze
auto altijd.

17. Op 20 oktober 2015 om 19:23 uur vertrekt de Fiat 500 vanaf de [straat 17] in [plaats 6] via

365



[plaats 3] naar [plaats 2] . Omstreeks 19:47 uur rijdt de Fiat met geringe snelheid over [straat 1]
in [plaats 2] , alwaar de moeder van [slachtoffer 1] woonachtig is. Vervolgens rijdt de Fiat naar de
[straat 16] in [plaats 2] (verblijfplaats [verdachte 2] ) en tot slot naar de [straat 35] in [plaats 2]
(nabij de verblijfplaats van [verdachte 1] ).

18. In de periode van 21 oktober tot en met 4 november 2015 parkeert de Fiat 500 veelvuldig op
of nabij het loodsenterrein in [plaats 6] en is de Fiat veelvuldig aanwezig in de directe omgeving
van de verblijfplaatsen van [verdachte 1] , [verdachte 2] en [verdachte 3] . Ook is gezien dat er
contact is geweest tussen de inzittenden van de Fiat 500 en de Volkswagen Polo.

19. Uit analyse van de peilbakengegevens van het voertuig van [slachtoffer 1] , de historische
telecomgegevens van de telefoons van [verdachte 5] en [verdachte 4] en de (op 6 november 2015
aangetroffen) Samsung telefoon waarmee het peilbaken onder het voertuig van [slachtoffer 1] is
gevolgd en historische wegverkeergegevens, blijkt dat [verdachte 5] en [verdachte 4] in de
periode van 24 oktober 2015 tot en met 30 oktober 2015 zich veelvuldig in de directe omgeving
hebben opgehouden van plaatsen waar het voertuig van [slachtoffer 1] zich bevond:

- in de avond van 25 oktober 2015 staat het baken stil op de [straat 7] , nabij de verblijfplaats van
[slachtoffer 1] in [plaats 4] . De telefoon van [verdachte 4] en beide telefoontoestellen van
[verdachte 5] stralen zendmasten aan in de directe omgeving van de [straat 7] 24 te [plaats 3] ;

- in de middag van 26 oktober 2015 bevindt het baken zich rond 12:30 uur in [plaats 8] . Rond
dezelfde tijd peilen beide telefoons van [verdachte 5] en die van [verdachte 4] uit in [plaats 8] .
Vandaar verplaatst het baken zich via de [straat 3] in [plaats 3] (om 14:36 uur) waar een
verblijfplaats van [slachtoffer 1] is, naar [straat 1] in [plaats 2] om 15:28 uur (waar op 5 november
2015 is geschoten) en daarna naar het AMC in [plaats 3] waar het aankomt om 16:04 uur . Rond
14:40 uur bevinden zowel de BlackBerry van [verdachte 4] als die van [verdachte 5] zich in de
directe omgeving van het [straat 5] in [plaats 3] , nabij de [straat 3] en wordt de telefoon die
wordt toegeschreven aan [verdachte 4] daar ook geregistreerd .

- Op 30 oktober 2015 staat het baken stil op de [straat 7] bij de verblijfplaats van [slachtoffer 1] in
[plaats 4] . Om 18.06 uur peilt de iPhone van [verdachte 5] uit in de omgeving van deze
verblijfplaats en om 18:30, 20:30 en 22:30 uur geldt dit ook voor zijn BlackBerry. Voorts wordt de
Volkswagen Polo in gebruik bij [verdachte 4] om 18:05 uur geregistreerd door Vialis in dezelfde
omgeving namelijk op de [straat 30]

20. Op 30 oktober 2015 om 07:46 uur staat de Fiat 500 (zonder inzittenden) op de [straat 17] in
[plaats 6] geparkeerd. Omstreeks 07:54 uur rijdt de Volkswagen Golf over de [straat 31] in [plaats
6] , met [verdachte 3] als bestuurder en twee inzittenden. De Volkswagen Golf wordt om 08:16
uur op het [straat 11] in [plaats 5] geparkeerd, waarna [verdachte 1] , [verdachte 2] en
[verdachte 3] uitstappen. Zij betreden vervolgens het portiek [straat 10] [huisnummer 3] te
[plaats 5] . Om 09:23 uur wordt de Volkswagen Polo geparkeerd op het [straat 10] , waarna de
twee inzittenden eveneens voornoemd portiek betreden.

21. Uit historische telecomgegevens en berichtenwisselingen tussen [verdachte 1] , [verdachte 5] ,
[verdachte 2] en [verdachte 4] bezien in samenhang met de gegevens van het baken dat is
bevestigd onder de auto van [slachtoffer 1] volgt dat [slachtoffer 1] vanaf 1 november 2015 tot
aan de schietpartij intensief in de gaten wordt gehouden. In het hiernavolgende noemt het hof
telkens de namen van de personen die aan het berichtenverkeer deelnemen. De basis hiervoor
wordt gevormd door de onderzoeksresultaten zoals hiervoor besproken die inhouden dat e-
mailadressen en telefoontoestellen aan de verdachten zijn toegeschreven.

22. Op 1 november 2015 om 18:26 uur stuurt [verdachte 1] aan [verdachte 5] het bericht: “Bro
ben je ready we zijn voor 7 uur bij jou ik kom met waki (het hof begrijpt: auto)”, waarop
[verdachte 5] antwoordt: “bij die albert heijn je weet tok waar die zit”. [verdachte 1] reageert met
het bericht: “Nee ik weet niet waar je bedoelt leg [bijnaam 2] uit ben aan het rijden”. Daarna
hebben [verdachte 5] en [verdachte 2] contact over waar zij gaan afspreken. Omstreeks 18:46
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uur treffen zij elkaar, zoals blijkt uit het om 18:44 uur door [verdachte 2] aan [verdachte 5]
gestuurde bericht: “Yo bro 2 min” . Tussen 18:59 uur en 19:17 uur rijdt de Fiat 500 in gebruik bij
[verdachte 1] , over de [straat 4] , [straat 5] en [straat 6] in [plaats 3] . Dit is in de directe
omgeving van de verblijfplaats van [slachtoffer 1] . Later die avond stuurt [verdachte 1] aan
[verdachte 5] : “morgen gaan we vroeg staan is beter dat [bijnaam 8] je half 9 oppikt want
volgens mij gaat die man naar [plaats 4] ”.

23. Op 2 november 2015 om 01:36 uur bericht [verdachte 4] aan [verdachte 5] : “Hoelaat zie ik je
morgen bro” waarop [verdachte 5] reageert: “Half 9”. Omstreeks 08:59 uur treffen zij elkaar in de
omgeving van het station [station 1] , zoals blijkt uit de voornoemde berichten en het om 8:59 uur
door [verdachte 5] aan [verdachte 1] gestuurde bericht: “Ka we zijn samen”. [verdachte 1] vraagt
om 9:00 uur aan [verdachte 5] : “wat geeft die teli aan?” (het hof begrijpt: de Samsung telefoon).
[verdachte 5] antwoordt: “Dat gaan we nu kijek ik mail je zo”. Kort daarna stuurt hij het PGP-
bericht: “Yo die waggie (het hof begrijpt: auto) staat in [plaats 4] hij is kwart voor 6 vertrokken
vanuit zuid. En hij staat daar vanaf kwart over 6”.

De auto van [slachtoffer 1] vertrekt die dag omstreeks 5:45 uur vanaf de [straat 3] en komt om
6:16 uur aan op de [straat 9] in [plaats 4] .

Om 9:21 uur vraagt [verdachte 1] aan [verdachte 5] : “vraag [bijnaam 8] of hij die sleutels van die
combo .Bj zich heeft?” En voorts: “en kijken jullie of het betaald parkeren daar is, want dan gaat
hij daar niet lang blijven.” En ook: “hij kan hierna naar ze osso [plaats 4] , [plaats 2] of [plaats 9]
gaan.” . [verdachte 5] antwoordt om 9:26 uur: “ [bijnaam 8] zegt hij denkt sowieso [plaats 2] .”
[verdachte 1] vraagt [verdachte 5] waar de auto precies staat. Deze antwoordt om 9:29 uur: “we
hebben die waggie gezien het is geen betaald parkeren.” En om 9:33 uur: “… hij zit schijnbaar in
een flat.” Om 9:41 uur bericht [verdachte 5] : “je kan niet van de verte kijken of je moet
3parkeerplekken achter hem staan maar die weg loopt dood waar hij staat.”

Het baken onder de Opel van [slachtoffer 1] peilt dan uit op [straat 9] [huisnummer 5] . Daar loopt
de weg dood

24. Wat de genoemde Combo betreft is nog van belang dat uit het onderzoek is gebleken dat
[verdachte 4] een Opel Combo met het kenteken [kenteken 9] vanaf 6 juli 2015 op zijn naam heeft
gehad. Deze is aangetroffen op 14 oktober 2016 op de [straat 8] in [plaats 4] . Deze locatie ligt op
een afstand van 600 meter van de verblijfplaats van [slachtoffer 1] aan de [straat 7] . De ramen
waren afgedekt . Rondom de auto was sprake van begroeiing. Aan de omstandigheden waaronder
deze is aangetroffen (schimmelvorming op het stuur, groene aanslag op de motorkap) kan worden
geconcludeerd dat deze auto daar al geruime tijd stond .

25. [verdachte 1] reageert om 9:42 uur naar [verdachte 5] : “Ok dan moet je daar niet staan broo,
straks ziet hij jullie.” Deze antwoordt om 9:43 uur: “we staan gewoon in de buurt en kijken
gewoon op diue tellie dat is het beste bro, maar we moeten er niet blind van uit gaan dat hij vanaf
hier naar [plaats 2] gaat” . Om 9:54 uur bericht [verdachte 1] : “we komen die kant op, wat is die
adres waar jullie nu staan? Niet die adres van ze waki hij moet ons niet zien.” Dan geeft
[verdachte 5] door: “ [straat 34] ”. Dit is in de directe nabijheid van de [straat 9] .

Om 10:18 uur laat [verdachte 1] aan [verdachte 5] weten: “we hebben die straat gezien op
google map we kunnen daar niet lang staan hij is nu al vier uurtjes daar en hij staat nooit zo lang
bij een ander adres, alleen die combo daar in kunnen we zitten, we wachten hier af wat hij gaat
doen, die andere vinden dat ook.”

De beide telefoons van [verdachte 5] en de telefoon van [verdachte 4] peilen in het tijdvak 10:35
tot 12:00 uur uit via masten aan de [straat 23] , [straat 24] en [straat 33] , alle gelegen in [plaats
4] in de omgeving van de [straat 9] .

Om 12:00 uur vraagt [verdachte 1] aan [verdachte 5] : “heb [bijnaam 8] al gemaild hij reageerde
niet zijn jullie dutje aan het doen?”. Om 12:21 uur laat [verdachte 5] aan [verdachte 1] weten: “hij
rijd weer” en “hij rijd richting [plaats 2] of zuid”. Om 12:19 uur is de auto van [slachtoffer 1]
blijkens de bakengegevens weer in beweging gekomen .
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Om 12:32 uur bericht [verdachte 1] aan [verdachte 5] : “bro hij gaat naar zuid of [plaats 2] na ikea
kijken jullie waar hij ongeveer is.” [verdachte 5] antwoordt: “ja we zijn bijna bij die ikea.” En
[verdachte 1] : “wij zijn bij die [halte 1] ook bijna daar letten jullie goed op camera’s want die
nokia staat aan, ff focus nu moeten we hem pakken”. Om 12:43 uur bericht [verdachte 5] : “hij is
weer verplaats naar die openparkeerplaats naast de ikea” . De auto van [slachtoffer 1] is dan op
de parkeerplaats van Ikea in [plaats 5] .

[verdachte 5] laat om 12:49 uur aan [verdachte 1] weten: “ik liep met [bijnaam 8] toen hoorde ik
opeens die pgp geluid keek ik achterom zag ik die [bijnaam 10] van zuid die mattie van [bijnaam
11] .” [verdachte 1] reageert: “Ok liepen jullie beide daar en gaan jullie weg ga ergens bij hakfort
staan denk je het is moe dat ze jullie hebben gezien”. Het antwoord van [verdachte 5] luidt: “Ja
we liepen beiden, ja ik weet die [bijnaam 10] is wel kk scherp maar hij zoekt niet achter mij dat ik
dit soort dingen doe snapje”.

Om 13:22 uur bericht [verdachte 5] aan [verdachte 1] : “maar hij rijd gewoon ze straat in nu”. Om
13:23 uur arriveert de Opel van [slachtoffer 1] volgens de bakengegevens op de [straat 3] in
[plaats 9] .

26. Om 13:32 uur vraagt de persoon die [verdachte 5] ‘ [bijnaam 6] ’ noemt: “Wat is gaande
[bijnaam 1] ” waarop [verdachte 5] , antwoordt: “hij was in de ochtend heel vroeg weggegaan om
kwart voor 6 naar een osso in noord waar we heb niet verder gezien dan bleef hij daar 4uurtjes
toen reed hij naar die ikea in bijlmer was hij in die garage maar hij had afspraak daar want
[bijnaam 8] en ik liepen ff rond en toen zag ik volgens mij [bijnaam 11] met ze mattie [bijnaam 10]
die van zuid (...) toen reed huij vanaf daar snel naar ze osso in zuid. En we wachten nu op hem
want hij moet zo wel bewegen naar die osso van [plaats 2] want daar is aff”.

Om 18:29 uur vraagt deze [bijnaam 6] weer naar de stand van zaken, waarop [verdachte 5]
antwoordt: “hij heeft helemaal nietmeer bewogen man, maar normaal gaat hij op dinsdag altijd
naar die osso van [plaats 2] dus we gaan morgen weer staan vroeg”. Om 18:43 uur stuurt
[bijnaam 6] aan [verdachte 5] : “Maaar van ikea warom toen niet waarom” en “waar w8en jullie
op dat is een x een wijland in rijd dan pas actie???”. Het antwoord van [verdachte 5] : “nee maar
bro [plaats 2] is beter daar is gewoon af, bij die ikea had je veel blauw vandaar”.

Om 18:53 uur bericht [verdachte 5] aan [verdachte 2] : “kan je bro ff mailen want nu mailt hij mij
en hij vraagt waarom we hem niet hebben gedaan toen hij van ikea naar noord ging maar kwil
niet zomaar wat zeggen toch kan jij hem uitlegggen”. Het antwoord van [verdachte 2] komt om
18:55 uur: “je moet hem precies zeggen hoe het is gegaan bro”.???”.

27. Op 2 november 2015 om 18:26 uur bericht [verdachte 3] aan [verdachte 1] : “Ok toppie ouwe
heb neef gezegd dat ie vannacht ff moet kijken houd ff contact”. Ook laat [verdachte 3] weten, om
19:31 uur: “... het blijft goed mistig morgen dus als ie weer vroeg de deur uitgaat zou mooi zijn
okok toppie man”. En om 20:52 uur: “ ... zou mooi zij als ie weer zo vroeg gaat rijden ja echt nog
steeds kk hond heeft echt een vaag systeem”. Voorts om 21:00 uur: “ja echt ouwe komt goed als
ie morgen maar gaat rijden die hond komt het goed ja man ik begin het nu ook we’ll zat te worden
opgeven doe ik zowiezo nooit ouwe de aanhouder wint toch”.

Tussen 21:55 en 22:18 uur stuurt [verdachte 1] naar [verdachte 3] de PGP-berichten: “ja kk hond
is het morgen waar we hem ook treffen gaat ie eraan gab… we geven het niet op” en “ja ouwe
moet nu ff afgelopen zijn, ik zie je 7 uur… morgengassen op die kk hond”. Daarop reageert
[verdachte 3] om 22.21 uur: “zo is dat man ok is goed ouwe…doen we ouwe morgen moet t m
worden zie je straks.”

Op 2 november 2015 om 21:28 uur stuurt [verdachte 4] aan [verdachte 5] het bericht: “Jo bro ben
morgen 8:45 bij je”, waarop [verdachte 5] om 21:29 uur reageert met: “Oke isgoed”.

28. Tijdens een observatie op 3 november 2015 om 07:30 uur is gezien dat de Fiat 500 naar het
loodsenterrein in [plaats 6] rijdt en dat kort daarna [verdachte 1] , [verdachte 2] en [verdachte 3]
het terrein betreden. [verdachte 1] en [verdachte 3] openen vervolgens de deur van loods 4,
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waarna [verdachte 1] , [verdachte 2] en [verdachte 3] de loods binnengaan. Vervolgens wordt
gezien dat een Volkswagen Golf de loods uitrijdt en dat een persoon op de achterbank zit. Nadat
[verdachte 1] en [verdachte 3] de loods weer hebben afgesloten, stappen zij in de Volkswagen
Golf, waarbij [verdachte 3] als bestuurder optreedt. De Volkswagen Golf is op dat moment voorzien
van een groene kentekenplaat met daarop het vervallen handelaarskenteken [kenteken 6] . Om
08:37 uur rijdt de Volkswagen Golf, dan voorzien van het kenteken [kenteken 4] , het [straat 11]
op en parkeert uiteindelijk op het [straat 10] . [verdachte 1] , [verdachte 2] en [verdachte 3]
stappen uit de Volkswagen Golf en lopen het portiek van de [straat 10] [huisnummer 3] binnen. De
handelaarskentekenplaten zijn later in de woning van [verdachte 2] aangetroffen.

29. Om 08:03 uur laat [verdachte 5] aan [verdachte 1] weten: “met [bijnaam 8] om kwart voor
afgesproken bro”. Om 9.18 uur stuurt hij aan [verdachte 1] : “We zijn samen”. Daaraan vooraf
gaan berichten tussen [verdachte 5] en [verdachte 4] ; Om 9:16 uur vraag [verdachte 5] hem: “yo
ben je er al?” waarop [verdachte 4] antwoordt: “2 min”. . Om 10:58 uur stuurt hij [verdachte 1]
het bericht: “Bro hij beweegt”. Om 10:53 uur vertrekt het baken vanaf de [straat 3] , één van de
verblijfplaatsen van [slachtoffer 1] . [verdachte 5] en [verdachte 1] hebben vervolgens die dag
meermalen contact over waar het baken zich bevindt, hetgeen blijkt uit de tussen hen
uitgewisselde berichten, bijvoorbeeld: “Bro hij beweegt”, “Welke richting bro?”, “Hij staat stil op
amsteldijk”, “Yo hij beweegt bro”, “Hij rijd richting rijnstraat nu”, “Hij rijd de snelweg op langs
amstel hotel”, “Hij gaat naar noord”.

30. Uit het PGP-berichtenverkeer van 3 november 2015 tussen 18.00 en 19.00 uur tussen
[verdachte 5] en de persoon die hij [bijnaam 6] noemt, blijkt dat [verdachte 5] [bijnaam 6] verslag
doet van de mislukte uitvoering van het plan om op 3 november 2015 [slachtoffer 1] een
stopteken te geven (alsof zij van de politie waren) en hem vervolgens te liquideren. Dit mislukte
omdat [slachtoffer 1] onverwacht een andere kant opreed. [verdachte 5] stuurt om 18:29 uur het
volgende bericht aan [bijnaam 6] : “Die man is kk moe gek we stonden bij die osso van noord
[bijnaam 8] en ik gaven optijd door dat hij kwam, die andere hadden hem ook gezien ze rijden
voor hem bij die stoplicht ze willen hem die stop teken geven maar je kan links en rechts. Voordat
dat stop boordje zelfs omhoog kwam die man gaat gwn rustig naar links het groen voor hem en
rijd secend loesoe hun rijden achter hem aan hij rijd gwn weg, [bijnaam 8] en ik geven door waar
die man precies rijd want wij zien alles via die tell. Maar hij heeft die andere gewoon gelost gek
secend toen reed hij naaer ze huis hier in zuid maar toen die andere eenmaal daar waren om hem
te vlammen was hij al binnen kkkk moe”

Op 3 november 2015 om 18:55 uur laat [verdachte 5] aan [bijnaam 6] weten: “bro [bijnaam 8] en
ik snappen er ook niks van man, we geven gewoon alles optijd door. Maar [bijnaam 4] en [bijnaam
2] worden erook parra van, echtwaar niemand snapt het bro.”

31. Van belang is in dit verband dat de Volkswagen Golf was voorzien van een stopbord zoals in
gebruik bij de politie. Dit was gemonteerd op de hoedenplank. In het dashboardkastje van de
auto is een blauw zwaailicht aangetroffen. In de woning van [verdachte 3] zijn authentieke politie-
uniformen gevonden.

32. Op 4 november 2015 om 5:43 uur bericht [verdachte 2] aan [verdachte 5] : “gaat niet door
vandaag zegt [bijnaam 4] ”. [verdachte 5] antwoordt om 6:10 uur: “Oke”.

33. [verdachte 5] ontvangt op 4 november 2015 om 20:16 uur van [verdachte 4] het PGP-bericht:
“Hoelaat spreken we morgen af?” waarop hij antwoordt: “Kwart voor 9 ben ik bij je”. Uit de PGP-
berichtenwisseling tussen [verdachte 5] en [verdachte 1] om 21:42 uur volgt dat hij [verdachte 1]
vertelt dat hij en [verdachte 4] de volgende dag om 08:45 uur met elkaar hebben afgesproken:
“Bro heb kwart voor 9 met [bijnaam 8] afgesproken”. In dat bericht laat [verdachte 5] ook aan
[verdachte 1] weten: ik ga later denk ik tegen 12 ff hier in de buurt fietsen kijken of die bolle die
waggie nog rijd.”
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Onderzoeksbevindingen met betrekking tot 5 november 2015

34. De Fiat 500 rijdt op 5 november 2015 vanaf de verblijfplaats van [verdachte 1] naar de [straat
16] in [plaats 2] (verblijfplaats van [verdachte 2] ), alwaar hij [verdachte 2] ophaalt en vervolgens
[verdachte 3] , waarna ze met zijn drieën naar het Loodsenterrein in [plaats 6] rijden.

35. Op camerabeelden van 5 november 2015 van het loodsenterrein in [plaats 6] is te zien dat
[verdachte 1] , [verdachte 2] en [verdachte 3] om 07:41 uur het terrein betreden en loods 4
binnenlopen. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft [verdachte 1] verklaard dat hij de middelste
persoon is, die te zien is op die camerabeelden. Kort daarna wordt de Volkswagen Golf uit de
loods gereden, waarna de Volkswagen Golf, voorzien van kartonnen kentekenplaten het terrein
verlaat. Op het moment dat de Volkswagen Golf de [straat 17] oprijdt worden de kartonnen
kentekenplaten verwijderd. Om 08:18 uur wordt de Volkswagen Golf ter hoogte van het [straat
10] te [plaats 5] geparkeerd. De inzittenden stappen uit en zij worden herkend als [verdachte 1] ,
[verdachte 2] en [verdachte 3] . Vervolgens lopen zij naar het portiek [straat 10] [huisnummer 3]
en gaan naar binnen.

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft [verdachte 1] verklaard dat hij op 5 november 2015 de
Volkswagen Golf samen met anderen van [plaats 6] naar het [straat 10] heeft gebracht.

36. Zoals hiervoor is besproken, volgt uit de PGP-berichten dat [verdachte 5] en [verdachte 4] op 5
november 2015 om 08:45 uur met elkaar hebben afgesproken. De Volkswagen Polo van
[verdachte 4] is omstreeks 09:03 uur geregistreerd op de [straat 18] in [plaats 10] en rijdt in de
richting van [plaats 9] . [verdachte 5] en [verdachte 4] treffen elkaar uiteindelijk omstreeks 09:08
uur op [station 2] in [plaats 3] , zo volgt uit de berichtenwisseling tussen [verdachte 5] en
[verdachte 1] . [verdachte 5] stuurt [verdachte 1] om 8:23 uur: “Ik ben nu onderweg naar adam ik
mail je als ik met [bijnaam 8] ben”. [verdachte 1] reageert om 8:24 uur met: “waar gaat hij je
oppikken?”. [verdachte 5] stuurt vervolgens tussen 8:25 en 9:08 uur de volgende berichten naar
[verdachte 1] : “ [station 2] heb ik hem gezegd ik wacht nog op antwoord”, “Ik wacht nog op
[bijnaam 8] , hij is er zo er was ff file maar hij is er bijna” en “We zijn nu samen”. [verdachte 1]
vraagt [verdachte 5] om 09:08 uur: “is ie bewogen?” waarop [verdachte 5] ontkennend
antwoordt. [verdachte 1] zegt daarna: “Ok jullie komen deze op tog ff” waarna [verdachte 5]
stuurt: “Jaman bro”. Om 9:56 uur stuurt [verdachte 5] naar [bijnaam 6] het bericht dat ‘zij’ met
elkaar zijn. Kort daarna (09:59 uur en 10:02 uur) stuurt [verdachte 5] berichten aan [bijnaam 6]
waaruit volgt dat ‘zij’ weggegaan zijn, ergens gaan parkeren en dan ‘die tellie’ aangooien. Om
9:59 uur laat [verdachte 5] aan [bijnaam 6] weten dat [bijnaam 8] en hij net door een fuik reden.
Op 5 november 2015 is van 10:05 uur tot en met 12:46 uur ingelogd via My GPS Tracker (waarop
de locatiegegevens van het peilbaken onder het voertuig van [slachtoffer 1] zijn bekeken) met een
Samsung Galaxy Core 2 smartphone.

37. Op 5 november 2015 om 10:25 uur komt het voertuig van [slachtoffer 1] in beweging.
[verdachte 5] volgt met behulp van de Samsung het voertuig van [slachtoffer 1] en geeft de
positie van het voertuig door aan [verdachte 1] . [verdachte 5] stuurt tussen 10:27 en 12:04 uur
onder meer de volgende berichten naar [verdachte 1] : “Yo hij rijd bro”, “Yo hij rijd lands amstel
hotel”, “Hij rijd naar [plaats 2] ”, “Yo hij beweegt” en om 12:04 uur “Hij moet nu aankomen bij die
osso”.

De Volkswagen Golf kiest omstreeks 11:33 uur en 11:56 uur positie in [plaats 4] , nabij opritten
naar de A10 richting [plaats 2] . De telefoon van [verdachte 1] maakt gebruik van een paallocatie
in diezelfde omgeving, op enig moment tussen omstreeks 10:47 uur en 11:33 uur. Ook de telefoon
van [verdachte 2] maakt gebruik van een paallocatie in die omgeving op enig moment tussen
omstreeks 10:38 uur en 12:38 uur, vermoedelijk tussen omstreeks 11:33 uur en 11:56 uur. Nadat
het voertuig van [slachtoffer 1] omstreeks 11:55 uur de oprit ter hoogte van [plaats 11] richting
[plaats 2] passeert, rijdt om 11:56 uur ook de Volkswagen Golf op deze oprit. De Opel stopt om
12:00 uur bij een tankstation aan de [straat 32] in [plaats 2] . Uit het berichtenverkeer tussen de
verdachten blijkt dat de Golf direct is doorgereden naar [straat 1] in [plaats 2] . Om 12:03 uur
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stuurt [verdachte 1] naar [verdachte 5] : “Yoo waar is ie want we zien hem nog niet”. Om 12:04
uur stuurt [verdachte 5] het hiervoor reeds aangehaalde bericht naar [verdachte 1] : “Hij moet nu
aankomen bij die osso”, waarop [verdachte 1] antwoordt: “We zien hem al”. Uit de
peilbakengegevens van de Opel blijkt dat het voertuig om 12:06 uur op [straat 1] in [plaats 2]
aankomt. Tussen 12:06 en 12:36 uur staat de Opel stil op [straat 1] . [slachtoffer 1] verklaart
hierover dat hij zijn moeder, met wie hij daarvoor naar het ziekenhuis in [plaats 12] was geweest,
naar boven heeft gebracht, ongeveer twintig minuten in haar woning is geweest, daarna naar
beneden is gegaan en naar de Opel is gelopen. Op het moment dat hij de autosleutel in het
contact stopte, zag hij een auto komen aanrijden en iemand met een bivakmuts uitstappen,
waarna rond 12.35 uur op hem werd geschoten. Hij is weggereden door de bosjes en in het water
gegleden.

38. Op camerabeelden van de parkeergarage aan het [straat 12] waar de bij de aanslag gebruikte
Volkswagen Golf op 5 november 2015 om 14.35 uur is aangetroffen, is te zien dat om 12:41 uur –
kort na de schietpartij – een Volkswagen Golf de garage inrijdt en dat kort daarna drie personen
de garage uitrennen.

Omstreeks 12:51 uur maakt de telefoon van [verdachte 2] gebruik van de paallocatie [straat 12]
[huisnummer 2] in [plaats 5] .

De uiterlijke kenmerken van deze drie wegrennende personen zijn vergeleken met
camerabeelden, gemaakt door een getuige, waarop één van de schutters is te zien. Op de
camerabeelden van de garage is te zien dat de persoon die als eerste de garage uitrent, net als
de schutter een zwart petje, een zwarte doek voor het gezicht en een zwarte jas met een
horizontale witte streep over de borst draagt. De persoon die als tweede de parkeergarage
uitrent heeft, net als de eerste persoon en overeenkomstig getuigenverklaringen over de twee
schutters, een zwarte jas aan met daarop een lichtkleurige horizontale streep over de borst.

Bij de doorzoeking van het [straat 10] [huisnummer 4] op 5 november 2015 zijn twee
verpakkingen van regenpakken aangetroffen. In deze verpakking zaten alleen twee
regenbroeken, de bijbehorende regenjassen ontbraken. Gezien de afbeelding op de verpakking
komen de bijbehorende regenjassen overeen. Bovendien heeft het onderzoeksteam eenzelfde
regenpak aangeschaft, waarvan de jas overeenkomt met voornoemde zwarte jas met horizontale
streep over de borst.

39. Om 12:44 uur stuurt [verdachte 1] naar [verdachte 5] het volgende bericht: “Bro laat hem
einde halte [halte 1] komen snel aub” waarop [verdachte 5] antwoordt: “Ja hij is al onderweg ik
ben uitgestapt”. De metro(eind)halte [halte 1] ligt in de directe omgeving van de parkeergarage
gelegen aan het [straat 12] . De Volkswagen Polo is om 12:51 uur geregistreerd op de [straat 13]
, rijdend in de richting van het [straat 14] . Het [straat 14] ligt eveneens in de directe omgeving
van de parkeergarage gelegen aan het [straat 12] . De telefoon van [verdachte 4] straalt op een
moment tussen 10:45 uur en 12:59 uur een paallocatie aan niet ver van waar de Volkswagen Polo
om 12:51 uur is geregistreerd. Daarnaast maakt zijn telefoon op tijdstippen tussen 12:49 uur en
13:34 uur net als de mobiele telefoons van [verdachte 1] en [verdachte 2] gebruik van de
paallocatie op het [straat 15] in [plaats 5] , wat gelegen is tussen het [straat 12] en het [straat
10] in.

40. Om 20:15 uur stuurt [verdachte 1] naar de persoon die hij [bijnaam 4] noemt (en [verdachte
5] [bijnaam 6] ) het bericht: “Bro we konden niet meteen flammen, we hadden geen overstap we
moesten wachten tot [bijnaam 8] ons zou oppikken dat hadden we met ze allen afgesproken en
die garage daar zouden we hem zetten en dan weg halen ik speel geen basie of zo we hebben
alles samen overlegd.” Om 20:17 uur stuurt [verdachte 1] aan [verdachte 2] het bericht: “Leg ff
bro uit hoe s gegaan”.

41. Kort na de schietpartij is het portiek [straat 10] [huisnummer 3] onder observatie genomen.
Om 13:05 uur is gezien dat de Volkswagen Polo het [straat 10] oprijdt en dat er één persoon in de
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Volkswagen Polo zit. Direct daarna lopen [verdachte 2] en [verdachte 3] over het [straat 10] ,
waarbij zij constant om zich heen kijken. Zij gaan vervolgens het portiek [huisnummer 3] binnen.
Een minuut later loopt [verdachte 1] op het [straat 10] , ook constant om zich heen kijkend, en
ook hij betreedt vervolgens voornoemd portiek. De Volkswagen Polo staat in een parkeervak op
het [straat 10] en is leeg.

42. Tussen 13:13 uur en 13:56 uur sturen [verdachte 5] en [verdachte 1] elkaar berichten, waaruit
volgt dat [verdachte 1] tegen [verdachte 5] zegt dat hij richting ‘ [bijnaam 9] ’ moet komen (het
hof begrijpt [betrokkene 2] ingeschreven op het adres [straat 10] [huisnummer 4] ) en rustig moet
lopen en niet paniekerig om zich heen moet kijken. Ook stuurt [verdachte 1] het bericht naar
[verdachte 5] : “maak die teli van die trekker (het hof begrijpt: tracker) uit en haal die sim eruit”.
[verdachte 5] stuurt aan [bijnaam 6] om 13:57 uur het bericht: “ik ga die andere zo zien ze zijn in
die osso in bijlmer maar [bijnaam 8] had me afgezet. Is kk heet op straat ze hebben hem wel
gepopt maar ik weet niet of hij slaapt.” Het hof begrijpt uit dit bericht dat er veel politie op straat
is, dat ze wel op hem hebben geschoten maar dat hij niet weet of hij dood is.

43. Om 14:05 uur wordt gezien dat [verdachte 4] het portiek [straat 10] [huisnummer 3] uitloopt,
op een scooter stapt en wegrijdt, kort daarna terugkomt, handelingen verricht bij de aldaar
geparkeerde Volkswagen Polo en uiteindelijk als bijrijder van de scooter vertrekt in de richting van
het [straat 26] . Om 14:33 uur wordt [verdachte 4] op het [straat 26] in [plaats 5] gezien. Uit
berichtenverkeer tussen [verdachte 5] en [verdachte 4] volgt dat zij hebben afgesproken op de
parkeerplaats van het [straat 27] in [plaats 5] , gelegen naast het [straat 26] . Om 14:37 uur
stuurt [verdachte 5] naar [verdachte 4] het bericht: “Ik loop op die fietspad ben bijnba
winkelcentrum wsaar moet ik precies staan”, waarop [verdachte 4] om 14:39 uur antwoordt: “Kom
naart station die plek waar ik soms ging”. [verdachte 5] stuurt om 14:42 uur naar [verdachte 4] :
“Yo ik sta op die parkeerplaats van [straat 27] ”. Om 14:47 uur stuurt [verdachte 5] aan
[verdachte 1] het volgende bericht: “Heb et (het hof begrijpt: zijn telefoon) al die tijd gewoon
uitgelaten had puur bij me om [bijnaam 8] te bereiken we rijden nu naar jullie.” Om 14:49 uur is
gezien dat [verdachte 4] het portiek [straat 10] [huisnummer 3] weer binnengaat. Om 15:01 uur
wordt gezien dat [verdachte 2] uit het portiek [straat 10] [huisnummer 3] komt, als bijrijder op een
scooter stapt en wegrijdt.

44. Om 15:01 uur stappen [verdachte 4] , als bestuurder, en een man met een negroïde uiterlijk
met donker gekleurde kleding, in de Volkswagen Polo. Om 15:12 uur staat de Volkswagen Polo
leeg geparkeerd op de [straat 28] in [plaats 5] . Dit betreft een zijstraat van de [straat 29] . Om
15:17 uur is gezien dat [verdachte 4] op de [straat 29] staat en in de richting van de aldaar
gelegen sloot kijkt. Bij de sloot staat een persoon met een negroïde uiterlijk in het donker gekleed
die in de richting van de sloot een gooiende beweging maakt. Om 15:24 uur wordt gezien dat een
man met een negroïde uiterlijk, gekleed in een zwarte jas en donkerblauwe spijkerbroek, bij de
Volkswagen Polo staat en op zijn telefoon kijkt. Deze man vertoont een zeer grote gelijkenis met
[verdachte 5] . Deze man vertoont bovendien grote gelijkenis met de persoon die om 15:01 uur
als passagier in de Volkswagen Polo is gestapt. Uit historische telecomgegevens blijkt dat de
telefoon van [verdachte 5] om 15:28 uur gebruik maakt van een paallocatie, hemelsbreed op
minder dan 500 meter van de plek waar de negroïde man een gooiende beweging richting de sloot
heeft gemaakt en hemelsbreed op 50 meter van de plaats waar de Volkswagen Polo stond
geparkeerd.

45. Zoals hiervoor weergegeven, is op 6 november 2015 in voornoemde sloot de Samsung
telefoon aangetroffen die gebruikt is om in te loggen op het peilbaken onder de auto van
[slachtoffer 1] .

Het hof leidt uit hetgeen onder 42, 43, 44 en 45 als redengevende feiten is vastgesteld in
onderling verband en samenhang beschouwd af dat [verdachte 1] aan [verdachte 5] de opdracht
geeft dat hij – [verdachte 5] – de telefoon die gebruikt is om het baken onder de auto van
[slachtoffer 1] te volgen onklaar dan wel onvindbaar moet maken waarna [verdachte 5] en
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[verdachte 4] de afspraak maken elkaar te ontmoeten rond 14:45 uur, [verdachte 4] wordt door
verbalisanten rond 15:12 uur waargenomen in de buurt van de [straat 29] , waar op dat moment
ook een negroïde man wordt waargenomen die bij de [straat 29] de Samsung in het water heeft
gegooid. Deze negroïde man vertoont een zeer grote gelijkenis met [verdachte 5] volgens
verbalisanten. Dit laat geen andere conclusie toe dan dat [verdachte 4] en [verdachte 5] samen
naar de [straat 29] zijn gereden om zich aldaar te ontdoen van de Samsung die gebruikt is om de
bewegingen van [slachtoffer 1] te kunnen volgen.

46. Uit berichtenverkeer op 5 november 2015 tussen [verdachte 2] en [verdachte 5] tussen 17:12
uur en 18:39 uur blijkt dat [verdachte 5] wordt gevraagd naar de Volkswagen Golf te gaan om
deze te ‘piepen’ (het hof begrijpt: kijken) en dat zij bij het [halte 2] afspreken. “Yo kan je op je
brom die wagie efe piepen bro is belangerijk we kunnen geen fouten nu maken anders zijn we
moe en laat je tel thuis. We moeten niet in paniek raken” “ Die wagie staat [halte 1] kan komen je
hier komen met scoot we zijn [halte 1] ” en “ kom [halte 2] station komen we naar je toe” Om
19:03 uur ontvangt [verdachte 5] het volgende bericht van [verdachte 1] : “Kom terug bro”. Om
19:10 uur stuurt [verdachte 1] aan [bijnaam 4] het bericht: “Ze hebben [bijnaam 1] geveegd” en
om 19:41 uur “we gingen [bijnaam 1] die garage laten zien hij zou kijken opeens hoorden we
politie [bijnaam 2] , [bijnaam 8] en ik zijn weg gerend we zijn alle 3 weg gekomen van [bijnaam 1]
weten we niet”. Deze berichten komen overeen met de aanhouding van [verdachte 5] om 19:10
uur in de directe nabijheid van de Volkswagen Golf.

47. Op 5 november 2015 om 20:20 uur is door de politie gezien dat [verdachte 1] en [verdachte 3]
op de [straat 17] in [plaats 6] worden afgezet door een snorder. Zij stappen in de Fiat 500 en
rijden weg. In de Fiat 500 hebben [verdachte 1] en [verdachte 3] op 5 november 2015 tussen
20:24 uur en 20:43 uur onder meer het volgende besproken:

[verdachte 3] : “Maar zijn dus weggekomen”

[verdachte 1] : “Wij drietjes, maar die [bijnaam 1] is geveegd, gab.”

[verdachte 3] : “Die waggie was op zich wel goed schoon, want ik heb voor de rest niks meer
aangeraakt.”

[verdachte 1] : “Morgen gaat die Audi…moet die Audi weg gab.”

[verdachte 3] : “Ja.”

[verdachte 1] : “Die semtex en die vesten, alles.”

[verdachte 3] : “Ja, die shit bij mij ook, he.”

[verdachte 1] : “Ja, alles moet morgen weg.”

[verdachte 3] : “Ik ga ff in [plaats 1] zitten een paar dagen.”

[verdachte 1] : “ [plaats 1] . Ik ga naar Pakistan, gek.”

[verdachte 1] : “Moet wel gek, ik ga me niet laten vegen, dan ga ik daar maar schuilen. Kijk, we
zijn niet op camera’s gekomen, maar weet je wat het is, gab.”

[verdachte 3] : “Ik maak me om dat meer zorgen, dat die kankerlijer nog leeft… Ze weten voor de
rest niks over mij he?”

[verdachte 1] : “Gast. Nee over jou niet, gappie. Jij bent veilig, he. Ik weet niet hoe je je gezicht
hebt laten zien.”

[verdachte 3] : “Nee, in principe niet, ouwe. Ik ga ook gelijk mijn haren eraf scheren straks.”

[verdachte 1] : “We hadden hem vandaag gewoon niet moeten doen gab.”

[verdachte 1] : “Ze hebben die beelden ook van die garage, gek.”

[verdachte 3] : “Maar daar sta ik ook niet echt op (….)Ze kunnen alleen mijn silhouet zien, wat
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willen ze daarmee.”

[verdachte 1] : “ [bijnaam 1] is sowieso de lul.”

[verdachte 3] : “Ja”

[verdachte 1] : “Want het moest gewoon vandaag misgaan”

[verdachte 1] : “Als hij niet dood is, dan gaan we niet lang zitten”

[verdachte 1] : “Als hij dood is gaan we lang zitten, gab”

[verdachte 1] : “Als we worden gepakt dan”

[verdachte 3] : “Ja”

[verdachte 1] : “Nu kijken hoe lang [bijnaam 1] zijn bek dicht houdt”

[verdachte 1] : “Er was gewoon iets gaande ,jongen, het, die kleine neefje werd gewoon de de
hele tijd overal achtervolgd”

[verdachte 3] : “Hoe gaan we het doen met die dinges waggie, waar wil je die gaan zetten nu. Die
andere, die eh Audi.”

[verdachte 1] : “Die moet morgen ook weg, gab.”

[verdachte 3] : “Hij heeft echt gewoon kanker geluk gehad, deze man”.

[verdachte 3] : “Zit toch te denken, achteraf jongen, net […] maar ja dat is ook bullshit weet je.
Dat ik ook die dingen gewoon had moeten pakken”.

[verdachte 1] : “Nee, want…”

[verdachte 3] : “Hoe meer hoe beter weet je. Misschien waren toch één of twee van die ook nog
gegaan.” [verdachte 1] : “Hij heeft zes in zijn [bijnaam 4] gekregen.”

48. Om 20:20 uur heeft [verdachte 1] het volgende bericht aan [verdachte 2] gestuurd: “Ik ben
met tata (het hof begrijpt: [verdachte 3] ) me waki (het hof begrijpt: auto) ophalen en morgen
halen we die audi weg uit die loods met die semtex” waarop [verdachte 2] antwoordt: “Oke is
goed”.

49. Op 5 november 2015 is loods 4, gelegen op het loodsencomplex aan de [straat 17] in [plaats
6] , doorzocht. In de loods is een gestolen personenauto van het merk Audi, type S4, voorzien van
het Duitse kenteken [kenteken 7] aangetroffen. Het slot in het bestuurdersportier was geforceerd
en te openen met een schroevendraaier. In de kofferbak van de Audi bevond zich een aktetas met
daarin acht containers, bevattende ongeveer 2,2 kilogram springstof op basis van TNT en vijf
elektrische slagpijpjes. Het NFI stelt vast dat het gaat om onderdelen die specifiek bestemd zijn
voor wapens en van wezenlijke aard zijn, namelijk voor voorwerpen bestemd voor het treffen van
personen door middel van ontploffing. In de kofferbak bevond zich ook een kartonnen doos met
daarin een constructie bestaande uit een PVC pijp met elektronica, die met een slagpijpje kan
worden verbonden. Naast de PVC pijp lag een afstandsbediening. De afstandsbediening was
geschikt om – middels de PVC pijp met elektronica – een slagpijpje op afstand tot ontploffing te
laten brengen. Op voornoemde kartonnen doos is een vingerafdruk van [verdachte 2] en van
[verdachte 5] aangetroffen .

50. De woning van [verdachte 3] en die van [verdachte 2] zijn eveneens op 5 november 2015
doorzocht. In de woning van [verdachte 3] is onder meer een blanco autosleutel aangetroffen,
waarmee de Volkswagen Golf kon worden geopend.

51. De Volkswagen Golf is op 6 maart 2015 gestolen.

Zaak B: vaststelling feiten en omstandigheden

Ten aanzien van zaak B gaat het hof op grond van de wettige bewijsmiddelen van de volgende
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feiten en omstandigheden uit.

Feit 1: witwassen € 8.000,00

Uit opgenomen vertrouwelijke communicatie in de Fiat 500 blijkt dat [verdachte 1] en [verdachte 2]
op 4 november 2015 papiergeld tellen, in totaal € 8.000,00 bestaande uit zestien briefjes van 500
euro. [verdachte 1] zegt tegen [verdachte 2] : “Zestien briefjes van vijfhonderd is acht kop”,
waarbij met “kop” duizend wordt bedoeld. De toenmalige vriendin van [verdachte 2] heeft op
woensdag of donderdag (naar het hof begrijpt: woensdag 3 of donderdag 4 november 2015) een
geldbedrag van € 2.000,00, bestaande uit 4 briefjes van € 500,00, van [verdachte 2] gekregen.
Van [verdachte 1] is geen noemenswaardig inkomen of vermogen bekend.

Feit 2 subsidiair: heling bromfietskentekenplaat

Op 27 augustus 2015 omstreeks 22:00 uur is de Fiat 500 gecontroleerd en is [verdachte 1] als
bestuurder staande gehouden. Daarbij is in de Fiat 500 een kentekenplaat van een bromfiets met
kenteken [kenteken 1] aangetroffen. Nadat [verdachte 1] was heengezonden, bleek dat
voornoemde kentekenplaat was gestolen. Op 28 augustus 2015 is [verdachte 1] , wederom als
bestuurder van de Fiat 500, omstreeks 00:45 uur aangehouden op verdenking van heling. Blijkens
de aangifte van [slachtoffer 2] is de kentekenplaat in de nacht van 26 op 27 augustus 2015
gestolen. Ook na 28 augustus 2015 was [verdachte 1] regelmatig inzittende (waaronder als
bestuurder) van deze Fiat 500.

Feit 3: medeplegen beschadiging Mazda

Na de schietpartij op 5 november 2015 in [plaats 2] heeft de forensische opsporing in
verscheidene auto’s, geparkeerd aan [straat 1] te [plaats 2] , in- en doorschotopeningen
geconstateerd. Eén van deze auto’s is een auto van het merk Mazda, kenteken [kenteken 2] ,
waarbij een inschot in het linker voorportier zichtbaar is. Tijdens het onderzoek aan deze auto is
op de vloer voor de bestuurdersstoel een kern van een projectiel aangetroffen. Op 9 november
2015 heeft [slachtoffer 3] , de eigenares van deze Mazda aangifte gedaan van
vernieling/beschadiging van haar auto.

Bespreking van bewijsverweer ten aanzien van het in zaak A onder 1 ten laste gelegde

Standpunt verdediging 
De raadsman heeft betoogd dat onvoldoende bewijs aanwezig is om te oordelen dat de verdachte
één van de schutters is geweest. Naar het hof begrijpt heeft de raadsman ook beoogd te betogen
dat de verdachte niet op de plaats van het delict aan [straat 1] in [plaats 2] is geweest. Daartoe
heeft hij onder meer aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat de verdachte één van de
personen is geweest die op 5 november 2015 om 12:41 uur de parkeergarage aan het [straat 12]
uit liep. Verder heeft de raadsman de betekenis en bewijswaarde van de resultaten van de
observatie aan het [straat 10] in de middag van 5 november 2015 gerelativeerd.

Niettemin verzet de raadsman zich niet tegen bewezenverklaring van het medeplegen van de
poging tot moord op [slachtoffer 1] gelet op, naar het hof begrijpt, de overige in het dossier
gerelateerde vormen van betrokkenheid van de verdachte.

De raadsman heeft er voorts op gewezen dat de resultaten van het onderzoek naar de
vertrouwelijke communicatie van [verdachte 3] en [verdachte 1] met behoedzaamheid dienen te
worden beoordeeld en uitgelegd.

Standpunt advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat feit A1 overeenkomstig het oordeel
van de rechtbank bewezen kan worden verklaard.

Oordeel hof
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Aan de hand van de hiervoor weergegeven redengevende feiten en omstandigheden, ontleend
aan de inhoud van de bewijsmiddelen, overweegt het hof het volgende.

Op 5 november 2015 omstreeks 12.37 uur werden op [straat 1] in [plaats 2] door twee schutters
kogels afgevuurd op [slachtoffer 1] . [slachtoffer 1] heeft hierdoor meerdere schotverwondingen
opgelopen. De beide schutters waren gekleed in een donkere jas met op borsthoogte een
horizontale lichtkleurige streep. Zij zijn met de chauffeur gevlucht in een Volkswagen Golf met
kenteken [kenteken 4] (hierna de Volkswagen Golf).

[verdachte 2] , [verdachte 1] en [verdachte 3] waren gedurende meer momenten op 5 november
2015 samen. Zo reden zij op 5 november 2015 in de ochtenduren gedrieën vanuit [plaats 3] naar
het loodsencomplex in [plaats 6] . In [plaats 6] haalden zij de Volkswagen Golf uit de loods die
later op de plaats delict is gezien. Zij reden daarmee naar het [straat 10] in [plaats 5] . Daar
kwamen zij om 8:18 uur aan.

Nadat de Volkswagen Golf om 11:56 uur – nagenoeg gelijktijdig met de Opel van [slachtoffer 1] -
ter hoogte van de oprit van de A10 naar [plaats 11] richting [plaats 2] en [plaats 3] Oost is
gesignaleerd, arriveerde de Volkswagen Golf, vlak daarna gevolgd door de Opel van [slachtoffer 1]
, op [straat 1] in [plaats 2] .

De Volkswagen Golf reed na het schietincident, met daarin drie personen, weg. Vier minuten later
reed een Volkswagen Golf met drie personen een parkeergarage in gelegen aan het [straat 12] ,
waarna twee minuten later drie personen deze garage verlieten. Naar het oordeel van het hof
staat buiten redelijke twijfel dat deze Volkswagen Golf de auto is die kort daarvoor op de plaats
van het delict was. Dit leidt het hof af uit de omstandigheid dat de Volkswagen Golf om 14:35 uur
in de parkeergarage is aangetroffen. Twee van de wegrennende personen hadden donkerkleurige
jassen met op borsthoogte een lichtkleurige horizontale streep, op grond waarvan het hof
vaststelt dat deze twee personen dezelfde personen zijn als de beide schutters op de plaats
delict.

Ongeveer 8 minuten nadat de drie personen de parkeergarage hadden verlaten, te weten om
12:51 uur, arriveerde de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 5] (hierna de Volkswagen Polo)
in de directe omgeving van het [straat 12] . Deze Volkswagen Polo werd vervolgens omstreeks
13:05 uur gezien op het [straat 10] . De Polo was exclusief in gebruik bij [verdachte 4] , die
[bijnaam 8] wordt genoemd. De telefoon van [verdachte 4] peilde uit in dezelfde omgeving als de
telefoons van [verdachte 1] en [verdachte 2] tusssen 12:49 en 12:59 uur in de directe omgeving
van het [straat 12] en tussen het [straat 12] en het [straat 10] in. Kort daarvoor heeft [verdachte
1] aan [verdachte 5] berichten gestuurd die instructies inhouden dat iemand snel naar een locatie
nabij het [straat 12] moet komen.

Op het moment dat de Polo op het [straat 10] werd gezien werden ook [verdachte 2] en
[verdachte 3] daar gezien, direct gevolgd door [verdachte 1] . Zij zijn alle drie het portiek
binnengegaan dat toegang geeft tot [straat 10] [huisnummer 3] .

In het pand [straat 10] [huisnummer 4] zijn twee verpakkingen van regenpakken aangetroffen,
waarvan de regenjas qua afbeelding op de verpakking overeen komt met de donkere jassen met
horizontale streep ter hoogte van de borst die twee personen droegen toen zij de parkeergarage
aan het [straat 12] verlieten en die ook door de twee schutters werden gedragen. De
verpakkingen bevatten nog wel de regenbroeken behorend bij beide pakken.

De bewijsmiddelen houden bovendien in dat [verdachte 4] en [verdachte 5] bij de voorbereiding
van de moordaanslag op [slachtoffer 1] intensieve betrokkenheid hadden. Het hof doelt daarbij op
de locatiegegevens van hun respectieve telefoontoestellen in samenhang met de inhoud van PGP-
berichten die zijn verzonden door de verdachten [verdachte 1] en [verdachte 5] , in het bijzonder
op 2 en 3 november 2015. Deze berichten kunnen niet anders worden uitgelegd dan dat
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[verdachte 4] en [verdachte 5] het slachtoffer volgen, onder meer met gebruikmaking van het
baken dat onder diens auto is gemonteerd. Daarbij wordt informatie doorgegeven aan [verdachte
1] . Ook in de ochtend van 5 november 2015 zijn [verdachte 4] en [verdachte 5] samen.

[verdachte 1] kreeg om 12:04 uur een bericht van [verdachte 5] inhoudende dat hij (het hof
begrijpt het latere slachtoffer [slachtoffer 1] ) “nu moet aankomen bij die osso (het hof begrijpt:
woning)”, waarop [verdachte 1] antwoordde: “ We zien hem al”. De mobiele telefoons van
[verdachte 1] en [verdachte 2] straalden kort na het tijdstip van de schietpartij en het daarop
gevolgde betreden en verlaten van de parkeergarage aan het [straat 12] paallocaties aan in de
directe omgeving van het [straat 12] en vervolgens tussen het [straat 12] en het [straat 10] .

Ook komt betekenis toe aan de inhoud van PGP-berichten die door betrokkenen zijn verzonden.

Zo stuurde [verdachte 1] om 13:19 uur een bericht naar [verdachte 5] , dat zoals hiervoor
besproken, inhield dat [verdachte 1] aan [verdachte 5] de opdracht geeft dat hij – [verdachte 5] –
de telefoon die gebruikt is om het baken onder de auto van [slachtoffer 1] te volgen onklaar dan
wel onvindbaar moet maken.

Ook de berichten die [verdachte 2] tussen 17:12 en 17:56 uur aan [verdachte 5] stuurde waarin
hij [verdachte 5] vroeg naar de Volkswagen Golf te komen om deze te “piepen” (het hof begrijpt:
te kijken) acht het hof relevant. Om 19:01 uur stuurde [verdachte 1] een bericht aan [verdachte 5]
dat hij terug moest komen en om 19:10 uur stuurde [verdachte 1] een bericht aan NN [bijnaam 4]
(aan wie hij blijkens de inhoud van de berichten verslag doet en verantwoording aflegt)
inhoudende dat “ze [bijnaam 1] hebben geveegd” (het hof begrijpt aangehouden gelet op het feit
dat [verdachte 5] op 5 november omstreeks 19:10 uur is aangehouden in de directe omgeving van
de geparkeerde Volkswagen Golf). Ongeveer een half uur later heeft [verdachte 1] aan [bijnaam
4] bericht dat ze [verdachte 5] de garage lieten zien en toen politie hoorden, waarna hij (
[verdachte 1] ), [bijnaam 2] ( [verdachte 2] ) en [bijnaam 8] ( [verdachte 4] ) zijn weggerend.

Verder acht het hof ook de overige berichten gewisseld tussen [verdachte 1] en NN [bijnaam 4]
tussen 19:10 uur en 22:14 uur voor de beoordeling van belang nu NN [bijnaam 4] daarin op niet
mis te verstane woorden [verdachte 1] ter verantwoording roept. [verdachte 1] reageerde met de
opmerking dat ze alles samen hebben overlegd, dat hij het maar moet vragen aan [bijnaam 2]
(het hof begrijpt [verdachte 2] ) waarna [verdachte 1] om 20:17 uur een bericht aan [verdachte 2]
heeft gestuurd inhoudende: “leg ff bro uit hoe s gegaan”.

Bovendien bevestigt het bericht van 20:15 uur van [verdachte 1] aan [bijnaam 4] dat [verdachte
4] na de schietpartij de drie daarbij betrokken personen (onder wie [verdachte 1] zelf) heeft
opgehaald.

Tot slot acht het hof het gesprek tussen [verdachte 1] en [verdachte 3] in de Fiat 500 ’s-avonds
omstreeks 20:30 uur redengevend, waarin werd besproken dat [verdachte 3] even een paar
dagen in [plaats 1] gaat zitten en [verdachte 1] voornemens is naar Pakistan te gaan en
[verdachte 3] “ zijn haren eraf zal scheren”. [verdachte 3] geeft verder aan dat hij niet echt op de
beelden van die garage staat en dat alleen zijn silhouet te zien is. Verder maken ze zich er meer
zorgen over dat die “kankerlijer” nog leeft en zegt [verdachte 1] dat het vandaag wel gewoon mis
moest gaan en dat als hij niet dood is, ze dan niet lang gaan zitten, maar als hij dood is ze wel
lang gaan zitten.

Door de verdachte is verklaard dat hij op 5 november 2015 de Volkswagen Golf vanuit [plaats 6]
naar het [straat 10] had gebracht samen met anderen. Op overige vragen over de gebeurtenissen
die dag heeft hij geen antwoord willen geven. Wel heeft hij verklaard over zijn betrokkenheid in de
voorfase van de moordaanslag op [slachtoffer 1] . Deze heeft erin bestaan dat hij enkele malen
locaties heeft doorgegeven via de BlackBerry, die hij, via een man wiens naam hij niet wil noemen,
tot zijn beschikking had gekregen. Het daarop gebaseerde verweer houdt in dat verdachte niet op
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de plaats van het delict is geweest.

Het hof stelt vast dat de verdachte met deze verklaring is gekomen ter terechtzitting in hoger
beroep, ruim drie jaar na het verweten feit. Tot die tijd heeft de verdachte volledig gezwegen.
Hoewel er door het hof meermalen naar is gevraagd heeft de verdachte niet willen zeggen van
wie hij die telefoon van het merk BlackBerry heeft gekregen. Evenmin heeft de verdachte enige
vraag willen beantwoorden over de inhoud van PGP-berichten waarvan hij op grond van de
bewijsmiddelen als de verzender moet worden aangemerkt. Noch heeft hij iets willen zeggen over
de inhoud en betekenis van de OVC-gesprekken van 5 november 2015 waaraan hij heeft
deelgenomen.

Daar staat tegenover dat uit de bewijsmiddelen in hun onderlinge verband en samenhang bezien,
blijkt dat

de verdachte in de voorfase van de aanslag op [slachtoffer 1] intensief betrokken is geweest,
hij in die voorfase voortdurend de ontvanger is geweest van informatie over de plaatsen waar
het beoogde slachtoffer zich bevond,
hij met één van de betrokkenen, [verdachte 3] , enkele malen berichten heeft gewisseld die
niet anders kunnen worden begrepen dan als een vooruitblik op hetgeen ten aanzien van
[slachtoffer 1] stond te gebeuren,
hij de Volkswagen Golf heeft opgehaald met twee andere personen die in die voorfase ook een
rol van betekenis hebben gehad,
de verdachte deze auto vervolgens samen met hen heeft geplaatst op het [straat 10] in
[plaats 3] ,
de telefoon van de verdachte op 5 november 2015 om 12:04 uur gelet op het ontvangen
bericht van [verdachte 5] om 12:04 uur over de aanwezigheid van de Opel van [slachtoffer 1]
op [straat 1] , aldaar aanwezig moet zijn geweest en daarnaast aanwezig was in de omgeving
waar de betrokkenen die op de plaats delict actief waren werden opgehaald, kort nadat de
Volkswagen Golf in de parkeergarage [straat 12] was geplaatst,
de verdachte daarna op het [straat 10] aan is komen lopen en naar binnen is gegaan,
hij betrokken is geweest bij het benaderen van de Volkswagen Golf aan het begin van de
avond, kort voordat [verdachte 5] werd aangehouden,
hij met [verdachte 3] uitgebreid de gang van zaken op de plaats delict heeft nabesproken,
hij met een persoon genoemd [bijnaam 4] , die op de achtergrond onmiskenbaar een rol van
betekenis vervult en een belang heeft bij de levensberoving van [slachtoffer 1] , met regelmaat
communiceert over de voortgang en over het uitblijven van het beoogde resultaat.

Deze omstandigheden in hun samenhang beschouwd leiden ertoe dat het verweer inhoudende
dat de verdachte niet aanwezig was op de plaats delict wordt verworpen. [verdachte 1] ,
[verdachte 2] en [verdachte 3] waren op de plaats van het delict aan [straat 1] te [plaats 2] .
Twee van hen zijn de schutters geweest en een van hen was de bestuurder van de Volkswagen
Golf. Hoewel het dossier aanwijzingen bevat voor de rollen die de drie verdachten hebben gehad,
acht het hof de inhoud van het dossier ontoereikend om de rolverdeling met zekerheid vast te
stellen. Het verweer slaagt in zoverre dat niet kan worden vastgesteld dat [verdachte 1] een van
de schutters was.

Medeplegen

Het hof overweegt met betrekking tot het tenlastegelegde medeplegen als volgt.

De plannen om [slachtoffer 1] te vermoorden bestonden al enige tijd. In die plannen waren alle vijf
de verdachten blijkens het berichtenverkeer waaraan zij deelnamen of waarin over hen werd
gesproken, betrokken.

Vanaf 24 oktober 2015 hebben [verdachte 4] en [verdachte 5] de auto van [slachtoffer 1] in de
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gaten gehouden.

Op eerdere momenten is geprobeerd [slachtoffer 1] van het leven te beroven, in het bijzonder op
2 en 3 november 2015. Door omstandigheden lukte dat telkens niet. Bij die eerdere gelegenheden
was steeds sprake van een samenwerking tussen de vijf verdachten in een vergelijkbare
rolverdeling als op 5 november 2015: [verdachte 4] en [verdachte 5] hielden zich bezig met het
volgen van [slachtoffer 1] , terwijl [verdachte 3] , [verdachte 2] en [verdachte 1] zich op de hoogte
lieten houden van de verplaatsingen van [slachtoffer 1] . De Volkswagen Golf was uitgerust met
enkele hulpmiddelen om [slachtoffer 1] op de weg tot stoppen te brengen.

[verdachte 1] , [verdachte 2] en [verdachte 3] hebben in de ochtend van 5 november 2015
gezamenlijk de Volkswagen Golf opgehaald in [plaats 6] en gebracht naar het [straat 10] in [plaats
5] . Op enig moment hebben zij die plaats weer verlaten. Vanuit [plaats 4] hebben zij de auto van
[slachtoffer 1] , waarvan de locatie steeds werd uitgepeild en doorgegeven door [verdachte 5] ,
gevolgd naar [straat 1] in [plaats 2] . Daar hebben twee van hen het vuur op [slachtoffer 1]
geopend. [verdachte 5] was die ochtend in het gezelschap van [verdachte 4] .

Vervolgens zijn [verdachte 1] , [verdachte 2] en [verdachte 3] naar de parkeergarage aan het
[straat 12] gereden waar zij zijn opgehaald door [verdachte 4] . Direct daaraan voorafgaand
ontving [verdachte 5] berichten van [verdachte 1] over de plaats waar zij moesten worden
opgehaald.

Nadat [verdachte 1] aan [verdachte 5] de opdracht had gegeven om de telefoon die was gebruikt
om de bewegingen van [slachtoffer 1] via het baken te kunnen volgen, onklaar of onvindbaar te
maken, hebben [verdachte 5] en [verdachte 4] in de middag van 5 november 2015, na de aanslag,
het telefoontoestel van het merk Samsung, dat was gebruikt om het peilbaken onder de auto van
[slachtoffer 1] te volgen, in een sloot gegooid.

Aan het begin van de avond is [verdachte 5] in de parkeergarage aan het [straat 12] om op
verzoek van [verdachte 2] te kijken naar de daar geparkeerde Volkswagen Golf. [verdachte 1] ,
[verdachte 2] en [verdachte 4] waren daar ook aanwezig.

Gedurende de periode waarin de moordaanslag werd voorbereid en uitgevoerd hebben de
verdachten met elkaar gecommuniceerd waarbij zij alle vijf gebruik maakten van telefoontoestellen
van het merk BlackBerry. Deze waren voorzien van de applicatie PGP met het oog op versleutelde
communicatie.

[verdachte 2] , [verdachte 1] en [verdachte 3] waren met regelmaat aanwezig in de loods in
[plaats 6] waar de bij de aanslag gebruikte Volkswagen Golf was geplaatst en die enkele malen op
onopvallende wijze uit die loods werd gereden. Deze loods was gehuurd door [verdachte 3] . De
woning [straat 10] [huisnummer 4] in [plaats 5] van [betrokkene 2] was blijkens observaties en
PGP-berichten een verzamel- dan wel ontmoetingsplek.

Tot slot komt betekenis toe aan de contacten met een persoon op de achtergrond, [bijnaam 4] of
[bijnaam 6] , die blijkens het berichtenverkeer als opdrachtgever kan worden aangemerkt en aan
wie door [verdachte 5] en [verdachte 1] verslag werd gedaan en verantwoording werd afgelegd.
Ook [verdachte 2] hield zich een enkele maal bezig met de inhoud van de informatie die aan deze
persoon moest worden verstrekt.

Gezien aard, reikwijdte, duur en intensiteit van de samenwerking tussen [verdachte 1] ,
[verdachte 2] , [verdachte 3] , [verdachte 4] en [verdachte 5] komt het hof tot de slotsom dat
deze vijf personen de poging tot moord tezamen en in vereniging hebben gepleegd. In alle fasen,
zowel bij de voorbereiding, de uitvoering als de afwikkeling, was ieder van hen betrokken met een
bijdrage die als wezenlijk kan worden gekenmerkt. Zij hadden daarbij in het hele traject een
gemeenschappelijke oriëntatie, namelijk de dood van [slachtoffer 1] .
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Aanvullende bewijsoverwegingen

Zaak A, feit 2

Het hof is van oordeel dat, gelet op de hiervoor vastgestelde betrokkenheid van [verdachte 1] ,
[verdachte 2] en [verdachte 3] op de plaats van het delict zelf, zij ook de daarbij gehanteerde,
onder 2 ten laste gelegde vuurwapens voorhanden hebben gehad.

Zaak A, feit 3 en feit 4

Ten aanzien van de in zaak A onder 3 ten laste gelegde heling van de Audi S4 overweegt het hof
het volgende. Uit de hiervoor vastgestelde feiten en omstandigheden blijkt dat de in loods 4 te
[plaats 6] aangetroffen Audi S4 gestolen was. [verdachte 1] heeft ter terechtzitting in hoger
beroep verklaard dat hij wist dat deze Audi in de loods stond. Hij heeft tevens verklaard dat hij
vermoedde dat dit voertuig gestolen was, maar heeft geen verklaring willen afleggen over de
herkomst van deze auto. Ook over zijn uitspraken met betrekking tot de Audi tijdens het gesprek
met [verdachte 3] in de avond van 5 november 2015 of de berichten die hij die dag om 20:20 uur
met [verdachte 2] over de Audi heeft uitgewisseld heeft [verdachte 1] niet willen verklaren. Naar
het oordeel van het hof kan evenwel uit de inhoud van die gesprekken, inhoudende dat ‘die Audi
weg moest’, bezien tegen de achtergrond van de liquidatiepoging die dag, niet anders worden
geconcludeerd dan dat [verdachte 1] wist dat de Audi van misdrijf afkomstig was.

Dat [verdachte 1] niet zelfstandig toegang tot de loods lijkt te hebben gehad, doet aan het
voorgaande niet af. Voor een bewezenverklaring is immers niet noodzakelijk dat [verdachte 1] te
allen tijde onverwijld over de Audi kon beschikken. Het hof acht de in zaak A onder 3 ten laste
gelegde opzetheling van de Audi S4 dan ook wettig en overtuigend bewezen.

[verdachte 1] heeft ter terechtzitting in hoger beroep ook verklaard dat hij wist dat er in de
kofferbak van de Audi in de loods “explosief gebeuren” lag.

Uit de berichtenwisseling tussen [verdachte 1] en [verdachte 3] en tussen [verdachte 1] en
[verdachte 2] op 5 november 2015, kort samengevat inhoudende dat de semtex (uit de loods)
weg moest, bezien in het licht van de overige samenwerking tussen deze verdachten bij de
liquidatiepoging, leidt het hof af dat [verdachte 1] deze springstof met [verdachte 3] en [verdachte
2] verborgen hield en daarmee voorhanden had.

Ook hier geldt dat aan het voorgaande niet af doet dat [verdachte 1] niet zelfstandig toegang tot
de loods lijkt te hebben gehad. Voor een bewezenverklaring is immers niet noodzakelijk dat
[verdachte 1] te allen tijde onverwijld over de springstof met toebehoren kon beschikken. Het hof
acht het in zaak A onder 4 ten laste gelegde dan ook wettig en overtuigend bewezen.

Zaak B, feit 1

Ten aanzien van het in zaak B onder 1 ten laste gelegde witwassen overweegt het hof het
volgende.

Het onderzoek in de onderhavige zaak heeft geen direct bewijs opgeleverd dat het geldbedrag
van € 8.000,00 van enig misdrijf afkomstig is.

Daarom zal moeten worden vastgesteld of de feiten en omstandigheden van dien aard zijn dat
van een vermoeden van witwassen sprake is.

Zowel [verdachte 2] als [verdachte 1] opereren in een criminele setting, zoals blijkt uit de hiervoor
weergegeven feiten en omstandigheden. Het is een feit van algemene bekendheid dat vele
vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld en dat coupures van
€ 500,00 in het normale betalingsverkeer een zeldzaamheid zijn. Van [verdachte 1] is bovendien
geen noemenswaardig legaal inkomen bekend. Deze feiten en omstandigheden zijn van dien aard
dat zij het vermoeden van witwassen rechtvaardigen.

[verdachte 1] heeft over de herkomst van dit geld geen enkele verklaring afgelegd, terwijl dit wel
van hem mocht worden verwacht. Het ontstane bewijsvermoeden is dan ook niet aangetast. Het
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hof acht het in zaak B onder 1 ten laste gelegde witwassen dan ook wettig en overtuigend
bewezen.

Nu evenwel met onvoldoende zekerheid uit het dossier en in het bijzonder de context van het
gesprek tussen [verdachte 2] en [verdachte 1] kan worden afgeleid dat [verdachte 1] het
geldbedrag samen met een ander voorhanden heeft gehad, acht het hof medeplegen niet
bewezen.

Zaak B, feit 2 subsidiair

Ten aanzien van het in zaak B onder 2 subsidiair ten laste gelegde overweegt het hof het
volgende.

De bromfietskentekenplaat is ten hoogste één etmaal voordat deze in de Fiat 500 werd
aangetroffen gestolen. [verdachte 1] was zowel bij de controle van de Fiat 500 op 27 augustus
2015 omstreeks 22.00 uur als bij zijn aanhouding op 28 augustus 2015 om 00.45 uur, bijna drie
uur later, de bestuurder van de Fiat 500. Het hof leidt hieruit af dat [verdachte 1] , als bestuurder
en gebruiker van de Fiat 500, wetenschap had van en feitelijke zeggenschap had over de in die
auto aanwezige goederen, waaronder de bromfietskentekenplaat. [verdachte 1] heeft geen
enkele verklaring willen afleggen over de aanwezigheid van de gestolen bromfietskentekenplaat in
de door hem in die periode gebruikte Fiat 500, terwijl voornoemde omstandigheden wel om een
uitleg vragen. Gelet op het hiervoor overwogene is het hof van oordeel dat niet anders kan
worden geconcludeerd dan dat de verdachte wist dat de kentekenplaat van diefstal afkomstig
was. Het hof acht de in zaak B onder 2 subsidiair ten laste gelegde opzetheling dan ook wettig en
overtuigend bewezen.

Zaak B, feit 3

Ten aanzien van het in zaak B onder 3 ten laste gelegde overweegt het hof het volgende.
[verdachte 1] , [verdachte 2] en [verdachte 3] hebben intensief samengewerkt bij het plegen van
de aanslag op [slachtoffer 1] . Bij die aanslag zijn twee zware aanvalsgeweren gebruikt. De Opel
waarin [slachtoffer 1] zich bevond stond tussen andere auto’s op een parkeerterrein bij woningen.
Onder die omstandigheden hebben alle drie de personen op de plaats delict, zowel de schutters
als de chauffeur, willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat de schutters behalve de
auto van [slachtoffer 1] ook andere auto’s zouden treffen.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het in zaak A onder 1, 2, 3 en 4 en
in zaak B onder 1, 2 subsidiair en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

Zaak A

1.

hij op 5 november 2015 te Diemen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om,
tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 1] van
het leven te beroven, tezamen en in vereniging met anderen, met dat opzet met vuurwapens
kogels gericht op het lichaam van die [slachtoffer 1] heeft afgevuurd, waardoor die [slachtoffer 1]
meermalen in zijn lichaam is geraakt;

2.

hij op 5 november 2015 te Diemen , tezamen en in vereniging met anderen, een of meer wapens
van categorie II, te weten: (een) vuurwapen(s), geschikt om automatisch te vuren of categorie III,
te weten: (een) vuurwapen(s) in de vorm van een geweer of pistool voor zover niet vallend onder
categorie II sub 2e, en munitie van categorie III, te weten 34 patronen, kaliber 7.62x39,
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voorhanden heeft gehad;

3.

hij op of omstreeks 5 november 2015 te Lijnden , tezamen en in vereniging met een ander

- een personenauto, merk: Audi S4 met Duits kenteken [kenteken 7]

voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen wist dat het een door
misdrijf verkregen goed betrof;

4.

hij op 5 november 2015 te Lijnden , tezamen en in vereniging met anderen, voorhanden heeft
gehad:

onderdelen die specifiek bestemd zijn voor wapens als bedoeld in artikel 2 lid 1 categorie II, onder
7e, te weten: voorwerpen bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur of door
middel van ontploffing, en die van wezenlijke aard zijn, te weten:

acht containers, bevattende totaal ongeveer 2,2 kilogram springstof op basis van TNT en
vijf elektrische slagpijpjes en
een constructie bestaande uit een PVC pijp die met een slagpijpje kan worden verbonden, welk
slagpijpje met een afstandsbediening op afstand tot ontploffing kan worden gebracht;

Zaak B

1.

hij op 4 november 2015 in Nederland zich heeft schuldig gemaakt aan witwassen, immers heeft hij
een geldbedrag van 8.000 euro, in 16 briefjes van 500 euro, voorhanden gehad, terwijl hij wist
dat dat geldbedrag, onmiddellijk of middellijk, afkomstig was uit enig misdrijf;dat dat geldbedrag, onmiddellijk of middellijk, afkomstig was uit enig misdrijf;

2.

subsidiair:

hij op 27 augustus 2015 te Amsterdam een bromfietskentekenplaat [kenteken 1] voorhanden
heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van dat goed wist dat het een door
misdrijf verkregen goed betrof;

3.

hij op 5 november 2015 te Diemen , tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en
wederrechtelijk een personenauto merk Mazda, kenteken [kenteken 2] , toebehorende aan
[slachtoffer 3] , heeft beschadigd, immers hebben hij, verdachte, en zijn mededaders in de
nabijheid van die Mazda met vuurwapens kogels afgevuurd, waarvan er één in het
bestuurdersportier van voornoemde Mazda is ingeslagen.

Hetgeen in zaak A onder 1, 2, 3 en 4 en in zaak B onder 1, 2 subsidiair en 3 meer of anders is ten
laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde is gegrond op de, in dit arrest opgenomen, redengevende feiten en
omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het in zaak A onder 1, 2,
3 en 4 en in zaak B onder 1, 2 subsidiair en 3 bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.
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Het in zaak A onder 1 bewezenverklaarde respectievelijk het in zaak A onder 2
bewezenverklaarde levert op

de eendaadse samenloop van

medeplegen van poging tot moord

en

medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en
het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II of een vuurwapen van
categorie III, meermalen gepleegd en medeplegen van handelen in strijd met artikel 26,
eerste lid, van de Wet wapens en munitie

Het in zaak A onder 3 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van opzetheling.

Het in zaak A onder 4 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en
het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II.

Het in zaak B onder 1 bewezen verklaarde levert op:

witwassen.

Het in zaak B onder 2 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

opzetheling.

Het in zaak B onder 3 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander
toebehoort, beschadigen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten
aanzien van het in zaak A onder 1, 2, 3 en 4 en in zaak B onder 1, 2 subsidiair en 3 bewezen
verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf

De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het in zaak A onder 3 wat betreft de heling van
een scooter en het in zaak B onder 2 primair ten laste gelegde vrijgesproken en hem ten aanzien
van het in zaak A onder 1, 2, 3 en 4 en het in zaak B onder 1, 2 subsidiair en 3 bewezenverklaarde
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaren, met aftrek van de tijd die de
verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. Tevens zijn beslissingen genomen omtrent de in
beslag genomen voorwerpen, als nader in het vonnis waarvan beroep is omschreven.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot dezelfde straf
als door de rechter in eerste aanleg opgelegd.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen vrijheidsstraf bepaald op grond van de ernst van de
feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de
verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte is zeer intensief betrokken geweest bij activiteiten die erop waren gericht om

383



[slachtoffer 1] van het leven te beroven. Hij heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan
poging tot moord. Het gronddelict, moord, behoort tot de ernstigste feiten die in onze
strafwetgeving strafbaar zijn gesteld. Uit de bewijsvoering blijkt dat de betrokkenheid van de
verdachte zich heeft uitgestrekt over een periode van enige duur. Daarbij is reeds op dagen
gelegen vóór de in de tenlastelegging genoemde pleegdatum gezocht naar mogelijkheden om
[slachtoffer 1] om het leven te brengen.

De verdachte heeft zijn betrokkenheid bij de tenlastegelegde poging tot moord op hoofdlijnen
ontkend. Hij heeft ter terechtzitting in hoger beroep op 13 november 2018, meer dan drie jaren na
de pleegdatum, voor het eerst inhoudelijk verklaard en gezegd dat hij “een beetje betrokken” is
geweest. Die betrokkenheid zou erin hebben bestaan dat de verdachte samen met anderen, van
wie hij de naam niet wil noemen, de Volkswagen Golf die bij de aanslag op [slachtoffer 1] is
gebruikt op de dag van die aanslag heeft verplaatst van [plaats 6] naar het [straat 10] in [plaats
3] . Ook zou hij in de daaraan voorafgegane periode berichten en locaties hebben doorgegeven
op verzoek van iemand van wie hij geld had geleend. Op vragen over de gebeurtenissen
gedurende de rest van die dag heeft hij geen vragen willen beantwoorden. Ook andere vragen
van het hof bleven grotendeels onbeantwoord.

In het licht van de bewezenverklaarde poging tot moord en de daarvoor gebezigde
bewijsmiddelen bestaat er geen enkele aanleiding om uit te gaan van de authenticiteit van de,
eerst in de fase van het hoger beroep ter terechtzitting afgelegde, verklaring van de verdachte
over de aanslag op [slachtoffer 1] . Integendeel. Deze verklaring, door de verdachte
gepresenteerd als een onthulling die het resultaat is van lang wikken en wegen, acht het hof van
een stuitende onoprechtheid.

De wijze van uitvoering van de aanslag op [slachtoffer 1] typeert het hof zonder meer als
professioneel. Daarnaast zijn de verdachte en zijn mededaders roekeloos te werk gegaan en zijn
grote risico’s voor de veiligheid van anderen genomen.

Twee schutters hebben met aanvalsgeweren 34 kogels afgevuurd. [slachtoffer 1] is daarbij zes
keer, onder meer op vitale plaatsen in zijn lichaam, geraakt. Er is in het wilde weg geschoten, mag
wel de conclusie zijn. In diverse auto’s die in de directe omgeving stonden geparkeerd zijn kogels
ingeslagen. Toen [slachtoffer 1] zich probeerde te verwijderen en in zijn auto naar de sloot reed
zijn de schutters hem gevolgd. [slachtoffer 1] mocht dit, koste wat het kost, niet overleven.

De aanslag is uitgevoerd op klaarlichte dag in een woonwijk. Tal van omwonenden zijn er in meer
of mindere mate getuige van geweest. De werkwijze van de daders op de plaats delict, van wie de
verdachte er een was, heeft grote risico’s meegebracht dat meer slachtoffers zouden zijn gevallen.
Zoals de rechtbank in haar vonnis ook heeft overwogen kwam één getuige net aanrijden op de
parkeerplaats toen er werd geschoten. Een andere getuige heeft verklaard dat rond het tijdstip
waarop is geschoten veel buurtbewoners hun hond uitlaten op de plek waar [slachtoffer 1] onder
vuur is genomen.

Zoals het hof in de sleutel van de bewijsvoering heeft overwogen kan niet met voldoende
zekerheid worden vastgesteld wie van de drie daders op de plaats van het delict ( [verdachte 2] ,
[verdachte 1] en [verdachte 3] ) de twee schutters zijn geweest. Het hof is van oordeel dat de
wijze waarop de aanslag is voorbereid en uitgevoerd tot geen andere conclusie kan leiden dan
dat zij alle drie wisten dat [slachtoffer 1] op deze onverschrokken manier onder vuur zou worden
genomen. Zij zijn daarom alle drie even verantwoordelijk voor het toegepaste geweld. Daar komt
bij dat de afgeluisterde en opgenomen gesprekken waaraan de verdachte heeft deelgenomen en
zijn bijdrage aan de versleutelde communicatie via de BlackBerry zeer krachtig bewijs opleveren
dat hij geen enkele aarzeling heeft gehad bij de niets ontziende uitvoering van de aanslag. De
voor het bewijs gebezigde berichten die via de zogeheten PGP-BlackBerry’s door verdachte zijn
gestuurd en de door hem gemaakte opmerkingen tijdens de opgenomen en afgeluisterde
gesprekken wekken ronduit afschuw.
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Verder is van betekenis dat de voorbereiding van de aanslag een professioneel karakter heeft
gehad. [slachtoffer 1] , het beoogde slachtoffer, is intensief gemonitord aan de hand van een
peilbaken dat onder diens auto was geplaatst. Nadat de auto gedurende bijna twee weken was
gevolgd, werd er toegeslagen. Met behulp van versleutelde communicatie, waarvoor aparte
telefoontoestellen met een dure applicatie werden gebruikt, werd onder meer de informatie over
dit baken en over de plaatsen waar dit zich bevond met de mededaders gedeeld. In deze
communicatie was de verdachte een zeer actieve deelnemer.

In het nadeel van de verdachte weegt voorts dat hij in direct contact heeft gestaan met de
persoon die de opdracht tot de moord heeft verstrekt of die er in elk geval belang bij had dat
[slachtoffer 1] van het leven zou worden beroofd. Deze persoon was genaamd “ [bijnaam 4] ” en “
[bijnaam 6] ” in de contactenlijsten van de BlackBerry’s van respectievelijk de verdachte en
[verdachte 5] . Met vasthoudendheid drong de bedoelde persoon aan op snel resultaat en vroeg
hij telkens om verantwoording. De verdachte deed hem enkele malen verslag van de voortgang
dan wel van het ontbreken daarvan. Ook dit contact van de verdachte met deze persoon op de
achtergrond illustreert de verbetenheid van de verdachte om het beoogde resultaat te bereiken.

Het is tegen deze achtergrond dat het hof het voor de strafmaat nauwelijks van betekenis acht
dat het bij een poging tot moord is gebleven. Weliswaar heeft dit juridische betekenis in die zin
dat het strafmaximum erdoor wordt bepaald maar de verdachte heeft met deze werkwijze
zodanige grenzen opgezocht dat ook de grenzen voor strafoplegging in beeld zijn gekomen. De
advocaat-generaal heeft op goede gronden betoogd dat de door de verdachte gepleegde poging
tot moord een feit van de buitencategorie is. De verdachte laat door zijn betrokkenheid bij dit feit
en door de inhoud van de communicatie waaraan hij heeft deelgenomen geen enkele twijfel
bestaan over zijn onverschrokken houding.

De verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het medeplegen van wapenbezit en van het
bezit van explosieven. Het hof merkt op dat het onder A2 bewezen verklaarde in vereniging
voorhanden hebben van vuurwapens en munitie in een verhouding van eendaadse samenloop
staat tot het onder A1 bewezen verklaarde medeplegen van poging tot moord. De verdachte had
2,2 kilo springstof opgeslagen in de loods in [plaats 6] . In het dossier bevindt zich een
audiovisuele opname van een explosie waarbij ongeveer een halve kilo van het aangetroffen
materiaal tot ontploffing is gebracht. Het lijdt geen twijfel dat hiermee dodelijke slachtoffers
konden worden gemaakt. De verdachte heeft hierover verder niet willen verklaren. Maar tegen de
achtergrond van de door hem medegepleegde aanslag op [slachtoffer 1] stelt de vondst van deze
springstof bepaald niet gerust.

Voorts is ten laste van de verdachte een aantal andere feiten bewezen verklaard, zoals heling van
een voertuig, witwassen van een geldbedrag en vernieling.

Tegenover al het voorgaande dat noopt tot oplegging van een gevangenisstraf van zeer lange
duur heeft de verdachte niets gesteld dat van enige betekenis kan zijn in zijn voordeel.
Leedtoevoeging als strafrechtelijke reactie op de door de verdachte gepleegde feiten is dan ook
een belangrijk doel van de straf die het hof zal opleggen.

In strafverzwarende zin slaat het hof ook acht op het uittreksel uit de justitiële documentatie van
de verdachte van 24 oktober 2018. Daaruit blijkt dat de verdachte in 2001 onherroepelijk is
veroordeeld wegens doodslag. Hem zijn toen de straf van jeugddetentie en de PIJ-maatregel
opgelegd. Hoewel sindsdien lange tijd is verstreken legt dit, gelet op de aard van het toen
gepleegde delict en aard en ernst van de delicten waarvoor de verdachte thans wordt
veroordeeld, wel degelijk gewicht in de schaal.

Het is tegen deze achtergrond dat de aan de verdachte op te leggen gevangenisstraf tevens in
aanzienlijke mate staat in de sleutel van beveiliging van de samenleving.

Tot slot overweegt het hof wat de strafdoelen betreft dat als uitgangspunt heeft te gelden dat de
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strafrechtspleging bijdraagt aan de algemene preventie van strafbare feiten en in dat verband een
zekere afschrikkende werking dient te hebben. Het hof beoogt met de afdoening van deze zaak
duidelijk te maken dat op deze ernstige vormen van ontwrichtend geweld een zeer stevige reactie
van de strafrechter volgt.

In het licht van de voorgaande overwegingen komt het hof tot de slotsom dat de straf die door de
advocaat-generaal is geëist passend en geboden is.

Vordering tot oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van slachtoffer
[slachtoffer 4]

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen
in verband met de schade die mevrouw [slachtoffer 4] heeft geleden doordat haar auto
beschadigd is geraakt door kogelinslagen tijdens de aanslag op [slachtoffer 1] . Zij heeft in eerste
aanleg geen vordering tot vergoeding van de schade ingediend. Tegen oplegging van de
maatregel heeft de verdediging zich verzet.

Het hof overweegt als volgt. Artikel 36f, tweede lid, Sr regelt dat de schadevergoedingsmaatregel
kan worden opgelegd indien en voor zover de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk
recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.

Het hof stelt vast dat er ter terechtzitting in hoger beroep debat is geweest over de vraag welke
betekenis toekomt aan de omstandigheid dat de schade reeds aan mevrouw [slachtoffer 4] is
vergoed door de gemeente [plaats 2] . Daarnaast is door de verdediging aandacht gevraagd voor,
naar het hof begrijpt, het rechtstreekse verband tussen de aan de verdachte verweten gedraging
en de schade. Dit is een kwestie die blijkens de bewoordingen van de artikelen 51f en 361,
tweede lid, onder b, Sv in de sleutel van de ontvankelijkheid van de benadeelde partij zelf staat.

Een en ander betekent dat het hof de bedoelde civielrechtelijke aansprakelijkheid niet heeft
kunnen vaststellen in een aan de strafprocedure accessoir civiel geding. Bij deze stand van zaken
is de slotsom dat de gang van zaken tot resultaat heeft dat het civielrechtelijke debat
onvoldoende is uitgekristalliseerd. Dat brengt met zich dat aan de voorwaarde als bedoeld in het
tweede lid van artikel 36f Sr niet is voldaan en dat de vordering van de advocaat-generaal zal
worden afgewezen.

Beslag

Het hof baseert de navolgende beslagbeslissingen op de ter terechtzitting van 16 november 2018
door de advocaat-generaal overgelegde beslaglijst ter vervanging van de eerdere beslaglijst.

Het in zaak A onder 1 bewezen verklaarde is voorbereid met behulp van de in beslag genomen en
niet teruggegeven voorwerpen, op de beslaglijst vermeld onder de nummers 1, 33, 34 en 35. Zij
behoren de verdachte toe. Zij zullen daarom worden verbeurd verklaard.

Het in zaak A onder 4 bewezen verklaarde is begaan met betrekking tot de in beslag genomen en
nog niet teruggegeven voorwerpen, op de beslaglijst vermeld onder 51 tot en met 60. Zij zullen
aan het verkeer worden onttrokken aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met
de wet.

De in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, op de beslaglijst vermeld onder de
nummers 8, 37, 38, 41, 42 en 48 zijn bij gelegenheid van het onderzoek naar het door de
verdachte in zaak A onder 1 begane feit aangetroffen. Zij behoren aan de verdachte toe en
kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten dan wel tot belemmering
van de opsporing daarvan. Zij zullen worden onttrokken aan het verkeer aangezien het
ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en/of de wet.
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Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Deze bedroeg € 227.400,01. De vordering is bij vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 42.980,01. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep
opnieuw gevoegd, met dien verstande dat niet langer wordt verzocht om vergoeding van verlies
aan verdienvermogen

(post ad € 182.305,00), zodat de vordering thans € 43.280,01 bedraagt.

Standpunt OM

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde
partij dient te worden toegewezen met uitzondering van de gevraagde vergoeding van het
horloge en de kosten van de rekenkundige: in dat deel van de vordering dient de benadeelde
partij niet-ontvankelijk te worden verklaard. Volgens de advocaat-generaal is onvoldoende komen
vast te staan dat de benadeelde partij het horloge op 5 november 2015 droeg. Wat betreft de
kosten van de rekenkundige is opgemerkt dat, nu de benadeelde partij de post verlies aan
verdienvermogen in hoger beroep niet langer handhaaft, niet in de onderhavige strafzaak maar in
een eventueel op te starten civiele procedure om vergoeding van deze kosten dient te worden
gevraagd.

Standpunt verdachte

De verdediging heeft overeenkomstig het standpunt van de advocaat-generaal bepleit dat de
benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in het deel van de vordering dat ziet
op de kosten van de rekenkundige. De verdediging heeft in dit verband aangevoerd dat de
benadeelde partij de post verlies aan verdienvermogen heeft ingetrokken. De verzochte
vergoeding ziet dan ook op kosten gemaakt ter vaststelling van een schadepost die niet meer aan
de orde is. Bovendien zijn de kosten nodeloos gemaakt zodat er ook geen ruimte is voor
vergoeding op basis van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kunnen deze kosten
onder proceskosten vallen als bedoeld in artikel 241 van het Wetboek van Rechtsvordering. Wat
betreft de gevraagde vergoeding van het horloge is het standpunt ingenomen dat nu niet of in elk
geval onvoldoende de eigendom van het horloge vaststaat en evenmin niet of in elk geval
onvoldoende kan worden vastgesteld dat [slachtoffer 1] het horloge op 5 november 2015 droeg,
in combinatie met de onduidelijkheden die er bestaan over de wijze van het verlies van het
horloge, de benadeelde partij ook ten aanzien van deze gevorderde schadevergoeding niet
ontvankelijk moet worden verklaard. Tot slot heeft de verdediging verzocht de gevorderde
immateriële schadevergoeding te matigen.

Oordeel hof

Horloge

De advocaat van de benadeelde partij heeft het standpunt ingenomen dat het verlies van het
horloge in conditio sine qua non-verband staat met het strafbare feit, dat daarmee het causale
verband is gegeven en dat mogelijk meervoudige causaliteit daar niet aan af kan doen. Het hof is
van oordeel dat, mede gelet op het verhandelde ter terechtzitting, ten aanzien van de causaliteit
niet is voldaan aan de stelplicht, zodat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-
ontvankelijk dient te worden verklaard.

Kosten rekenkundige

De verzochte vergoeding ad € 300,00 ziet op de door rekenkundige [rekenkundige] gemaakte
kosten ter vaststelling van de post verlies aan verdienvermogen. Nu deze post in hoger beroep
niet langer wordt gehandhaafd is het hof, mede gelet op het ter terechtzitting verhandelde, van
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oordeel dat de vraag of het verzoek om vergoeding van de kosten van de rekenkundige kan
worden ingewilligd, niet zonder nader onderzoek is te beantwoorden. De behandeling levert
daarom een onevenredige belasting op van het strafgeding, reden waarom de benadeelde partij
in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Overig

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als
gevolg van het in zaak A onder 1 bewezen verklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks
schade heeft geleden tot na te melden bedrag. De verdachte is tot vergoeding van die schade
gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door de verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van
artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen en maatregelen zijn gegrond op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 36f,
45, 47, 55, 57, 289, 350, 416 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55
van de Wet wapens en munitie.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen
verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de
beslissing ter zake van het in zaak A onder 3, vierde gedachtestreepje, ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en
doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het in zaak B onder 2 primair ten laste gelegde heeft
begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in zaak A onder 1, 2, 3 en 4 en
in zaak B onder 1, 2 subsidiair en 3 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is
bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in zaak A onder 1, 2, 3 en 4 en in zaak B onder 1, 2 subsidiair en 3 bewezen
verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 (twintig) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in
artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest
is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden
gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.
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Wijst af de vordering van de advocaat-generaal tot oplegging van de
schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van slachtoffer [slachtoffer 4] .

Verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

de op de beslaglijst onder 1, 33, 34 en 35 vermelde voorwerpen.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven
voorwerpen, te weten:

de op de beslaglijst onder 8, 37, 38, 41, 42, 48 en 51 tot en met 60 vermelde voorwerpen.

Gelast de teruggave aan de verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven
voorwerp, te weten:

het op de beslaglijst onder 15 en 68 vermelde voorwerp.

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van de in beslag genomen, nog niet
teruggegeven voorwerpen, te weten:

de op de beslaglijst onder 5, 16, 36, 39, 40, 50 en 61 tot en met 67, 69 en 70 vermelde
voorwerpen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 1] ter zake van
het in zaak A onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 31.530,01 (eenendertigduizend
vijfhonderddertig euro en één cent) bestaande uit € 6.530,01 (zesduizend vijfhonderddertig
euro en één cent) materiële schade en € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) immateriële
schade, waarvoor de verdachte met de mededaders hoofdelijk voor het gehele bedrag
aansprakelijk is, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum
tot aan de dag der voldoening.

Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de
tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer,
genaamd [slachtoffer 1] , ter zake van het in zaak A onder 1 bewezen verklaarde een bedrag te
betalen van € 31.530,01 (eenendertigduizend vijfhonderddertig euro en één cent) bestaande uit €
6.530,01 (zesduizend vijfhonderddertig euro en één cent) materiële schade en € 25.000,00
(vijfentwintigduizend euro) immateriële schade, waarvoor de verdachte met de mededaders
hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de
hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening, bij gebreke van betaling en
verhaal te vervangen door 192 (honderdtweeënnegentig) dagen hechtenis, met dien verstande
dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten
behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte of zijn mededaders aan een van beide
betalingsverplichtingen hebben voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële en de immateriële schade op
5 november 2015.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam , waarin
zitting hadden mr. R.M. Steinhaus, mr. M.L. Leenaers en mr. M. Senden, in tegenwoordigheid van
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mr. S. Ourahma, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van
14 december 2018.
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Instantie Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak 12-03-2018

Datum publicatie 19-03-2018

Zaaknummer 09/818727-17

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Gevangenisstraf voor mishandeling levensgezel en onttrekken van kinderen aan
wettig gezag, vrijspraak voor wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJFS 2018/189 

Uitspraak

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/818727-17

Datum uitspraak: 12 maart 2018

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het
onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie
tegen de verdachte:

[verdachte] ,

ECLI:NL:RBDHA:2018:2983

Rechtbank DEN HAAG
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geboren op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats] ,

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

thans gedetineerd in detentiecentrum [PI] .

Het onderzoek is gehouden ter terechtzittingen van 4 december 2017 (pro forma) en 26 februari 2018.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. C. van den Heuvel
en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman, mr. M. van Stratum, advocaat te Nootdorp, naar
voren is gebracht.

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 29 augustus 2017 tot en met 30
augustus 2017 te Delft zijn levensgezel, te weten [slachtoffer 1] , opzettelijk heeft mishandeld door
die [slachtoffer 1]

- ( meermalen) (met kracht) op/tegen het hoofd en/of het lichaam te stompen/slaan en/of

- ( meermalen) (met kracht) tegen het lichaam te schoppen en/of

- ( meermalen) (met kracht) met een riem op/tegen het hoofd en/of het lichaam te slaan en/of

- ( meermalen) (met kracht) met een telefoonkabel op/tegen het lichaam te slaan,

waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

2.

hij op of omstreeks 30 augustus 2017 te Delft en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland,

opzettelijk [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of
beroofd gehouden, door die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

- ( onder schooltijd) van school op te halen en/of

- ( vervolgens) in een auto mee te nemen naar de woning van een zus van verdachte en/of de woning
van een buurvrouw van die zus van verdachte en/of

- ( vervolgens) in die woning(en) achter te laten en/of in een kamer met een deur zonder deurklink

1 Het onderzoek ter terechtzitting

2 De tenlastelegging
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3.1

3.2

3.3

(waardoor die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] die kamer niet zelfstandig konden verlaten), in elk
geval die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] te beletten te gaan en te staan waarheen zij wilden;

3.

hij op of omstreeks 30 augustus 2017 te Delft en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland,

opzettelijk een minderjarige, [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3] , en/of [slachtoffer 3] ,
geboren op [geboortedatum 4] , heeft onttrokken aan het wettig over hen gesteld gezag en/of aan
het opzicht van degene die dit desbevoegd over hen uitoefende, terwijl die minderjarigen beneden de
twaalf jaren oud waren.

Inleiding1

Op de verdachte rust de verdenking dat hij – kort gezegd – zijn levensgezel [slachtoffer 1] heeft
mishandeld door haar te stompen of te slaan met zijn handen, met een telefoonkabel en met een
riem en door haar te schoppen (feit 1). Tevens wordt hem verweten dat hij zijn kinderen
wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd (feit 2) en dat hij hen heeft onttrokken aan het
wettig over hen gestelde gezag (feit 3). Omdat de verdachte dit alles ontkent, dient de rechtbank
de vraag te beantwoorden of wettig en overtuigend bewezen kan worden dat hij zich aan deze
feiten heeft schuldig gemaakt.

De volgende feiten kunnen op grond van de gebruikte bewijsmiddelen als vaststaand worden
aangemerkt. Deze feiten hebben ter terechtzitting niet ter discussie gestaan en kunnen zonder
nadere motivering als vertrekpunt voor de beoordeling van de bewijsvraag dienen.

Op 30 augustus 2017 heeft de verdachte zijn kinderen [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] naar
school gebracht in Delft. Hij heeft ze vervolgens na korte tijd, omstreeks 09.00 uur, weer van
school opgehaald, waarna hij ze met een auto naar zijn zus [zus verdachte] in Den Haag heeft
gebracht.2

De politie heeft de kinderen nog diezelfde dag, omstreeks 15.00 uur, aangetroffen in de woning
van de buurvrouw van deze zus van de verdachte. De kinderen bevonden zich op dat moment in
een kamer waarvan de toegangsdeur geen deurklink had.3

[slachtoffer 2] is geboren op [geboortedatum 3] en [slachtoffer 3] op [geboortedatum 4] .4

De verdachte had geen wettig gezag over de kinderen.5

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank bewezen zal verklaren dat de verdachte
de hem ten laste gelegde feiten heeft begaan.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in de zin van
artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (Sv). De politie heeft de verdachte met geweld
gedwongen om zijn telefoon te ontgrendelen, zonder dat zijn raadsman aanwezig was of overleg

3 Bewijsoverwegingen
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met zijn raadsman mogelijk werd gemaakt en zonder concrete aanleiding. Hiermee is op
ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op de Ambtsinstructie voor de politie en op de artikelen 3, 6
en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM).

Ook heeft de raadsman van de verdachte aangevoerd dat de verklaringen van aangeefster
[slachtoffer 1] onbetrouwbaar zouden zijn.

Tevens heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat de verklaringen van [slachtoffer 2]
en [slachtoffer 3] van het bewijs dienen te worden uitgesloten omdat de verdediging hen niet als
getuige heeft mogen ondervragen, als gevolg waarvan de verdachte in zijn belangen is geschaad,
terwijl hun verhalen onvoldoende steun vinden in andere wettige bewijsmiddelen.

Ten aanzien van feit 1 heeft de raadsman verder aangevoerd dat de mishandeling niet wettig en
overtuigend kan worden bewezen omdat er geen steunbewijs is voor de verklaringen van
aangeefster en het letsel ook kan zijn ontstaan door de val van haar fiets, zoals de verdachte
heeft verklaard.

Ook kan volgens de raadsman niet worden bewezen dat sprake was van een levensgezel omdat
de verdachte en aangeefster ten tijde van het tenlastegelegde geen nauwe persoonlijke
betrekking van een zekere hechtheid hadden.

Ten aanzien van de feiten 2 en 3 heeft de raadsman aangevoerd dat de verdachte deze feiten niet
opzettelijk heeft begaan. De verdachte was in de veronderstelling dat hij het wettig gezag over de
kinderen had. Hij had niet de intentie om zijn kinderen te ontvoeren of ze te onttrekken aan het
over hen gesteld gezag. Als vader had hij geen toestemming nodig om zijn kinderen vroegtijdig
van school te halen en ze eenmalig voor korte duur bij zijn zus onder te brengen. Dat zijn zus de
kinderen vervolgens bij een buurvrouw heeft ondergebracht in een kamer met een deur zonder
deurklink kan hem niet worden verweten omdat hij daarvan geen wetenschap had. De verdachte
dient daarom ook te worden vrijgesproken van de feiten 2 en 3.

De beoordeling van de tenlastelegging

Onherstelbaar vormverzuim?

Met betrekking tot de vraag of sprake is van een (onherstelbaar) vormverzuim overweegt de
rechtbank als volgt.

Uit het proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot het ontgrendelen van de telefoon van
de verdachte blijkt dat de verbalisanten de verdachte eerst hebben gevraagd of hij hieraan wilde
meewerken. Dit weigerde hij. Vervolgens hebben zij de verdachte gevorderd aan ontgrendeling
mee te werken en hebben zij de verdachte tegen de muur en in de transportboeien geplaatst om
verdere escalatie te voorkomen, aangezien de verdachte fysiek tegenwerkte. Bij het plaatsen van
de duim van de verdachte op zijn telefoon zag verbalisant [verbalisant] dat de verdachte met
flinke kracht in zijn telefoon kneep. [verbalisant] heeft vervolgens met geweld voorkomen dat de
verdachte zijn telefoon en daarmee eventueel bewijsmateriaal zou vernielen. Hierna heeft de
verdachte meegewerkt en – nadat pogingen om de telefoon te ontgrendelen door zijn
vingerafdruk mislukten – de code van zijn telefoon ingetoetst.

De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van een schending van de artikelen 3, 6 of 8 van
het EVRM dan wel van de Ambtsinstructie voor de politie. De verdachte werd immers verdacht van
zeer ernstige feiten, waaronder wederrechtelijke vrijheidsberoving van twee jonge kinderen, en
op het moment waarop zijn medewerking aan ontgrendeling van zijn telefoon werd gevraagd, had
de politie geen idee waar de kinderen verbleven. Er was dan ook een spoedeisend belang om zo
snel mogelijk de verblijfplaats van de kinderen te achterhalen. Dan is enige dwang daarbij
geoorloofd en ook noodzakelijk en hoeft niet eerst contact met een raadsman gelegd te worden.
Niet is gebleken dat de politie disproportioneel heeft gehandeld. De rechtbank is dan ook van
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oordeel dat geen sprake is geweest van een vormverzuim.

De betrouwbaarheid van de verklaringen van aangeefster [slachtoffer 1]

Het verweer van de raadsman dat de verklaringen van aangeefster [slachtoffer 1] niet
betrouwbaar zouden zijn, wordt verworpen. Haar verklaringen worden in belangrijke mate
ondersteund door andere bewijsmiddelen. De verklaringen zijn bovendien vanaf het begin steeds
gedetailleerd en consistent geweest. Het arbeidsverleden van [slachtoffer 1] is in dit verband
volstrekt niet relevant. De rechtbank acht het overigens ongepast dat de raadsman de
betrouwbaarheid van aangeefster tracht te ondermijnen door haar als persoon in diskrediet te
brengen, zonder dat zij daarop kan reageren.

De verklaringen van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3]

De rechtbank merkt op dat zij de verklaring van [slachtoffer 2] niet voor het bewijs zal bezigen,
omdat deze geen betrekking heeft op de vragen die de rechtbank in het kader van de artikelen
348 en 350 Sv moet beantwoorden.

De rechtbank ziet echter geen reden om de verklaring van [slachtoffer 3] niet voor het bewijs te
bezigen. Het verzoek van de raadsman om de kinderen te doen horen bij de rechter-commissaris
is afgewezen omdat de rechtbank het belang van de kinderen om niet aan een getuigenverhoor te
worden onderworpen zwaarder vond wegen en omdat de vragen die de raadsman wilde stellen
niet zagen op enige door de rechtbank in het kader van de artikelen 348 en 350 Sv te nemen
beslissing. Voorts is van belang dat de verklaring van [slachtoffer 3] niet ‘sole and decisive’ is,
omdat deze verklaring steun vindt in andere wettige bewijsmiddelen.

Feit 1

Op 30 augustus 2017 heeft [slachtoffer 1] aangifte gedaan van mishandeling door de verdachte in
haar woning in Delft. Zij heeft verklaard dat de verdachte haar de dag ervoor met een
dubbelgevouwen riem had geslagen. Zij voelde hierbij stekende pijn in haar gezicht en nek. In
totaal werd ze tussen de tien en vijftien keer geslagen. Ook heeft hij haar meerdere keren met
zijn vuisten en vlakke hand op haar lichaam geslagen. Dit deed veel pijn. In de ochtend van 30
augustus 2017 heeft de verdachte haar meerdere malen met een oplaadkabel van een telefoon
op haar lichaam geslagen. Zij voelde hierbij pijn op haar lichaam.6

Op 9 september 2017 is aangeefster nogmaals door de politie gehoord en heeft zij verklaard dat
de verdachte haar met de riem van top tot teen heeft geslagen. Met zijn vlakke hand en vuisten
heeft hij haar op haar gezicht en armen geslagen. Ook heeft de verdachte haar op haar benen en
arm geschopt, aldus aangeefster.7

Aangeefster heeft de riem en de oplaadkabel waarmee zij is geslagen, aan de politie
overhandigd.8

Volgens de verdachte heeft hij haar niet mishandeld. Het letsel van aangeefster is veroorzaakt
doordat zij met haar fiets is gevallen.

Door FARR (Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond) is onderzoek gedaan naar het letsel van
aangeefster. In het rapport wordt vermeld dat de letsels van aangeefster niet kunnen zijn
ontstaan door een val met een fiets, gelet op het soort letsel, de plaats op het lichaam en
onderlinge samenhang van de letsels. De letsels kunnen daarentegen wel zijn ontstaan door het
slaan met de door aangeefster aan de politie overhandigde broekriem en oplaadsnoer en door het
slaan met vuisten alsmede door schoppen.9

Dit rapport ondersteunt het scenario van aangeefster en niet dat van de verdachte. Het dossier
bevat verder geen aanknopingspunten voor het scenario van de verdachte. Alles overziend acht
de rechtbank daarom wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte aangeefster zowel op 29
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augustus 2017 als op 30 augustus 2017 heeft mishandeld door haar te slaan met zijn vuisten, met
een riem en met een oplaadkabel en door haar te schoppen.

De verdachte en aangeefster [slachtoffer 1] hadden al gedurende lange tijd een relatie en ze
hadden samen twee kinderen. Hoewel ze niet samenwoonden, was de verdachte naar eigen
zeggen een paar dagen in de week bij aangeefster en de kinderen en hij bleef daar ook
regelmatig slapen. Ook hadden de verdachte en aangeefster seks met elkaar. Bovendien bracht de
verdachte vaak de kinderen naar school en haalde ze ook weer op.10 Gelet op deze
omstandigheden concludeert de rechtbank dat de verdachte en aangeefster als elkaars
levensgezel beschouwd dienen te worden.

Feit 2 (vrijspraak)

De rechtbank heeft vastgesteld dat de verdachte op 30 augustus 2017 zijn kinderen [slachtoffer
2] en [slachtoffer 3] naar school heeft gebracht in Delft en ze korte tijd later weer met een auto
van school heeft opgehaald, waarna hij ze vervolgens heeft meegenomen naar de woning van zijn
zus [zus verdachte] . Ook staat vast dat de kinderen uiteindelijk zijn aangetroffen in de woning
van de buurvrouw van [zus verdachte] en dat zij in een kamer zaten waarvan de toegangsdeur
geen deurklink had. Over de reden waarom de deur geen deurklink had is door de verschillende
getuigen die zijn gehoord, wisselend verklaard. Zo heeft [getuige] verklaard dat de deurklink
kapot was en heeft de buurvrouw verklaard dat zij haar kasten wilde beschermen tegen schade
die door de deurklink zou kunnen ontstaan. [slachtoffer 3] heeft verklaard dat zij de kamer niet uit
konden, maar dat als zij moest plassen, de deur wel open kon, want dan werd er een deurklink
gehaald.

Hoewel er zich – zoals hierna onder feit 3 ook zal worden overwogen – in het dossier
aanwijzingen bevinden dat de verdachte de intentie had om de kinderen ten minste enige tijd bij
hun moeder weg te houden, acht de rechtbank een en ander onvoldoende om te komen tot een
bewezenverklaring van het wederrechtelijk van de vrijheid beroven van de kinderen door de
verdachte. Het enkele van school ophalen en met de auto naar zijn zus brengen is daartoe
onvoldoende. De omstandigheid dat de kinderen vervolgens in het huis van de buurvrouw van de
zus van de verdachte zijn terechtgekomen in een kamer met een deur zonder deurklink, kan niet
aan de verdachte worden verweten omdat niet kan worden vastgesteld dat de verdachte hiervan
op de hoogte was. De rechtbank zal de verdachte dan ook vrijspreken van de hem ten laste
gelegde wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Feit 3

Uit het gezagsregister is gebleken dat aangeefster het eenhoofdig ouderlijk gezag had en dat de
verdachte derhalve geen wettig gezag had over hun kinderen. De verdachte heeft verklaard dat
hij in de veronderstelling verkeerde dat hij wel het wettig gezag had, want hij heeft ze erkend en
ze dragen zijn achternaam. De vraag of de verdachte terecht in de veronderstelling verkeerde dat
hij het gezag had, is echter niet relevant. Voor de beantwoording van de vraag of bewezen kan
worden dat de verdachte dit feit heeft begaan moet alleen beoordeeld worden of de verdachte
zijn kinderen (opzettelijk) aan het gezag van hun moeder heeft onttrokken, waarbij het (voor het
opzet) niet relevant is of de verdachte eveneens gezag over de kinderen uitoefende.

De rechtbank overweegt voorts als volgt. De verdachte heeft geen enkele logische verklaring
kunnen geven voor de omstandigheid dat hij zijn kinderen op 30 augustus 2017 naar school heeft
gebracht en ze korte tijd later weer van school heeft opgehaald. Hij heeft bij de politie en ter
zitting verklaard dat hij de kinderen heeft opgehaald omdat hij in paniek was omdat hun moeder
weg was en hij haar wilde gaan zoeken. Omdat hij niet wist hoe dat af zou lopen, heeft hij de
kinderen maar vast van school gehaald.11 De rechtbank acht deze reden volstrekt onbegrijpelijk.
Bovendien heeft de verdachte aan de leerkrachten van de kinderen verteld dat hij de kinderen
kwam ophalen omdat hun moeder gewond was en naar het ziekenhuis moest.12
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Uiteindelijk zijn de kinderen aangetroffen aan de [adres ] te Den Haag in het huis van de
buurvrouw van de zus van de verdachte. In het huis van die zus zijn vervolgens de
identiteitsbewijzen van de kinderen aangetroffen. Volgens de zus van de verdachte zaten deze
identiteitsbewijzen in een mapje in een van haar schoenen en vond zij dit mapje toen zij haar
schoen wilde aantrekken. In het mapje bevond zich tevens het rijbewijs van aangeefster
[slachtoffer 1] en nog enkele andere pasjes van haar.13 Ook de telefoon van aangeefster is
aangetroffen in het huis van deze zus van de verdachte.14 Ook hiervoor heeft de verdachte geen
logische en begrijpelijke verklaring gegeven. Zowel zijn verklaring dat hij niets weet van de map
met pasjes en rijbewijs als zijn verklaring dat hij de telefoon heeft meegenomen omdat hij dacht
dat aangeefster misschien naar haar eigen telefoon zou bellen, omdat ze zijn nummer niet uit haar
hoofd kende, acht de rechtbank niet geloofwaardig. Daar komt bij dat aangeefster heeft verklaard
dat de identiteitsbewijzen van de kinderen voordat de verdachte hen naar zijn zus bracht, in haar
portemonnee zaten. Het mapje dat is aangetroffen, heeft aangeefster herkend als het mapje van
de verdachte.15 Bovendien heeft [slachtoffer 3] , de dochter van de verdachte, verklaard dat haar
vader de portemonnee en de telefoon van haar moeder vanuit hun huis had meegenomen, nadat
hij had ontdekt dat haar moeder niet meer thuis was.16

Ten slotte heeft de verdachte zowel bij zijn aanhouding als later op het politiebureau niet willen
zeggen waar zijn kinderen waren. Ter zitting heeft hij verklaard dat dit was omdat hij zich op zijn
zwijgrecht wilde beroepen. Gelet op hetgeen de verbalisanten hieromtrent hebben gerelateerd,
kan de rechtbank zich echter niet aan de indruk onttrekken dat hij niet wilde dat de kinderen
werden gevonden, hetgeen de rechtbank sterkt in de overtuiging dat de verdachte zijn kinderen
aan het gezag van hun moeder heeft willen onttrekken.

De rechtbank laat hierbij meewegen dat aangeefster [slachtoffer 1] heeft verklaard dat de
verdachte zowel op 29 augustus als op 30 augustus 2017 heeft gezegd dat hij met de kinderen in
Turkije wilde gaan wonen en dat aangeefster haar kinderen nooit meer zou zien.17 Ook bij hierbij
past dat hij de identiteitsbewijzen van de kinderen meeneemt en in eerste instantie hun
verblijfplaats niet bekend wil maken.

Alle hiervoor genoemde omstandigheden, ook in onderlinge samenhang bezien, maken dat de
rechtbank wettig en overtuigend bewezen acht dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan
het opzettelijk onttrekken van zijn kinderen [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] , die op dat moment
nog geen twaalf jaren oud waren, aan het wettig over hen gesteld gezag.

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen dat de verdachte:

1.

op tijdstippen gelegen in de periode van 29 augustus 2017 tot en met 30 augustus 2017 te Delft

zijn levensgezel, te weten [slachtoffer 1] , opzettelijk heeft mishandeld door die [slachtoffer 1]

- meermalen met kracht tegen het hoofd en het lichaam te stompen en

- meermalen met kracht tegen het lichaam te schoppen en

- meermalen met kracht met een riem tegen het hoofd en het lichaam te slaan en

- meermalen met kracht met een telefoonkabel tegen het lichaam te slaan,

waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

3.

op 30 augustus 2017 te Delft en 's-Gravenhage, opzettelijk minderjarigen, [slachtoffer 2] ,
geboren op [geboortedatum 4] , en [slachtoffer 3] , geboren op [geboortedatum 3] , heeft
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6.1

6.2

6.3

onttrokken aan het wettig over hen gesteld gezag, terwijl die minderjarigen beneden de twaalf
jaren oud waren.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden
aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn
geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van 18 (achttien) maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest
doorgebracht, waarvan 6 (zes) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en als
bijzondere voorwaarden de voorwaarden zoals voorgesteld door de reclassering, welke zij heeft
gevorderd om dadelijk uitvoerbaar te verklaren.

Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat aan de verdachte een rechterlijk contactverbod
wordt opgelegd ex artikel 38v Wetboek van Strafrecht en dat wordt bevolen dat deze maatregel
uitvoerbaar bij voorraad zal zijn alsmede dat voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt
voldaan twee weken vervangende hechtenis zal worden toegepast met een maximale duur van
zes maanden.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van de verdachte heeft verzocht om rekening te houden met de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte en met de omstandigheid dat de feiten niet al te ernstig zijn,
mede vanwege de korte pleegperiode. Ook is de verdachte bereid in te stemmen met de
voorwaarden van de reclassering en heeft hij laten weten aangeefster en zijn kinderen met rust
te zullen laten. Er dient verder strafkorting plaats te vinden wegens het onherstelbaar
vormverzuim.

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de
omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

5 De strafbaarheid van de verdachte

6 De strafoplegging
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omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is
gebleken. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

De ernst van de feiten

De verdachte heeft zich zowel op 29 augustus 2017 als op 30 augustus 2017 schuldig gemaakt
aan mishandeling van zijn levensgezel [slachtoffer 1] . Hij heeft haar behoorlijk toegetakeld door
haar te slaan met zijn handen, met een telefoonkabel en met een riem en door haar te schoppen.
Hij heeft dit gedaan in haar huis en in haar slaapkamer en ook dat maakt dat het gaat om een
ernstig feit. Juist daar moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Uit de ter zitting voorgelezen
schriftelijke slachtofferverklaring blijkt ook dat het slachtoffer zich inmiddels zo onveilig voelt dat zij
samen met de kinderen is ondergedoken op een geheim adres. Voor de kinderen betekent dat dat
zij uit hun vertrouwde omgeving van huis, straat en school(vriendjes) zijn weggehaald en ook dat
rekent de rechtbank de verdachte aan.

Daarnaast heeft de verdachte zijn kinderen [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] van destijds
respectievelijk acht en zeven jaar oud weggehaald van school en buiten medeweten van hun
moeder ondergebracht bij een zus waarmee tot dan toe nauwelijks contact was. De verdachte
heeft de moeder van de kinderen enige uren in onzekerheid en angst gelaten over de
verblijfplaats van haar kinderen. Zij was enorm bang dat hij de kinderen mee naar het buitenland
had genomen. De rechtbank kan zich goed voorstellen dat dat bij haar een enorme onrust heeft
veroorzaakt.

Ook dit is een ernstig feit. Ouders hebben de plicht goed voor hun kinderen te zorgen en daarbij
dient het belang en welzijn van de kinderen centraal te staan, ook bij de vader. De verdachte lijkt
zich hier weinig rekenschap van te hebben gegeven.

De persoon van de verdachte

De rechtbank heeft acht geslagen op het strafblad van de verdachte d.d. 31 augustus 2017.
Daaruit blijkt dat de verdachte recentelijk niet voor soortgelijke strafbare feiten is veroordeeld.

De rechtbank heeft voorts acht geslagen op de inhoud van het reclasseringsadvies d.d. 22 februari
2018, opgesteld door M. van Buul, reclasseringswerker, en C. van den Berg, unitmanager. In dit
advies wordt – voor zover van belang – het volgende vermeld.

De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en beschikt niet over een zinvolle
dagbesteding. Hij ontvangt een daklozenuitkering en heeft schulden. Ook is er sprake van
misbruik van cannabis. In 2016 zijn er aanwijzingen waargenomen voor de aanwezigheid van
trekken van persoonlijkheidsproblematiek cluster B. De kans op recidive wordt hoog ingeschat.
Geadviseerd wordt een (deels) voorwaardelijke straf op te leggen met als bijzondere
voorwaarden een meldplicht, een ambulante behandeling, begeleid wonen of maatschappelijke
opvang, een contactverbod, een locatieverbod en schuldhulpverlening. De reclassering heeft
geadviseerd om deze voorwaarden en het daarop uit te oefenen toezicht dadelijk uitvoerbaar te
verklaren.

Verder heeft de rechtbank kennisgenomen van de Pro Justitia rapportages betreffende de
verdachte d.d. 23 november 2017, opgesteld door R. Bout, GZ-psycholoog en d.d. 2 december
2017, opgesteld door K. Jangbahadoer Sing, psychiater. De verdachte heeft echter geen
medewerking verleend aan het onderzoek zodat de deskundigen de hen gestelde vragen niet
hebben kunnen beantwoorden.

De op te leggen straf

De rechtbank weegt, naast hetgeen hiervoor is overwogen, in het nadeel van de verdachte mee
dat hij tot op heden geen openheid van zaken heeft gegeven en niet heeft laten zien dat hij enig
inzicht heeft in het strafwaardige karakter van zijn handelen. In het voordeel van de verdachte
weegt de rechtbank mee dat de onttrekking van de kinderen aan het wettig gezag van hun
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7.2

moeder al geruime tijd geleden heeft plaatsgevonden.

Gelet op de ernst van de feiten acht de rechtbank oplegging van een gevangenisstraf passend. De
rechtbank komt tot een lagere gevangenisstraf dan door de officier van justitie is gevorderd,
omdat de rechtbank de verdachte van een deel van de tenlastelegging zal vrijspreken. Nu de
rechtbank heeft geoordeeld dat geen sprake is geweest van een onherstelbaar vormverzuim, zal
de rechtbank hier bij de duur van de op te leggen gevangenisstraf geen rekening mee houden.

De rechtbank zal, zoals ook door de officier van justitie is gevorderd, een deel van de
gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen teneinde de verdachte ervan te weerhouden zich in de
toekomst wederom schuldig te maken aan het plegen van strafbare feiten. Zij zal daaraan de
bijzondere voorwaarden verbinden zoals geadviseerd door de reclassering en aan deze
voorwaarden een proeftijd verbinden van drie jaren.

De rechtbank is van oordeel dat met oplegging van de bijzondere voorwaarden de belangen van
aangeefster en de kinderen voldoende zijn gewaarborgd. Daarom ziet de rechtbank geen
aanleiding om daarnaast een rechterlijk contactverbod ex artikel 38v Sr op te leggen.

Aangezien de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een misdrijf dat is gericht tegen de
onaantastbaarheid van het lichaam van personen en de rechtbank van oordeel is dat er ernstig
rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een dergelijk misdrijf zal
begaan, zal zij bevelen dat de hierna op grond van artikel 14c Sr te stellen voorwaarden en het op
grond van artikel 14d Sr uit te oefenen toezicht dadelijk uitvoerbaar zijn.

[slachtoffer 1] heeft zich als benadeelde partij gevoegd met een vordering tot schadevergoeding,
groot € 1.700,-, bestaande uit immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente.

[slachtoffer 3] heeft zich als benadeelde partij gevoegd met een vordering tot schadevergoeding,
groot € 1.000,-, bestaande uit immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente.

[slachtoffer 2] heeft zich als benadeelde partij gevoegd met een vordering tot schadevergoeding,
groot € 1.000,-, bestaande uit immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vorderingen van de benadeelde
partijen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van de verdachte heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de vorderingen
dienen te worden afgewezen vanwege de door hem bepleite vrijspraak. Subsidiair dienen de
vorderingen volgens de raadsman te worden afgewezen, aangezien de vorderingen onvoldoende
zijn onderbouwd dan wel dienen de benadeelde partijen niet-ontvankelijk te worden verklaard in
die vorderingen, aangezien deze een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren.

7 De vorderingen van de benadeelde partijen en de schadevergoedingsmaatregel
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7.3

Meer subsidiair heeft de raadsman verzocht om de toe te wijzen bedragen aanzienlijk te matigen
vanwege de slechts korte pleegperiode.

Het oordeel van de rechtbank

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

Ter zake van de gevorderde immateriële schade zal de rechtbank naar billijkheid een bedrag van €
750,- toewijzen omdat is komen vast te staan dat de benadeelde partij rechtstreeks schade heeft
geleden als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde feit.

De rechtbank zal de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering verklaren,
aangezien de gestelde schade voor dat deel niet voldoende is onderbouwd.

De rechtbank zal de gevorderde wettelijke rente toewijzen, nu vast is komen te staan dat de
schade met ingang van 29 augustus 2017 is ontstaan.

Nu de vordering gedeeltelijk wordt toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de
kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft
gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de
benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2]

De rechtbank zal de benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaren in de vordering, aangezien de
gestelde schade onvoldoende is onderbouwd en een nader (diepergaand psychologisch)
onderzoek een onredelijke belasting van het strafgeding opleveren.

Dit brengt mee dat de benadeelde partijen dienen te worden veroordeeld in de kosten die de
verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vordering heeft
moeten maken, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil.

De op te leggen straf en maatregelen zijn gegrond op de artikelen:

- 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 36f, 57, 279, 300, 304 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

De rechtbank:

8 De toepasselijke wetsartikelen

9 De beslissing
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verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 tenlastegelegde feit heeft
begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1 en 3 tenlastegelegde feiten
heeft begaan, zoals hierboven onder 3.5 bewezen is verklaard, en dat het bewezenverklaarde
uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

mishandeling, begaan tegen zijn levensgezel, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 3:

opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gesteld gezag, terwijl de
minderjarige beneden de twaalf jaren oud is, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 12 (TWAALF) MAANDEN;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering
en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van
de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet
reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt dat een gedeelte van die straf, groot 4 (vier) maanden, niet zal worden tenuitvoergelegd
onder de algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van de hierbij op drie jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een
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strafbaar feit;

- ter vaststelling van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer
vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter
inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het
Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

en onder de bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich binnen twee werkdagen na het vonnis meldt bij het Leger des Heils, Conradkade 53 te Den
Haag en zich daarna gedurende de proeftijd op door de reclassering te bepalen tijdstippen blijft
melden bij deze instelling, zo vaak en zolang de reclassering dat noodzakelijk acht;

- zich gedurende de proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt onder behandeling stelt
van forensische polikliniek De Waag of een soortgelijke zorgverlener, op de tijden en plaatsen als door
of namens die zorginstelling aan te geven, waarbij de veroordeelde zich houdt aan de huisregels en
de aanwijzingen die de zorgverlener hem geeft;

- gedurende de proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt, verblijft in een nader door de
reclassering te bepalen instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang, en zich houdt aan
de huisregels en het (dag-)programma die deze instelling in overleg met de reclassering heeft
opgesteld;

- gedurende de proeftijd geen contact legt of laat leggen – direct of indirect – met [slachtoffer 1]
(geboren op [geboortedatum 2] ), [slachtoffer 3] (geboren op [geboortedatum 3] ), [slachtoffer 2]
(geboren op [geboortedatum 4] ), [familie aangeefster] (geboren op [geboortedatum 5] ), [familie
aangeefster] (geboren op [geboortedatum 6] ) en [familie aangeefster] (geboren op [geboortedatum
7] ), zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

- zich gedurende de proeftijd niet bevindt binnen een straal van 500 meter van het adres [adres
bedrijf] te Alphen aan den Rijn en binnen een straal van 500 meter van het woonadres van
[slachtoffer 1] , mocht dit adres hem bekend worden, waarbij de veroordeelde zich onder elektronisch
toezicht stelt ter nakoming van deze bijzondere voorwaarde, mits het gebruik van elektronische
controlemiddelen mogelijk is op de (nog te bepalen) verblijfplaats van de veroordeelde;

- gedurende de proeftijd meewerkt aan het aflossen van zijn schulden en het treffen van
afbetalingsregelingen, ook als dit inhoudt meewerken aan schuldhulpverlening in het kader van de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen waarbij de veroordeelde gehouden is de reclassering inzicht
te geven in zijn financiën en schulden;

geeft opdracht aan het Leger des Heils tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde
bijzondere voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beveelt dat bovengenoemde bijzondere voorwaarden en het op grond van artikel 14d, tweede lid, van
het Wetboek van Strafrecht- uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte met ingang van het tijdstip waarop de
duur van de voorlopige hechtenis gelijk wordt aan die van het onvoorwaardelijk gedeelte van de
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opgelegde gevangenisstraf;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 1] gedeeltelijk toe en
veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan [slachtoffer 1] een
bedrag van € 750,-, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 29 augustus 2017 tot aan
de dag van de algehele voldoening;

bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige deel niet-ontvankelijk is in de vordering tot
schadevergoeding;

veroordeelt de verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden
begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag groot 
€ 750,-, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 29 augustus 2017 tot aan de dag van de
algehele voldoening ten behoeve van [slachtoffer 1] ;

bepaalt dat in geval volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt -
onder handhaving van voormelde verplichting - vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de
duur van 15 dagen;

bepaalt dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de benadeelde partij
de betalingsverplichting aan de Staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat voldoening van de gehele
of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de Staat de betalingsverplichting aan de benadeelde partij in
zoverre doet vervallen;

bepaalt dat de benadeelde partij [slachtoffer 3] niet-ontvankelijk is in de vordering tot
schadevergoeding;

veroordeelt de benadeelde partij [slachtoffer 3] in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen
die vordering gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

bepaalt dat de benadeelde partij [slachtoffer 2] niet-ontvankelijk is in de vordering tot
schadevergoeding;

veroordeelt de benadeelde partij [slachtoffer 2] in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen
die vordering gemaakt, tot op heden begroot op nihil.
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Dit vonnis is gewezen door

mr. J.E. Bierling, voorzitter,

mr. E.A.G.M. van Rens, rechter,

mr. K.C.J. Vriend, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. F.M. Schreuder, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 12 maart 2018.

Mr. Vriend is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld
een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde
opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van
het proces-verbaal met het nummer PL1500-2017248398, van de politie eenheid Den Haag, district
westland-Delft, met bijlagen (doorgenummerd blz. 1 t/m 297).

Proces-verbaal aangifte, p. 14; verklaring verdachte ter terechtzitting van 26 februari 2018; proces-
verbaal van bevindingen, p. 39.

Proces-verbaal bevindingen, p. 48-49; verklaring verdachte ter terechtzitting van 26 februari 2018.

Proces-verbaal bevindingen, p. 39.

Proces-verbaal bevindingen, p. 43-44.

Proces-verbaal van aangifte, p. 13-14.

Proces-verbaal van 2e verhoor aangever, p. 162, 165 en 166.

Proces-verbaal bevindingen inbeslagname riem en usb kabel, p. 199-200.

Een geschrift, te weten een pro justitia rapportage van FARR BV d.d. 4 januari 2018.

Proces-verbaal aangifte, p. 13-14; verklaring verdachte ter terechtzitting van 26 februari 2018.

Verklaring verdachte ter terechtzitting van 26 februari 2018.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 39.

Proces-verbaal aantreffen mapje met pasjes, p. 205.

Proces-verbaal telefoon aangeefster, p. 203 en proces-verbaal bevindingen rondom teruggave
mobiele telefoon en inbeslagname riem en usb kabel, p. 199.

Proces-verbaal van 2e verhoor aangever, p. 167.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 102.

Proces-verbaal aangifte, p. 13-14.
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Instantie Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak 01-01-2018

Datum publicatie 27-09-2018

Zaaknummer 99/99999-99

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Beschikking 

Inhoudsindicatie
RC-beschikking op vordering officier van justitie in verband met het bekijken van
web-e-mail door opsporingsambtenaren.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJFS 2019/39 

Uitspraak

BESCHIKKING VORDERING EX ART. 181 LID 1 SV

Parketnummer : […]

RC-nummer : […]

De rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank te Rotterdam heeft
op […] van de officier van justitie […] een vordering tot het verrichten van onderzoekshandelingen ex
art. 181, lid 1, Sv ontvangen, in de strafzaak tegen de verdachte

[…]

De vordering strekt ertoe dat de rechter-commissaris de politie opdracht geeft de inhoud van een
web-e‑mailaccount te bekijken.

2.1.

In de vordering wordt verwezen naar artikel 126ng, tweede lid, Sv. Echter, de bevoegdheid in dat
artikel gegeven komt niet de rechter-commissaris toe, maar de officier van justitie, op machtiging
van de rechter-commissaris. Die machtiging wordt echter niet gevorderd en evenmin is er sprake

ECLI:NL:RBROT:2018:8017

Rechtbank Rotterdam

1. Strekking vordering

2. Beoordeling
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2.3.1.

2.3.2.

van een voorgenomen vordering van de officier van justitie aan het adres van een aanbieder van
een communicatiedienst. De verwijzing naar dat artikel doet dan ook niet ter zake.

2.2.

Artikel 177, eerste lid, Sv geeft de rechter-commissaris een ongeclausuleerde mogelijkheid om
opsporingshandelingen op te dragen aan anderen dan de officier van justitie. Dat betekent echter
niet dat hiermee een ongelimiteerde bevoegdheid van de rechter-commissaris wordt gecreëerd,
die alle waarborgen die in afzonderlijke bepalingen met betrekking tot opsporing en bijzondere
opsporingsmethoden zijn opgenomen, opzij zet. Artikel 177, eerste lid, Sv is een bepaling die de
rechter-commissaris de bevoegdheid geeft instructies te verstrekken een opsporingsambtenaar,
buiten de kaders van de normale ambtelijke gezagsketen van de betreffende
opsporingsambtenaar om. De bepaling moet logischerwijs zo worden begrepen dat zij de rechter-
commissaris bevoegd maakt onderzoek op te dragen waartoe de betreffende
opsporingsambtenaar zelf al bevoegd is.

2.3.

In deze zaak gaat het erom dat de officier van justitie de politie wil laten inloggen op het web-
e‑mailaccount van een verdachte en zijn e-mail wil lezen. Dit handelen maakt een inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer van geadresseerde en de verzender. Er zijn grofweg twee
mogelijkheden:

a.  deze inbreuk vereist een specifieke wettelijke grondslag;
b.  deze inbreuk kan worden geschaard onder de algemene opsporingsbevoegdheden die artikel 3

van de Politiewet 2012 en artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering bieden.

ad a.

Voor deze handeling kent het Wetboek van Strafvordering geen specifieke wettelijke
grondslag. E-mail is geen post en valt niet onder het briefgeheim zoals omgeschreven in de
Grondwet; de bepalingen met betrekking tot het openen van poststukken zijn dan ook niet
van toepassing. Het lezen van e-mail is geen inbeslagname, dus ook die regels bieden geen
aanknopingspunt. Als uit moet worden gegaan van het vereiste van een specifieke wettelijke
grondslag, dan biedt 177 Sv geen soelaas en moet de vordering worden afgewezen omdat
de rechter-commissaris niet bevoegd is het onderzoek op te dragen.

ad b.

2.3.2.1.

Voor zover de algemene opsporingsbevoegdheid de grondslag biedt voor de gewenste
handeling is betrokkenheid van de rechter-commissaris in beginsel niet nodig. Echter, de
Hoge Raad heeft in smartphonearrest (ECLI:NL:HR:2017:584) het volgende geoordeeld:

2.8.

Mede gelet op het vooralsnog ontbreken van een daarop toegesneden wettelijke regeling verdient het
volgende opmerking. De bevoegdheid tot inbeslagneming van voorwerpen en de daarin besloten
liggende bevoegdheid tot het verrichten van onderzoek aan die voorwerpen kunnen op grond van art. 95
en 96 Sv ook worden uitgeoefend door de op grond van art. 148 Sv met het gezag over de opsporing
belaste officier van justitie, nu deze blijkens art. 141, aanhef en onder a, Sv met opsporing is belast.
Voorts kunnen die bevoegdheden op grond van art. 104, eerste lid, Sv worden uitgeoefend door de
rechter-commissaris. De hier genoemde wettelijke bepalingen bieden tevens de grondslag voor het
verrichten van onderzoek aan inbeslaggenomen voorwerpen door de officier van justitie respectievelijk
de rechter-commissaris, indien de inbeslagneming is geschied door een opsporingsambtenaar.

In zo een geval vormen de genoemde wettelijke bepalingen een toereikende grondslag voor onderzoek
aan inbeslaggenomen voorwerpen - waaronder elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde
werken - dat een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer meebrengt. Daarbij valt - in
het licht van art. 8 EVRM - aan onderzoek door de rechter-commissaris in het bijzonder te denken in
gevallen waarin op voorhand is te voorzien dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zeer ingrijpend
zal zijn.

2.3.3.

407



2.4.

Uit dit oordeel zou in het algemeen kunnen worden afgeleid dat een algemene wettelijke
bevoegdheid van een gewone opsporingsambtenaar aan een vorm van toezicht door de
officier van justitie is onderworpen als deze een meer dan beperkte inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer maakt, of aan een vorm van toezicht door de rechter-commissaris
als op voorhand te voorzien is dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zeer ingrijpend
zal zijn. Gelet op het feit dat de Hoge Raad hier slechts oordeelt over onderzoek aan in
beslag genomen voorwerpen en bovendien de Hoge Raad geen wetgever is (zie ook artikel
12 van de Wet van 15 mei 1829, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het
Koningrijk), moet behoedzaam met dit oordeel van de Hoge Raad worden omgegaan. Er
vallen niet eenvoudig conclusies uit te trekken voor deze zaak.

2.3.4.

Als er echter al een conclusie kan worden getrokken, dan is dat, dat het lezen van e-mails
niet valt onder het begrip “zeer ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer”. Daaruit
volgt dat als er een vorm van toezicht nodig is, het niet de rechter-commissaris is die dat
moet uitvoeren. Als dus uit zou moeten worden gegaan van een jurisprudentieel
voorgeschreven toezicht op de uitoefening van een bestaande, algemene, wettelijke
bevoegdheid, moet de vordering worden afgewezen, omdat de officier van justitie zelf
bevoegd is.

Conclusie

Beide routes leiden tot hetzelfde resultaat: afwijzing van de vordering. Daarom wordt aldus
besloten.

[…]

De rechter-commissaris

- wijst de vordering af;

[…]

Aldus gedaan te Rotterdam op […].

mr. drs. J. van den Bos,

rechter-commissaris

3. […]

4. Beslissing

408



Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 04-04-2017

Datum publicatie 04-04-2017

Zaaknummer 15/03882

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1049 
Procedure voortgezet met: ECLI:NL:GHAMS:2018:1435 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Onderzoek aan smartphone. Wettelijke grondslag, art. 94.1, 95.1, 96.1 en 104 Sv.
Voor het doen van onderzoek door een opsporingsambtenaar vereist de wet geen
voorafgaande rechterlijke toetsing of tussenkomst van de OvJ. Indien de met het
onderzoek samenhangende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als beperkt kan
worden beschouwd, biedt de algemene bevoegdheid van opsporingsambtenaren,
neergelegd in art. 94 jo. art. 95 en 96 Sv, daarvoor voldoende legitimatie. Dit zal
het geval kunnen zijn indien het onderzoek slechts bestaat uit het raadplegen van
een gering aantal bepaalde op de elektronische gegevensdrager of in het
geautomatiseerde werk opgeslagen of beschikbare gegevens. Indien dat onderzoek
zo verstrekkend is dat een min of meer compleet beeld is verkregen van bepaalde
aspecten van het persoonlijk leven van de gebruiker van de gegevensdrager of het
geautomatiseerde werk, kan dat onderzoek jegens hem onrechtmatig zijn. Daarvan
zal i.h.b. sprake kunnen zijn wanneer het gaat om onderzoek van alle in de
elektronische gegevensdrager of het geautomatiseerde werk opgeslagen of
beschikbare gegevens met gebruikmaking van technische hulpmiddelen. Hof heeft
het gevoerde verweer verworpen op de enkele grond dat art. 94 Sv een voldoende
wettelijke grondslag vormt voor het door een opsporingsambtenaar verrichte
onderzoek aan de smartphone van verdachte. Daarmee heeft het Hof het hiervoor
overwogene miskend.

Na terugwijzing zal het Hof moeten beoordelen of t.a.v. de ex art. 94 jo. art. 95 en
96 Sv inbeslaggenomen smartphone en het t.b.v. de opsporing vastleggen van de
daarin opgeslagen of beschikbare gegevens sprake is van meer dan een beperkte
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte. Indien het Hof bevindt dat
sprake is van de in de CAG beschreven gang van zaken - inhoudende dat met
daartoe bestemde apparatuur en/of software alle op een smartphone en/of de
bijbehorende SIM-kaart opgeslagen of beschikbare gegevens zijn uitgelezen
waardoor (volledig) inzicht is verkregen in contacten, oproepgeschiedenis,
berichten en foto's - ontstaat daardoor het vermoeden dat een zodanige inbreuk is
gemaakt. Indien het Hof tot dat oordeel zou komen, zal het ex art. 359a Sv moeten
beoordelen of aan het ontbreken van een wettelijke legitimatie enig rechtsgevolg
dient te worden verbonden en, zo ja, welk rechtsgevolg dan in aanmerking komt
(vgl. ECLI:NL:HR:2013:BY5321).

Overweging ten overvloede HR gelet op het vooralsnog ontbreken van een daarop

ECLI:NL:HR:2017:584
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toegesneden wettelijke regeling: Bevoegdheid tot inbeslagneming van voorwerpen
en de daarin besloten liggende bevoegdheid tot het verrichten van onderzoek aan
die voorwerpen kunnen o.g.v. art. 95 en 96 Sv ook worden uitgeoefend door de
o.g.v. art. 148 Sv met het gezag over de opsporing belaste OvJ, nu deze blijkens
art. 141.a Sv met opsporing is belast. Voorts kunnen die bevoegdheden o.g.v. art.
104.1 Sv worden uitgeoefend door de RC. Deze bepalingen bieden tevens de
grondslag voor het verrichten van onderzoek aan inbeslaggenomen voorwerpen
door de OvJ respectievelijk de RC, indien de inbeslagneming is geschied door een
opsporingsambtenaar. In zo’n geval vormen genoemde wettelijke bepalingen een
toereikende grondslag voor onderzoek aan inbeslaggenomen voorwerpen dat een
meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer meebrengt.

Samenhang met 15/01973 en 15/05365.

Wetsverwijzingen Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 94
Wetboek van Strafvordering 95
Wetboek van Strafvordering 96
Wetboek van Strafvordering 104

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJ 2017/229 met annotatie van Redactie 
RvdW 2017/459 
AA20170730 met annotatie van L. Stevens 
JBP 2017/32 
NBSTRAF 2017/171 met annotatie van mr. T. Urbanus 
JIN 2017/84 met annotatie van C.J.A. de Bruijn 
SR-Updates.nl 2017-0173 

Uitspraak

4 april 2017

Strafkamer

nr. S 15/03882

SB

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 22 juni 2015, nummer
23/001525-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1979.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft G. Spong, advocaat te Amsterdam, bij

1 Geding in cassatie
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan
deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het middel klaagt dat het Hof bij de verwerping van het verweer dat het onderzoek aan de
smartphone van de verdachte onrechtmatig was ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd,
heeft geoordeeld dat art. 94 Sv een voldoende wettelijke grondslag vormt voor het onderzoek in
de inbeslaggenomen smartphone van de verdachte.

In het door het Hof bevestigde vonnis van de Rechtbank is ten laste van de verdachte
bewezenverklaard dat:

"hij op 9 maart 2014 te Schiphol tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk binnen
het grondgebied van Nederland heeft gebracht een hoeveelheid van een materiaal
bevattende cocaïne."

Die bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"I.

Een proces-verbaal van bevindingen van [betrokkene 4] , [betrokkene 5] en [betrokkene 6]
d.d. 10 maart 2014 (proces-verbaal nummer PL27RP/14-019321);

II.
Het proces-verbaal van verhoor van verdachte van 10 maart 2014, voor zover inhoudende:

- zijn verklaring dat hij naar Schiphol was gekomen om zijn vriend [betrokkene 1] op te
halen;
- zijn verklaring dat hij [betrokkene 1] al een jaar of twee kent;
- zijn verklaring dat hij op 8 maart en op 9 maart telefonisch contact gehad heeft met
[betrokkene 1] ;
- zijn verklaring dat hij de op zijn mobiele telefoon aangetroffen foto's van [betrokkene 1]
heeft gekregen via de telefoon van ' [betrokkene 2] ', althans de persoon die ze '
[betrokkene 2] ' noemen maar die [betrokkene 2] heet;

III.

Een proces-verbaal van bevindingen van [betrokkene 7] , [betrokkene 8] d.d. 10 maart 2014
(proces-verbaal nummer: PL27RP/14-019314);
IV.
Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [betrokkene 1] van 10 maart 2014
(proces-verbaal nummer: PL27RP/14-019314), voor zover inhoudende:
- zijn verklaring dat hij de bollen van [betrokkene 2] had gekregen;
- zijn verklaring dat hij ongeveer 100 bollen geslikt heeft;
- zijn verklaring dat [betrokkene 2] voor zijn vertrek naar luchthaven Zanderij foto's van hem
had gemaakt;
- zijn verklaring dat hij zou worden opgehaald door een onbekende man, die hij op
luchthaven Zanderij aan de telefoon had gehad;
- zijn verklaring dat hij, toen hij geland was op Schiphol, werd gebeld door de man die hem
kwam ophalen en hem vertelde dat hij een foto van hem had op zijn telefoon zodat hij wist
hoe hij er uit zag;
- zijn verklaring dat hij voor het laatst door de man gebeld werd toen hij werd opgehouden
bij de Marechaussee en dat de man ophing toen hij vertelde dat hij bij de Marechaussee zat;

2 Beoordeling van het eerste middel
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- zijn verklaring dat hij bij aankomst drie werd aangesproken door een lange man, die ook is
aangehouden, die in het Surinaams zei 'kom met mij mee' en hem meenam naar een donkere
Audi A3;
- zijn verklaring dat hij de telefoon van [betrokkene 2] had gekregen;

V.

Een proces-verbaal van onderzoek verdovende middelen van [betrokkene 9] en [betrokkene
10] d.d. 14 maart 2014 (proces-verbaal nummer PL27RP/14-019314);

VI.

Het deskundigenrapport van het Douane Laboratorium te Amsterdam d.d. 18 maart 2014,
kenmerk: 3280 X 14 (los opgenomen);

VII.

Het proces-verbaal analyse telecom van [betrokkene 11] en [betrokkene 8] d.d. 13 maart
2014;
VIII.
Proces-verbaal van verhoor van [betrokkene 3] d.d. 10 maart 2014 (PL27RP/14-019321),
voor zover inhoudende:
- zijn verklaring dat hij met [verdachte] de avond ervoor naar 2 feestjes was geweest,
eentje in Rotterdam en dat [verdachte] op weg naar Amsterdam zei dat hij morgen iemand
op Schiphol moest ophalen en dat [verdachte] de volgende ochtend rond half 8 belde en dat
hij toen naar [verdachte] toe is gereden omdat hij [verdachtes] auto had;

- zijn verklaring dat hij - toen hij een Surinaamse man met een trekkoffer zoekend zag
rondlopen - belde naar [verdachte] en hem vroeg hoe de man er uit moest zien en dat
[verdachte] zei dat hij een grijze trui aan had en dat hij [betrokkene 1] heette;

- zijn verklaring dat hij [betrokkene 1] nog nooit gezien heeft."

Het gaat in het hiervoor onder VII genoemde proces-verbaal - blijkens de door de Advocaat-
Generaal in zijn conclusie onder 84 gegeven samenvatting - om het volgende.

"In het genoemde proces-verbaal 'Analyse Telecom' wordt gerelateerd dat de onder de
verdachte in beslag genomen smartphone en bijbehorende simkaart zijn uitgelezen en
onderzocht door middel van 'XRY systeem versie 6.9'. 
Het proces-verbaal vermeldt vervolgens de 'relevante' contacten, oproepgeschiedenis en
berichten uit de iPhone. Bij vier van deze berichten is sprake van de verzending van een
foto. Zoals blijkt uit de bewijsoverwegingen in het in zoverre door het hof met overneming
van gronden bevestigde vonnis, zijn een aantal op de smartphone aangetroffen (WhatsApp-
) contacten en ten minste één van de aangetroffen foto's door de rechtbank en het hof voor
het bewijs van het ten laste gelegde gebruikt."

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de
verdachte aldaar het volgende aangevoerd:

"De inbeslagname van en het onderzoek aan de iPhone op grond van artikel 94 Wetboek
van Strafvordering (Sv) is onrechtmatig geweest omdat niet alleen toegang tot
verkeersgegevens maar ook tot de inhoud van communicatie en privé-informatie van de
gebruiker van de smartphone is verkregen. Het lichten van de gegevens op die smartphone
vormt een inbreuk op het bij artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) gewaarborgde recht op privacy,
terwijl artikel 94 Sv daarvoor een onvoldoende wettelijke grondslag biedt. Ik beroep mij op
het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 22 april 2015 (gepubliceerd onder
ECLI:NL:GHARL:2015: 2954). Dit levert een zodanig ernstig vormverzuim als bedoeld in
artikel 359a Sv op, dat het gevolg daarvan moet zijn dat al het bewijs dat door het uitlezen
van de gegevens van de smartphone van mijn cliënt is verkregen - in het bijzonder de
WhatsApp-berichten van mijn cliënt met en over [betrokkene 1] - van het bewijs moet
worden uitgesloten."
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Het Hof heeft dat verweer verworpen en daaromtrent het volgende overwogen:

"Artikel 94 Sv bepaalt dat alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan het licht
te brengen vatbaar zijn voor inbeslagneming. Voor de waarheidsvinding mag onderzoek
worden gedaan aan inbeslaggenomen voorwerpen teneinde gegevens voor het
strafrechtelijk onderzoek ter beschikking te krijgen. In computers opgeslagen gegevens zijn
daarvan niet uitgezonderd (HR 29 maart 1994, ECLI:NL:HR:1994:AD2076). Er is geen reden
om ten aanzien van een smartphone anders te oordelen. De iPhone van de verdachte is dan
ook met de oog op de waarheidsvinding rechtmatig in beslag genomen. Artikel 94 Sv vormt
een voldoende duidelijke en voorzienbare wettelijke grondslag voor de inbeslagname en het
daaropvolgende onderzoek op de smartphone van de verdachte. Er is derhalve geen sprake
van een vormverzuim."

De relevante wettelijke bepalingen luiden als volgt:

- art. 94, eerste lid, Sv:

"Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag
te brengen (...)"

- art. 95, eerste lid, Sv:

"Hij die den verdachte aanhoudt of staande houdt, kan voor inbeslagneming vatbare voorwerpen,
door dezen met zich gevoerd, in beslag nemen."

- art. 96, eerste lid, Sv:

"In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een
misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, is de opsporingsambtenaar bevoegd de daarvoor
vatbare voorwerpen in beslag te nemen en daartoe elke plaats te betreden."

- art. 104 Sv:

"De rechter-commissaris is tot inbeslagneming van alle daarvoor vatbare voorwerpen bevoegd.
Buiten het geval hij uit hoofde van de artikelen 181 tot en met 183 onderzoekshandelingen
verricht, vindt inbeslagneming door de rechter-commissaris slechts plaats op vordering van de
officier van justitie."

Voor de waarheidsvinding mag onderzoek worden gedaan aan inbeslaggenomen voorwerpen
teneinde gegevens voor het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking te krijgen. In computers
opgeslagen of beschikbare gegevens zijn daarvan niet uitgezonderd (vgl. HR 29 maart 1994,
ECLI:NL:HR:1994:
AD2076, NJ 1994/577). Dat geldt ook voor in andere inbeslaggenomen elektronische
gegevensdragers en geautomatiseerde werken, waaronder smartphones, opgeslagen of
beschikbare gegevens. De wettelijke basis voor dat onderzoek door opsporingsambtenaren is
gelegen in het samenstel van de bepalingen waarop de bevoegdheid tot inbeslagneming is
gebaseerd.

Voor het doen van onderzoek door een opsporingsambtenaar aan inbeslaggenomen
elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken teneinde de beschikking te krijgen
over daarin opgeslagen of beschikbare gegevens vereist de wet geen voorafgaande rechterlijke
toetsing of tussenkomst van de officier van justitie. Indien de met het onderzoek samenhangende
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als beperkt kan worden beschouwd, biedt de algemene
bevoegdheid van opsporingsambtenaren, neergelegd in art. 94, in verbinding met art. 95 en 96 Sv,
daarvoor voldoende legitimatie. Dit zal het geval kunnen zijn indien het onderzoek slechts bestaat
uit het raadplegen van een gering aantal bepaalde op de elektronische gegevensdrager of in het
geautomatiseerde werk opgeslagen of beschikbare gegevens. Indien dat onderzoek zo
verstrekkend is dat een min of meer compleet beeld is verkregen van bepaalde aspecten van het
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persoonlijk leven van de gebruiker van de gegevensdrager of het geautomatiseerde werk, kan dat
onderzoek jegens hem onrechtmatig zijn. Daarvan zal in het bijzonder sprake kunnen zijn
wanneer het gaat om onderzoek van alle in de elektronische gegevensdrager of het
geautomatiseerde werk opgeslagen of beschikbare gegevens met gebruikmaking van technische
hulpmiddelen.

Het Hof heeft het gevoerde verweer verworpen op de enkele grond dat art. 94 Sv een
voldoende wettelijke grondslag vormt voor het door een opsporingsambtenaar verrichte
onderzoek aan de smartphone van de verdachte. Daarmee heeft het Hof het in 2.6
overwogene miskend. Het middel klaagt daarover terecht.

Na terugwijzing van de zaak zal het Hof moeten beoordelen of ten aanzien van de op de
voet van art. 94 Sv in verbinding met art. 95 en 96 Sv inbeslaggenomen smartphone en het
ten behoeve van de opsporing vastleggen van de daarin opgeslagen of beschikbare
gegevens sprake is van meer dan een beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van
de verdachte.

Indien het Hof bevindt dat sprake is van de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder
84 beschreven gang van zaken - kort gezegd inhoudend dat met daartoe bestemde
apparatuur en/of software alle op een smartphone en/of de bijbehorende SIM-kaart
opgeslagen of beschikbare gegevens zijn uitgelezen waardoor (volledig) inzicht is verkregen
in contacten, oproepgeschiedenis, berichten en foto's - ontstaat daardoor het vermoeden
dat een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is gemaakt.

Indien het Hof tot dat oordeel zou komen, zal het op de voet van art. 359a Sv moeten
beoordelen of aan het ontbreken van een wettelijke legitimatie enig rechtsgevolg dient te
worden verbonden en, zo ja, welk rechtsgevolg dan in aanmerking komt. (Vgl. HR 19 februari
2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308.)

Mede gelet op het vooralsnog ontbreken van een daarop toegesneden wettelijke regeling
verdient het volgende opmerking. De bevoegdheid tot inbeslagneming van voorwerpen en de
daarin besloten liggende bevoegdheid tot het verrichten van onderzoek aan die voorwerpen
kunnen op grond van art. 95 en 96 Sv ook worden uitgeoefend door de op grond van art. 148 Sv
met het gezag over de opsporing belaste officier van justitie, nu deze blijkens art. 141, aanhef en
onder a, Sv met opsporing is belast. Voorts kunnen die bevoegdheden op grond van art. 104,
eerste lid, Sv worden uitgeoefend door de rechter-commissaris. De hier genoemde wettelijke
bepalingen bieden tevens de grondslag voor het verrichten van onderzoek aan inbeslaggenomen
voorwerpen door de officier van justitie respectievelijk de rechter-commissaris, indien de
inbeslagneming is geschied door een opsporingsambtenaar. 
In zo een geval vormen de genoemde wettelijke bepalingen een toereikende grondslag voor
onderzoek aan inbeslaggenomen voorwerpen - waaronder elektronische gegevensdragers en
geautomatiseerde werken - dat een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
meebrengt. Daarbij valt - in het licht van art. 8 EVRM - aan onderzoek door de rechter-commissaris
in het bijzonder te denken in gevallen waarin op voorhand is te voorzien dat de inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer zeer ingrijpend zal zijn.

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven, het
tweede middel geen bespreking behoeft en als volgt moet worden beslist.

3 Slotsom

4 Beslissing
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De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep
opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren
H.A.G. Splinter-van Kan, Y. Buruma, E.F. Faase en M.J. Borgers, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 april 2017.
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Rb. Den Haag 7 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2116, Computerrecht 2019/93, m.nt. J.J. 

Oerlemans1  

Noot 
1. In deze uitspraak is een verdachte veroordeelt die gebruik maakte van het beruchte  ‘Mirai-

botnet’. Het Mirai-botnet is het eerste succesvolle botnet die bestond – op zijn hoogtepunt - uit

honderdduizenden geïnfecteerde  ‘internet of things’-apparaten. Drie Amerikanen die het botnet

hebben ontwikkeld en daarmee distributed denial-of-service (ddos) aanvallen uitvoerden zijn in

2018 veroordeeld.2 In deze noot wordt eerst het interessante feitencomplex besproken. Daarna

wordt ingegaan op de overweging omtrent de vraag of sprake kan zijn van ‘geweld’ bij ddos-

aanvallen. Ten slotte wordt kort ingegaan op de alternatieve straf van het ‘Hack_Right’-traject die de

verdachte moet doorlopen.

2. De 20-jarige verdachte beschikte over een Mirai-botnet van ongeveer 10.000 geïnfecteerde

apparaten.3 Zoals in de uitspraak is uitgelegd kon de verdachte via het ‘command-and-control center’

van het botnet onder meer een krachtige ddos-aanval uitvoeren. De verdachte heeft naar verluidt

een ddos-aanval uitgevoerd op twee goksites en een bitcoinwisselkantoor, ook al is dit detail in de

uitspraak - ten onrechte meen ik - geanonimiseerd.4 Dit soort bedrijven verliezen inkomsten als ze

door de grote hoeveelheid verkeer van de dos-aanval hun diensten niet meer kunnen verlenen. De

bedrijven kunnen op deze manier worden afgeperst; slechts tegen betaling stopt de aanval. De

verdachte eiste het losgeld in Bitcoin. De verdachte maakte ook reclame voor zijn 'ddos-dienst' en

verdiende geld door het botnet ter beschikking te stellen aan anderen. Ten slotte heeft de verdachte

in het ‘Magister’-leerlingensysteem van zijn middelbare school ingebroken en daarmee

computervredebreuk gepleegd. Het bewijs tegen de verdachte was onder meer afkomstig uit

verstuurde Skypeberichten en forumberichten van de verdachte.

3. De rechtbank is in haar uitspraak een paar keer kort door de bocht en slaat mijns inziens de plank

mis in een overweging met betrekking tot het bestanddeel ‘geweld’ in de delictsomschrijving van het

delict afpersing in de zin van artikel 317 Sr. De rechtbank is kort door de bocht als zij stelt dat “een

DDoS-aanval kan worden gekwalificeerd als overtreding van artikel 138ab Sr en artikel 138b Sr”. Van

artikel 138b Sr is zonder meer sprake, in dit geval ook in gekwalificeerde vorm in artikel 138b lid 2 Sr,

omdat de verdachte gebruik maakte van een botnet. Een ddos-aanval leidt echter niet direct tot

overtreding van het delict computervredebreuk in artikel 138ab Sr, omdat het een geautomatiseerd

werk ontoegankelijk maakt maar geen sprake is van het binnendringen in een geautomatiseerd

werk. Echter, een botnet is een netwerk van geïnfecteerde computers – in dit geval IoT-apparaten –

die door een derde worden aangestuurd. Voor het creëren van een botnet moet wel

computervredebreuk worden gepleegd, en wel in gekwalificeerde vorm in artikel 138ab lid 3 sub b

1 Jan-Jaap Oerlemans is als onderzoeker verbonden aan eLaw, het centrum voor Recht en Technologie van de 
Universiteit Leiden.  
2 Security.nl, ‘Ontwikkelaars Mirai-botnet ontsnappen aan gevangenisstraf’, 19 september 2018. Beschikbaar 
op: https://www.security.nl/posting/577701/Ontwikkelaars+Mirai-botnet+ontsnappen+aan+gevangenisstraf.  
3 In de uitspraak worden helaas geen details gegeven over hoe de verdachte beschikking had over het Mirai-
botnet. Mogelijk betrof het een kopie van het botnet, waarvan de broncode door de ontwikkelaars in 2016 
online werd gezet.  
4 Zie Security.nl, ‘Hagenaar veroordeeld voor ddos-aanvallen met Mirai-botnet’, 7 maart 2019. Beschikbaar op: 
https://www.security.nl/posting/600511/Hagenaar+veroordeeld+voor+ddos-aanvallen+met+Mirai-botnet.   
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Sr.5 Daarnaast is het mij niet helemaal duidelijk waarom sprake is van artikel 161sexies Sr, omdat in 

dat geval is vereist dat de ddos-aanval een ‘gemeen gevaar voor goederen of voor de verlening van 

diensten te duchten is’. De websites zijn geen ‘diensten van algemene nutte’, zoals 

overheidswebsites. Volgens de rechtbank is er een ‘gemeen gevaar voor goederen of de verlening 

van diensten’, omdat de aanval er toe leidde dat vijf andere websites onbereikbaar waren. Het is 

denkbaar dat deze vijf websites op dezelfde webserver stonden als één van de websites die is 

aangevallen.   

4. De rechtbank overweegt verder dat sprake is van het delict afpersing als bedoeld in artikel 317 

van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Daarbij stelt de rechtbank dat zonder meer sprake is van 

‘geweld’, omdat ‘websites en servers onbruikbaar worden gemaakt’ en ‘maatregelen genomen 

moeten worden om de aanval af te slaan en de website en server te herstellen’. Mijns inziens had de 

officier van justitie simpelweg art. 317 lid 2 Sr ten laste moeten leggen, waarbij geen sprake hoeft te 

zijn van geweld. Bij art. 317 lid 2 Sr bestaat de dwang bij afpersing uit ‘de bedreiging dat gegevens 

die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, onbruikbaar of ontoegankelijk 

zullen worden gemaakt of zullen worden gewist’. Het gelijk stellen van het begrip ‘geweld’ met het 

onbereikbaar maken van een webserver, zoals de rechtbank Den Haag in deze zaak, is juist niet 

vanzelfsprekend en onnodig. De officier van justitie had op de zitting de tenlastelegging nog kunnen 

wijzigen.  

5. De verdachte is veroordeeld tot 377 jeugddetentie, waarvan 360 dagen voorwaardelijk en een 

taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Belangrijker is dat de verdachte de 

alternatieve straf van het ‘Hack_Right’-initiatief krijgt opgelegd. Jaarlijks worden in Nederland rond 

de 70 jongeren (tussen 12 en 23 jaar) aangehouden voor cybercrime.6 In 2018 hebben elf jongeren 

aan de pilot van Hack_Right meegedaan. Hack_Right is een traject dat kortgezegd jongeren laat 

inzien dat ze het verkeerde pad bewandelen en er ook legale alternatieven zijn die hun meer kan 

bieden. Alleen jongeren die bekennen, geen zeer ernstige vormen van cybercriminaliteit hebben 

gepleegd en bereid zijn zich op een positieve manier te ontwikkelen, komen ervoor in aanmerking. 

Bovendien moet het om een eerste cyberdelict gaan. Later in het traject reikt worden de jongeren 

daadwerkelijk alternatieven aangeboden om zich ten goede in te zetten, bijvoorbeeld als ethisch 

hacker bij een ‘cyberwerkplaats’ bij een bedrijf.7  

 

                                                           
5 Zie ook HR 22 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN9287 (Toxbot-arrest).  
6 Zie  Ina Reitzema, ‘Halt ziet toekomst in speciale werkstraf voor jonge hackers’, Dagblad van het Noorden, 17 
januari 2019. Beschikbaar op: https://www.dvhn.nl/groningen/Halt-ziet-toekomst-in-speciale-werkstraf-voor-
jonge-hackers-24071533.html.  
7 Zie Politie.nl, ‘Hack_Right: jonge hackers weer op het rechte pad’, 18 december 2018. Beschikbaar op:  
https://www.politie.nl/nieuws/2018/december/18/hack-right-jonge-hackers-weer-op-het-rechte-pad.html.  
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1 

Noot Computerrecht

Hof Den Haag 19 december 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3529, m.nt.. J.J. Oerlemans1 

Noot

1. Het arrest van het Hof Den Haag van 19 december 2018 is om twee redenen lezenswaardig
en een annotatie waard: 1. Het Hof gaat in op de reikwijdte van de netwerkzoeking en
beantwoordt de vraag of deze ook na een doorzoeking van een plaats mag plaatsvinden en
2. Het Hof legt uit hoe moet worden omgegaan met het ‘hackverweer’ in strafzaken. In deze
noot worden eerst de interessante feiten van de zaak kort weergegeven, vervolgens wordt
uitgelegd hoe het Hof vanaf nu omgaat met het hackverweer in strafzaken en ten slotte volgt
een analyse van de overwegingen met betrekking tot de netwerkzoeking.

De feiten
2. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk, diefstal, oplichting en het

voorhanden hebben van malware met het oogmerk computervredebreuk te plegen. De
verdachte verstuurde uit naam van Ziggo een groot aantal phishing-mails. Ten eerste heeft
de verdachte met een Ziggo-phishing mail 150 mensen verleidt met hun Ziggo-account in te
loggen op een nagemaakte Ziggo-website teneinde de nieuwe Samsung Galaxy te claimen
ter ere van het achtjarig bestaan van Ziggo. De verdachte heeft met de verkregen
inloggegevens bestellingen geplaatst uit naam van de slachtoffers, telefoonverkeer gevoerd
en ‘online credits’ aangeschaft. Ten tweede heeft de verdachte een namaak Ziggo-mail
verstuurd met daarin de melding van een betalingsachterstand die zou zijn ontstaan van 40
euro als gevolg van het niet-betalen van een factuur van Ziggo. Zodra de klant op de in de
mail gevoegde link klikte, werd hij doorgelinkt naar een website en werd de computer waarop
de link werd geopend besmet met malware (genaamd ‘NanoCore’). Via de keylogfunctie van
de malware (het registreren van toetsaanslagen) heeft de verdachte gebruikersnamen en
wachtwoorden van verschillende internetdiensten van deze slachtoffers verkregen. De
verdachte heeft met gebruikmaking van PayPal-inloggegevens in minstens drie gevallen eten
besteld via Thuisbezorgd.nl en eten besteld bij ‘Eazie’. Hij wordt veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 17 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De vordering van
geleden materiële schade van € 89.585,95 door Ziggo moet bij de burgerlijke rechter worden
aangebracht.

Het hackverweer
3. Door en namens de verdachte is vrijspraak bepleit. Daartoe is aangevoerd dat een ander

misbruik heeft gemaakt van de Lenovo laptop van de verdachte. Ter onderbouwing van dit
verweer heeft de verdediging een deskundigenrapport van Fox-IT ingebracht. In dit rapport is
onder meer beschreven op welke manier een hacker toegang kan krijgen tot een computer en
wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

4. Het Hof Den Haag stelt in r.o. 2.2 e.v. voorop dat bij de beoordeling van een dergelijk verweer
als maatstaf dient te worden aangelegd of – alle feiten en omstandigheden in ogenschouw
nemende – dit verweer al dan niet in meer of mindere mate aannemelijk is geworden.2 Het is
aan de verdachte om die feiten en omstandigheden aan te voeren. De rechter mag ervan
uitgaan, behoudens sterke aanwijzingen voor het tegendeel, dat op een computer (of in een
beveiligde online omgeving) aangetroffen gedownloade of gekopieerde bestanden daarop
zijn geplaatst door de gebruiker van die computer. De rechter mag er ook vanuit gaan dat,
behoudens sterke aanwijzingen voor het tegendeel, wanneer uit nadere (meta)data blijkt dat
bepaalde websites of bepaalde bestanden zijn geopend, die handelingen zijn verricht door de
gebruiker van die computer. Het Hof overweegt ook dat niet hoeft worden aangetoond dat
kan worden uitgesloten dat een bepaalde computer is gehackt. Aangetroffen sporen van
malware op een computer leveren niet noodzakelijkerwijs een aannemelijke verklaring voor
de aanwezigheid van bepaalde (digitale) delictsporen, zoals opgeslagen browser- of
communicatieactiviteiten en kinderpornografische afbeeldingen. Een (deskundigen)verklaring

1 Jan-Jaap Oerlemans is als onderzoeker verbonden aan eLaw, het centrum voor Recht en 
Technologie van de Universiteit Leiden.  
2 Het verwijst daarbij naar HR 16 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3359.  

418

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:3529


2 
 

met een beschrijving van de mogelijkheid dat de betreffende computer is gehackt, zonder dat 
daarbij tevens een specifieke relatie wordt gelegd met de feiten uit de betreffende zaak en het 
daarin verrichtte (digitaal-forensische) onderzoek, is in de regel op zichzelf onvoldoende 
redengevend voor de conclusie dat min of meer aannemelijk is geworden dat ook in het 
voorliggende geval de computer is gehackt.3 
 

5. Voor de beoordeling of een hackverweer in meer of mindere mate aannemelijk is geworden 
geeft het Hof Den Haag de volgende zes overwegingen mee: (1) de aan- of afwezigheid van 
digitale sporen met betrekking tot het daadwerkelijk (kunnen) binnendringen door derden in 
de betreffende computer, zoals ‘remote acces tools’; (2) het niveau van fysieke en digitale 
bescherming van de computer tegen gebruik door derden/(digitaal) binnendringen, zoals 
beveiligingssoftware; (3) de aan- of afwezigheid van digitale sporen waaruit, bijvoorbeeld 
vanwege de inhoud, kan worden afgeleid wie (ook) op of omstreeks het moment van plegen 
van de strafbare gedragingen de gebruiker van de computer was, zoals e-mails en chats (4) 
de mate waarin, en het moment waarop, de verdachte medewerking heeft verleend aan 
eventueel nader onderzoek naar zijn verweer, zoals het al dan niet (tijdig) verstrekken door 
de verdachte van bijvoorbeeld wachtwoorden en toegangscodes, welke nodig zijn voor het 
verrichten van (nader) digitaal-forensisch onderzoek; (5) andere feiten en omstandigheden 
die wijzen op een bijzondere (inhoudelijke) betrokkenheid van de verdachte of een derde bij 
de op of via de betreffende computer gepleegde gedragingen, zoals gephiste creditcard 
gegevens) en (6) de aan- of afwezigheid van een motief voor derden om in de computer van 
de verdachte binnen te dringen. 
 

6. In casu is het hackverweer volgens het Hof Den Haag op geen enkele wijze aannemelijk 
geworden. In het rapport van Fox-IT wordt slechts in zijn algemeenheid aangegeven dat er 
mogelijkheden bestaan voor een kwaadwillende om in te breken op de computer van een 
ander. Een relatie met de concrete omstandigheden van het onderhavige geval is niet gelegd 
en daarover bevat het rapport dan ook geen conclusies. Het Hof nam ook in aanmerking dat 
de verdachte niet het wachtwoord van zijn router afgaf en een foutieve inlogcode voor zijn 
iPhone 6, waardoor het apparaat vergrendeld raakte en geen nader forensisch onderzoek op 
het apparaat kon worden uitgevoerd. Daartegenover is uit chatgesprekken op de laptop van 
de verdachte af te leiden dat de verdachte de laptop gebruikte en had de verdachte 
chatverkeer met de Ziggo Helpdesk over de (frauduleuze) bestellingen uit naam van 
slachtoffers vanaf het schoolaccount van de verdachte op een schoolcomputer in het 
leslokaal waar de verdachte op dat moment aanwezig was.  
 
Reikwijdte van de netwerkzoeking 

7. De verdachte werd geïdentificeerd op basis van het IP-adres dat herleidbaar is tot de woning 
van de verdachte. Het desbetreffende IP-adres werd geregistreerd tijdens de bestellingen en 
chatgesprekken die verdachte met Ziggo heeft gevoerd. Ook het afleveradres voor de via 
internet bestelde maaltijd is het huisadres van de verdachte. Na de doorzoeking in de woning 
van de verdachte en inbeslagname van de Lenovo laptop van de verachte, is op de computer 
bewijs van de phishingmails en het gebruik van de malware gevonden, zoals 
gebruikersnamen en wachtwoorden van slachtoffers. Bij het onderzoek aan de laptop is een 
e-mailadres als zoekwoord ingevoerd. Dat leverde als resultaat op een bestand op. Uit de 
gegevens van dat bestand bleek dat de gebruiker van de Lenovo laptop zich met behulp van 
de internetbrowser Google Chrome had aangemeld met dat e-mailadres. 
 

8. Vervolgens heeft de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie een netwerkzoeking op 
het politiebureau uitgevoerd, in plaats van de woning van de verdachte. Met toestemming van 
de rechter-commissaris is de inhoud van de mailbox van het Hotmail-account van de 
verdachte gekopieerd (8643 e-mails). Vervolgens is een met toestemming van de rechter-
commissaris ook de inhoud van de mailbox van een Gmail account van de verdachte 
gekopieerd (1001 e-mails). Direct na het inzichtelijk maken van de e-mails zag de verbalisant 
dat diverse e-mails gerelateerd konden worden aan phishing. Vier e-mails zijn geopend en 
daarin waren IP-adressen, namen en wachtwoorden opgenomen. 
 

                                                           
3 In Hof Den Haag 19 december 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3528 volgt dezelfde uiteenzetting van 
overwegingen omtrent het hackverweer.  
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9. In de machtiging tot een netwerkzoeking (art. 125j Wetboek van Strafvordering (Sv)) 
overwoog de rechter-commissaris op basis van een notitie van de officier van justitie dat veel 
bestanden tegenwoordig op het internet staan opgeslagen en het maken van een image van 
de computer en onderzoek in genetwerkte computers dagenlang zou vergen en een onnodige 
belasting zou opleveren voor de bewoners van de woning. De advocaat-generaal pleit ervoor 
om in te gaan op deze machtiging tot netwerkzoeking op het politiebureau en dat het hof 
vaststelt dat rechter-commissaris in redelijkheid tot zijn oordeel omtrent de door hem 
afgegeven machtiging terzake van voormelde netwerkzoeking heeft kunnen komen. 
 

10. Het Hof Den Haag gaat mijns inziens terecht niet mee het pleidooi voor het toelaatbaar 
achten van een netwerkzoeking op afstand op basis van de wet. Kort gezegd legt het hof uit 
dat in de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever geen ruimte heeft willen bieden voor de 
toepassing van een netwerkzoeking op een later moment en op een andere locatie dan (ten 
tijde van) de plaats van doorzoeking. Daarnaast is in artikel 125j Sv4 de netwerkzoeking 
gekoppeld aan de doorzoeking van een plaats ter vastlegging van gegevens.5 Het Hof Den 
Haag overweegt dat de netwerkzoeking daarmee los staat van de 
inbeslagnemingsbevoegdheden, in die zin dat niet kan worden gezegd dat de bevoegdheid 
tot inbeslagneming reeds de bevoegdheid tot het doen van een netwerkzoeking impliceert. 
Ook hierin ligt een argument besloten voor het oordeel dat de netwerkzoeking niet pas na de 
feitelijke inbeslagname van een gegevensdrager (alsnog) mag worden toegepast, en 
derhalve op een later moment en op een andere locatie, zoals in casu wel is gebeurd.  
 

11. Naar mijn weten is in twee andere gevallen gepleit voor het mogelijk maken inloggen op een 
webmailaccount van de verdachte vanaf het politiebureau, maar dan op grond van art. 126ng 
lid 2 Sv (kortgezegd de bevoegdheid tot het vorderen van opgeslagen gegevens bij een 
communicatiedienstaanbieder). In de eerste beschikking keurde de rechter-commissaris de 
aanvraag tot inloggen niet goed, omdat artikel 126ng lid 2 Sv ziet op het vorderen van 
opgeslagen gegevens bij een elektronische communicatiedienstaanbieder en niet op een 
zoeking en overnemen van gegevens op afstand.6 In de tweede (recente) beschikking gaf de 
rechter-commissaris wél een machtiging – na tussenkomst van de officier van justitie – aan 
een opsporingsambtenaar om in te loggen op de verschillende e-mailadressen en 
datingsites.7 De rechter-commissaris achtte zich, op grond van artikel 181 Sv, bevoegd om 
deze beslissing te nemen, hoewel ook wordt opgemerkt dat de wet (nog) niet voorziet in een 
specifieke bevoegdheid om in te loggen op e-mailadressen en websites en gegevens vast te 
leggen. De Rechtbank Den Haag overweegt ten eerste dat het verschil tussen een vordering 
tot de gegevens en het inloggen en overnemen van gegevens op afstand ‘niet wezenlijk’ is, 
omdat het om dezelfde soort gegevens gaat. Ten tweede is het inloggen op de e-
mailadressen en websites met vooraf beschikbare gebruikersnamen en wachtwoorden een 
eenvoudige en weinig risicovolle wijze van binnendringen in een geautomatiseerd werk. Ten 
derde is de inbreuk voor de betrokkene niet groter bij het inloggen en vastleggen van 
gegevens dan bij het vorderen van gegevens bij de aanbieder. “Met andere woorden: aan de 
eisen van proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan”, aldus de rechtbank. Dat mag zo zijn, 
maar aan de bepalingen in Strafvordering waarin wordt voorgeschreven wat de politie en het 
OM wel en niet mogen, wordt nu mijns inziens niet voldaan. Het is overigens wél toegestaan 
achteraf op een account in te loggen met de hackbevoegdheid op basis van art. 126nba lid 1 
sub d Sv, dat wil zeggen: zodra de Wet computercriminaliteit III in werking treedt. In dat 
opzicht is het vreemd dat deze problematiek en een oplossing daarvoor niet in de Wet 
computercriminaliteit III is meegenomen.  
 

                                                           
4 Artikel 125j lid 1 Sv: “In geval van een doorzoeking kan vanaf de plaats waar de doorzoeking 
plaatsvindt, in een elders aanwezig geautomatiseerd werk onderzoek worden gedaan naar in dat 
werk opgeslagen gegevens die redelijkerwijs nodig zijn om de waarheid aan de dag te brengen. 
Worden dergelijke gegevens aangetroffen, dan kunnen zij worden vastgelegd” (onderstreping 
toegevoegd).  
5 Zie ook C. Conings & J.J. Oerlemans, ‘Van een netwerkzoeking naar online doorzoeking: 
grenzeloos of grensverleggend?’, Computerrecht 2013/5, nr. 1, p. 23-32. 
6 Rb. Rotterdam 1 januari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8017. 
7 Rb. Den Haag 11 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1329. 
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12. Terug naar het onderhavige arrest. Het Hof Den Haag stelt in deze zaak vast dat de 
uitvoering van de netwerkzoeking op een andere locatie en op een later moment dan die 
waarop de doorzoeking heeft plaatsgevonden niet in de huidige wet is voorzien. In scherpe 
bewoordingen legt het Hof uit dat zij de ruime uitleg van de advocaat-generaal van art. 125j 
Sv niet accepteert, omdat dat een afweging van politieke aard is die de rechtsvormende taak 
van de rechter overstijgt. Daarmee is sprake van een onherstelbaar vormverzuim. Naar vaste 
jurisprudentie over vormverzuimen komt het Hof Den Haag echter tot de conclusie dat de 
verdachte niet daadwerkelijk in zijn verdediging is geschaad en daarom volstaat zij met de 
vaststelling van het vormverzuim. Deze sanctie lijkt mij in deze zaak terecht. Wel vraag ik mij 
af of de sanctie hetzelfde moet blijven als blijkt dat de netwerkzoeking op afstand structureel 
wordt ingezet, hetzij op grond van art. 125j Sv, hetzij op grond van art. 126ng lid 2 Sv. De 
structurele inzet van een ingrijpende onwetmatige opsporingsmethode kan niet door de 
beugel. Het is een kernprincipe van de rechtsstaat is dat de burger weet onder welke 
omstandigheden de overheid opsporingsbevoegdheden mag inzetten. Dat dient de 
rechtszekerheid en voorkomt misbruik van bevoegdheden. Tegelijkertijd ligt deze toepassing 
duidelijk in het verlengde van de bestaande doorzoekings- en inbeslagnameregelingen. 
Onder bepaalde omstandigheden kan de inzet van de opsporingsmethode noodzakelijk zijn 
om bewijs te verzamelen. Het bovenstaande pleit des te meer voor een regeling in het 
Wetboek van Strafvordering.  
 
Toekomstige wetgeving 

13. De ‘Commissie Modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk’ (hierna: 
Commissie-Koops) heeft in haar rapport bovenstaande problematiek ook behandeld.8 De 
Commissie-Koops stelt in het rapport vast dat de netwerkzoeking op een andere locatie dan 
waar de doorzoeking plaatsvindt niet is toegestaan en dat een nieuwe regeling noodzakelijk 
is. De Commissie constateert dat “nu, maar zeker in de toekomst, de meeste gezochte 
gegevens zich niet meer fysiek in de omgeving van het subject maar ergens in de cloud 
bevinden”.9 De Commissie-Koops stelt voor de voorgestelde regeling in artikel 2.7.4.2.2 Boek 
2 Sv aan te passen en daarmee het onderzoek op afstand na inbeslagname van een 
voorwerp mogelijk te maken. Met aanpassing van de regeling kunnen opsporingsambtenaren 
vanaf het politiebureau met rechtmatig verkregen inloggevens en eventueel met behulp van 
forensische software, bewijs uit accounts van een verdachte veilig stellen. Een machtiging 
van een rechter-commissaris is volgens de Commissie-Koops noodzakelijk, als te verwachten 
is dat tijdens het onderzoek berichten worden aangetroffen in een geautomatiseerd werk van 
een aanbieder (zoals webmail).10 Mijns inziens is de waarborg van een machtiging van een 
rechter-commissaris bij een netwerkzoeking te allen tijde wenselijk.11  
 

14. Volgens de Commissie-Koops is de nood tot het mogelijk maken van deze 
opsporingshandelingen zo hoog, dat deze zo snel mogelijk in werking moeten treden en dus 
niet kan worden afgewacht op de implementatie van het conceptwetsvoorstel in het Wetboek 
van Strafvordering (naar verwachting in 2023-2024). Het is nu afwachten of een wetsvoorstel 
naar de Tweede Kamer wordt gestuurd om deze inbeslagnameregeling aan te passen. Dit 
arrest van het Hof Den Haag zou daar enige druk achter kunnen zetten.  

 

                                                           
8 Het rapport is ‘Regulering van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving’ is beschikbaar 
op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/26/rapport-commissie-koops---
regulering-van-opsporingsbevoegdheden-in-een-digitale-omgeving (laatst geraadpleegd op 15 
februari 2019).  
9 Commissie-Koops 2018, p. 111.  
10 Commissie-Koops 2018, p. 93-94. 
11 Zie J.J. Oerlemans, Investigating Cybercrime, diss. Leiden, Amsterdam: Amsterdam University 
Press 2017, p. 267-268.  
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  19.  Binnenkort moet het Hof Den Haag beslissen over
bijzondere persoonsgegevens in de context van verwijder-
verzoeken. 19    Verder zijn er Franse vragen gesteld aan het
HvJ EU over dit soort situaties, waarin Google verwijst naar
websites met bijzondere persoonsgegevens (zie   Computer-
recht  2017/128  in de rubriek Privacybescherming in deze
aflevering). 20    Maar, zoals gezegd, het bijzondere-persoons-
gegevens-probleem komt niet aan de orde in dit arrest van
de Hoge Raad.     
  20.  We sluiten af. De Hoge Raad heeft de zaak van
Arthur van M voor verdere behandeling terugverwezen
naar het Gerechtshof Den Haag. Daarbij moet het gerechts-
hof de voorrangsregel toepassen: in vergeetrecht-zaken
weegt het recht op privacy in principe zwaarder dan het
recht op vrijheid van meningsuiting. Het gerechtshof kan
overigens tot ongeveer hetzelfde eindoordeel komen als in
het vernietigde arrest. Het hof zal dan wel moeten uitleg-
gen waarom de zoekresultaten niet verwijderd hoeven te
worden, en daarbij ingaan op de rol die de crimineel in het
openbare leven speelt.     

 Mr. S. Kulk en dr. F.J. Zuiderveen Borgesius           

 Computerrecht 2017/103 

 Rechtbank Amsterdam    16 maart 2017, nr.   13/995008-13  
(Mrs. K.A. Brunner, C.F. de Lemos Benvindo en 
M. Woerdman)
 m.nt. mr. dr. J.J. Oerlemans 1    

 Art. 138ab Sr (computervredebreuk), art. 139d Sr (bezit van 
malware), art. 225 Sr (Valsheid met geschrifte), art. 240b Sr 
(kinderporno), art. 246 Sr (aanranding), art. 248a Sr (aanzet-
ten tot ontuchtelijke handelingen), art. 318 Sr (afdreiging) 
en art. 326 Sr (bedrog)  

 ECLI:NL:RBAMS:2017:1627       

 Deze zaak betreft de veroordeling van “webcamafperser” 
Aydin C. De verdachte is met betrekking tot 34 meisjes 
veroordeeld voor kinderporno, (poging tot) aanranding 
en/of verleiding en met betrekking tot één man veroor-
deeld voor afdreiging. In de zaak is software gebruikt 
teneinde bewijs vanaf de computer van de verdachte te 
verzamelen.     

 Vonnis van de Rechtbank Amsterdam, meervoudige straf-
kamer, in de strafzaak tegen 
 [verdachte], 
 geboren te [geboortegegevens] 1978, 

19  Er is hoger beroep ingesteld in deze zaak: Rechtbank Rotterdam 29 maart 
2016,  ECLI:NL:RBROT:2016:2395  ( Computerrecht 2016/126 ). 

20  Zie:  https://english.conseil-etat.fr/Activities/Press-releases/Right-to-be-delisted . 
1  Jan-Jaap Oerlemans is als onderzoeker verbonden aan eLaw, het centrum 

voor Recht en Technologie van de Universiteit Leiden. 

 zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, 
 gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting ‘[PI]’ te [plaats].   

 Uitspraak (ingekort) 2       

  1  Het onderzoek ter terechtzitting   

 Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van 
het onderzoek op de terechtzittingen op 21 maart, 1 en 29 
april, 2 mei, 6 juli, 16 september en 9 en 21 november 2016 en 
25, 26 en 30 januari, 1, 6, 9, 13 en 15 februari en 2 maart 2017.   

 De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van 
de officieren van justitie, mrs. A.C. Kramer en J. Weening 
(hierna: officier van justitie), en van wat verdachte en zijn 
raadslieden, mrs. C. Grijsen en R. Malewicz, naar voren heb-
ben gebracht.     

  2  Tenlastelegging     

  2.1  Verdachte wordt er – samengevat – van beschul-
digd dat hij     
  –  een gewoonte heeft gemaakt van het vervaardigen,

verwerven, verspreiden, openlijk tentoonstellen en/of
in bezit hebben van kinderporno van 28 minderjarige
meisjes;
  ( art. 240b  van het Wetboek van Strafrecht (Sr));      

  –  33 minderjarige meisjes heeft aangerand of verleid, of
dat heeft geprobeerd;
  ( art. 246  Sr of  art. 248a  Sr) ;     

  –  vier meerderjarige mannen heeft afgedreigd of opge-
licht en één meerderjarige man heeft geprobeerd af te
dreigen of op te lichten;
  ( art. 318  Sr of  art. 326  Sr)      

  –  computervredebreuk heeft gepleegd en een computer-
programma voorhanden heeft gehad om computervre-
debreuk te plegen;
  ( art. 138ab  Sr en  art. 139d  Sr)      

  –  negen mensen heeft opgelicht; 
  ( art. 326  Sr)      

  –  documenten heeft vervalst en van die vervalste docu-
menten gebruik heeft gemaakt;
  ( art. 225  Sr)  

  –  1.500 gram DMT aanwezig heeft gehad.
  ( art. 2  van de Opiumwet)        

  2.2.  De tenlastelegging is op de zitting van 11 januari 
2016 nader omschreven en daarna op de zittingen van 9 no-
vember 2016 en 6 februari 2017 gewijzigd.     
  2.3.  De tekst van de volledige tenlastelegging zoals die 
nu geldt, is opgenomen in bijlage 1 bij dit vonnis. Die bijlage 
hoort bij het vonnis.   

 (...)     

2  Deze uitspraak is sterk ingekort vanwege de zeer uitgebreide tenlasteleg-
ging van de officier van justitie en de uitgebreide overwegingen van de 
rechtbank. Slechts de (voor de noot) relevante overwegingen van de recht-
bank worden opgenomen. 
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  4  Inleiding    

  Facebookrapporten   
 Het strafrechtelijk onderzoek ‘Disclosure’ werd gestart naar 
aanleiding van een intern onderzoek van Facebook. De Ne-
derlandse politie ontving op 13 mei 2013 een rapport van 
Facebook en op 6 september een aanvulling daarop.   

 Volgens Facebook zou een onbekende persoon met mini-
maal 86 onderling verbonden Facebookaccounts zich bezig 
houden met het verzamelen, produceren en verspreiden van 
beelden van kinderuitbuiting. Die persoon zou ook tiental-
len minderjarige meisjes chanteren, waarbij gebruik ge-
maakt werd van die afbeeldingen van kinderuitbuiting.   

 Verder zou deze persoon een aantal mannen chanteren. Hij 
legde beelden vast waarop deze mannen masturbeerden 
terwijl zij aan het webcammen waren met – zo dachten ze 
– minderjarige jongens. Vervolgens eiste deze persoon dat 
er geld zou worden betaald, omdat anders de opgenomen 
beelden zouden worden verspreid onder vrienden en fami-
lie van de meerderjarige man.   

 De gebruiker van dit netwerk van Facebookaccounts maak-
te gebruik van valse identiteitsgegevens, afgeschermde IP-
adressen en afgeschermde internetverbindingen. Facebook 
achterhaalde informatie die erop wees dat de gebruiker 
actief was vanuit Nederland: hij maakte gebruik van een 
Nederlands IP-adres ([IP-adres]) en hij gebruikte bij de re-
gistratie van één van de Facebookaccounts een Nederlands 
mobiel telefoonnummer ([telefoonnummer]).     

  IP-adres [IP-adres]   
 Na de ontvangst van het tweede Facebookrapport in sep-
tember 2013 startte de Nederlandse politie met een onder-
zoek. Het IP-adres [IP-adres] hoorde bij een woning op het 
bungalowpark [bungalowpark 1] aan de [adres 3] in Oister-
wijk. Dit IP-adres (hierna: IP-adres [bungalowpark 1]) was 
in de politiesystemen bekend uit een oplichtingszaak in 
Rotterdam (politie-onderzoek met de naam ‘Sleutel’, zie feit 
69). In die zaak zijn verschillende mensen opgelicht, toen zij 
in januari 2011 de woning aan de [adres 1] in Rotterdam wil-
den huren. Zij betaalden de eerste maand huur en een borg-
som, maar konden vervolgens de gehuurde woning niet in. 
De oplichter maakte gebruik van IP-adres [bungalowpark 1]. 
In het onderzoek Sleutel had de politie het ernstige vermoe-
den dat het verdachte was die achter de oplichtingen zat.     

  Telefoonnummer [telefoonnummer]   
 Het telefoonnummer uit het Facebookrapport, [telefoon-
nummer], kwam ook voor in de Nederlandse politiesyste-
men in het kader van een aangifte van woningoplichting. 
Deze keer ging het om een melding van 31 mei 2011 en ging 
het om het verhuren van de woning aan de [adres 2] te Rot-
terdam (feit 70). De werkwijze van deze oplichter leek sterk 
op die van de oplichter in het onderzoek Sleutel. Op foto’s 
die door de oplichter van de [adres 2] werden gebruikt op 
valse paspoortkopieën was dezelfde persoon te zien als op 

de foto’s op de valse paspoortkopieën in het onderzoek Sleu-
tel.     

  Vervolgonderzoek door de Nederlandse politie   
 Tijdens het vervolgonderzoek bleek dat verdachte op dat 
moment verbleef op bungalowpark [bungalowpark 2] in 
Oost-, West- en Middelbeers. Eind november 2013 verhuisde 
verdachte vanaf dat bungalowpark naar het bungalowpark 
[bungalowpark 3] in Oisterwijk. [bungalowpark 3] ligt di-
rect naast het eerdergenoemde bungalowpark [bungalow-
park 1]. Nadat verdachte naar [bungalowpark 3] verhuisde, 
werd een IP-tap geplaatst op IP-adres [bungalowpark 1]. Het 
internetverkeer kon meestal niet goed worden gevolgd, om-
dat het internetgedrag werd afgeschermd via een ‘Virtual 
Private Network’-verbinding (VPN-verbinding). De politie 
stelde na de aanhouding van verdachte vast dat de compu-
ters in de woning van verdachte verbonden waren met de 
router die hoorde bij IP-adres [bungalowpark 1].     

  Onderzoek naar betalingen   
 Het Nederlandse onderzoeksteam ontving via de Engelse 
politie informatie over betalingen die door meerderjarige 
mannen waren gedaan via Skrill/Moneybookers (hierna: 
Skrill) en Western Union. 
 Eén van de Skrill-accounts stond op naam van verdachte. Een 
ander Skrill-account werd benaderd via het eerdergenoemde 
IP-adres [bungalowpark 1]. In de woning van verdachte trof 
de politie van verschillende van deze Skrill-accounts docu-
menten of Mastercards aan. Deze Skrill-accounts stonden op 
naam van slachtoffers van de (pogingen tot) woningoplich-
ting (feit 69 en 70) die aan de oplichter een kopie van hun 
paspoort hadden verstrekt.   

 Via Western Union werd in twee jaar tijd meer dan € 30.000 
overgemaakt op naam van verdachte. Een deel van dat geld 
was afkomstig van mannelijke slachtoffers in deze straf-
zaak. Het geld werd opgehaald met een paspoort van ver-
dachte, dat na zijn aanhouding ook in zijn woning werd 
aangetroffen. Van één geldopname waren camerabeelden 
beschikbaar waarop politiemedewerkers verdachte hebben 
herkend.     

  Technisch hulpmiddel   
 Verdachte werd in het onderzoek Sleutel aangehouden op 
20 december 2013. Op 23 december 2013 werd hij weer 
vrijgelaten. In de tussenliggende periode heeft het onder-
zoeksteam in de zaak waarvoor verdachte nu terechtstaat 
(onderzoek ‘Disclosure’) de woning van verdachte op bun-
galowpark [bungalowpark 3] in het geheim betreden en 
doorzocht. Daarbij werd op de desktopcomputer en de lap-
top in die woning een technisch hulpmiddel geïnstalleerd. 
Dit technisch hulpmiddel registreerde toetsaanslagen en 
maakte schermafbeeldingen wanneer op die desktop of 
laptop gebruik werd gemaakt van communicatieprogram-
ma’s zoals Skype of een internetbrowser. Hierdoor kreeg 
het onderzoeksteam inzicht in het internetgedrag op deze 
computers en kon de afscherming door het gebruik van een 
VPN-verbinding worden omzeild.     
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  Aanhouding Disclosure, doorzoeking en digitaal 
onderzoek   

 Op 13 januari 2014 werd verdachte aangehouden in zijn 
woning. Na de aanhouding van verdachte is de woning voor 
een tweede keer doorzocht. De desktopcomputer en de lap-
top werden in beslag genomen. Daarnaast nam de politie 
een aantal (losse) harde schijven in beslag. Tijdens het digi-
tale onderzoek trof de politie, verspreid over verschillende 
harde schijven, een grote hoeveelheid informatie aan die 
verband houdt met de feiten waarvan verdachte nu wordt 
verdacht. Ook trof de politie veel informatie aan over mo-
gelijke slachtoffers. Geprobeerd is om deze slachtoffers, die 
uit binnen- en buitenland afkomstig zijn, te identificeren. 
Wanneer dat mogelijk was, verhoorde de lokale politie hen 
en werd er onderzoek verricht op hun computers. Een aan-
tal van de deeldossiers in deze strafzaak werd op deze wijze 
samengesteld.   

 Daarnaast liepen er verschillende politieonderzoeken in 
binnen- en buitenland naar aanleiding van meldingen van 
slachtoffers. Tijdens het onderzoek Disclosure werd een 
verband gelegd tussen sommige van die meldingen en de 
bevindingen in Disclosure. In een aantal van die zaken zijn 
de strafdossiers daarom overgedragen aan het Nederlandse 
onderzoeksteam van Disclosure en van die zaken werden 
ook deeldossiers samengesteld.      

  5  Technisch hulpmiddel – rechtmatigheid en 
betrouwbaarheid    

 5.1 Inleiding   
 Zoals al in de inleiding is opgemerkt, is in het onderzoek 
Disclosure gebruik gemaakt van een technisch hulpmiddel, 
dat is ingezet op de desktop en de laptop in de woning van 
verdachte. De verdediging betoogt dat dat middel onrecht-
matig is toegepast en dat de resultaten van het hulpmiddel 
niet betrouwbaar zijn en daarom niet mogen worden ge-
bruikt voor het bewijs. 
 Voor de vraag of dit verweer kan slagen is het Besluit tech-
nische hulpmiddelen strafvordering van 20 oktober 2006 
(hierna: het Besluit) 3    van belang. Het Besluit heeft tot doel 
de betrouwbaarheid en herleidbaarheid te waarborgen van 
de gegevens die met de desbetreffende apparatuur zijn ver-
kregen. Het hulpmiddel moet voldoen aan technische eisen; 
van de keuring moet door een keuringsdienst een rapport 
worden opgemaakt en de keuring moet plaatsvinden over-
eenkomstig een goedgekeurd keuringsprotocol.   

 Hierbij zijn verder de uitgangspunten van de Hoge Raad in 
de uitspraken van 12 juli 2011 4    en 16 juni 2015 5    van belang. 
In die zaken ging het om het gebruik van een technisch 
hulpmiddel dat was goedgekeurd overeenkomstig het in 
die zaken nog geldende Besluit technische hulpmiddelen 

3  Stb. 2006, 524 laatstelijk gewijzigd Stb. 2013, 49. 
4  ECLI:NL:HR:2011:BP4650 en ECLI:NL:HR:2011:BP4651. 
5  ECLI:NL:HR:2015:1663. 

bijzondere opsporingsbevoegdheden (hierna: Bthbo). Het 
Bthbo is ingetrokken bij het Besluit van 20 oktober 2006.   

 De Hoge Raad oordeelde in die zaken, kort gezegd, dat de 
rechter ervan moet uitgaan dat het technisch hulpmiddel 
aan de wettelijke eisen voldeed als daarvoor een verklaring 
van goedkeuring is gegeven.   

 In het dossier bevindt zich een Keuringsrapport OVC van 24 
maart 2009 met betrekking tot het in de onderhavige zaak 
ingezette technische hulpmiddel THv030+102 dat geldig is 
tot 1 april 2014. Ook bevindt zich in het dossier een op 7 ja-
nuari 2014 door de Keuringsdienst van de Politie/Landelijke 
Eenheid afgegeven conformiteitsverklaring. Het technisch 
hulpmiddel is ingezet van 22 december 2013 tot en met 13 
januari 2014.   

 Op basis van de eerdergenoemde twee uitspraken van de 
Hoge Raad moet, gelet op de goedkeuring van het gebruikte 
technisch hulpmiddel, er (in beginsel) van worden uitge-
gaan dat de apparatuur aan de wettelijke eisen voldeed.   

 (…)     

 5.3. Geldt de regel van de Hoge Raad ook voor 
softwarematige hulpmiddelen?   

 De verdediging wijst erop dat de zaken waarover de Hoge 
Raad zich uitsprak, gingen over apparatuur. Daarom is de 
lijn van de Hoge Raad niet zonder meer toepasbaar op tech-
nische hulpmiddelen die bestaan uit software. De verdedi-
ging betwist verder dat het Besluit gelijke eisen stelt aan 
hardwarematige en softwarematige hulpmiddelen.   

 Naar het oordeel van de rechtbank geldt het Besluit voor zo-
wel hardware als software. In het besluit wordt tussen beide 
geen onderscheid gemaakt, maar wordt enkel over ‘tech-
nisch hulpmiddel’ gesproken. Aparte regels voor software 
worden niet gegeven. De nota van toelichting spreekt (ook) 
over apparatuur, maar met dat begrip is niet alleen hard-
ware bedoeld. Uit de nota van toelichting is bovendien op 
te maken dat onder ogen is gezien dat ook softwarematige 
hulpmiddelen kunnen worden ingezet:     

  “ In de tweede plaats kan de officier van justitie bepalen 
dat een technisch hulpmiddel wordt ingezet dat zich 
naar zijn aard niet leent voor keuring voorafgaand aan 
de inzet. (…) Bij technische hulpmiddelen die zich naar 
hun aard niet lenen voor keuring vooraf kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan het gebruik van softwareprogram-
matuur als onderdeel van een technisch hulpmiddel. 
Deze softwareprogrammatuur dient in veel gevallen 
speciaal op maat te worden gemaakt voor de inzet in een 
specifiek geval. Bij de inzet van software zal het veelal 
noodzakelijk zijn om bij of tijdens de inzet aanpassingen 
te maken aan het technische hulpmiddel om het correct 
te laten functioneren. Een keuringsprocedure van het 
technische hulpmiddel als geheel, voorafgaand aan de 
inzet, zal in deze gevallen praktisch onmogelijk zijn en 
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een effectieve inzet van dit technische hulpmiddel be-
lemmeren.”     

 (…)   

 De rechter-commissaris heeft de heer J.G.J. Kulker (hierna: 
Kulker), teamleider bij de Keuringsdienst, als getuige-des-
kundige gehoord. Hij heeft verklaard dat hij zelf de keuring 
van het gebruikte technische hulpmiddel heeft gedaan en 
dat het volgens hem niet een hulpmiddel betreft dat vol-
gens het besluit achteraf moet worden gekeurd. Het middel 
wordt niet aangepast bij de installatie. Het is een vaststaand 
softwarepakket en bij de installatie worden er instellingen 
aangevinkt. Er worden geen wijzigingen in de broncode 
aangebracht. De Keuringsdienst maakt ook een handleiding 
voor het gebruik. Daarin staat welke vinkjes en instellingen 
moeten worden aangezet, aldus Kulker.   

 Dat instellingen van het technisch hulpmiddel bij de instal-
latie moeten worden aangevinkt betekent naar het oordeel 
van de rechtbank niet dat het middel zich niet zou lenen 
voor keuring vooraf. Het middel kan immers worden ge-
keurd met inbegrip van de (mogelijk) aan te vinken opties. 
Uit de verklaring van Kulker is op te maken dat dat in dit 
geval ook gebeurd is.    

  Tussenconclusie rechtbank   
 Gelet op de vóóraf gegeven goedkeuring moet er van wor-
den uitgegaan dat het ingezette technische hulpmiddel aan 
de wettelijke eisen voldeed. In zoverre is geen sprake van 
een verzuim.      

 5.5. Nuancering rechtbank: onregelmatigheden   
 Op de zojuist gegeven conclusie moet naar het oordeel van 
de rechtbank een nuancering gemaakt worden indien zou 
blijken dat onregelmatigheden zijn geconstateerd vooraf-
gaand of na afloop van de inzet van een technisch hulpmid-
del. In dit verband is van belang de nota van toelichting op 
het besluit waarin onder 1.3 onder meer het volgende wordt 
vermeld:     

 “Voorafgaand en na afloop van de inzet stelt het besluit 
verschillende procedurele eisen om manipulatie van de 
geregistreerde gegevens te voorkomen en de authenti-
citeit te waarborgen. Indien onregelmatigheden worden 
geconstateerd wordt een proces-verbaal opgemaakt en 
naar de officier van justitie gezonden. De officier van 
justitie en de rechter kunnen op grond van het proces-
verbaal beoordelen in hoeverre de geconstateerde on-
regelmatigheden afbreuk doen aan de authenticiteit en 
bewijskracht van de vastgelegde waarnemingen.”     

 De in de nota van toelichting genoemde onregelmatigheden 
kunnen zowel een verzuim opleveren in de zin van artikel 
359a van het Wetboek van Strafvordering, als afbreuk doen 
aan de betrouwbaarheid van de waarnemingen. De recht-
bank dient daarom te beoordelen of van dergelijke onregel-
matigheden sprake is.   

 De verdediging voert aan dat zich zes onregelmatigheden 
hebben voorgedaan.    

 1. Verschillen tussen schermafbeeldingen en 
geregistreerde toetsaanslagen   

 De verdediging heeft gewezen op (chat-)teksten die wel te 
zien zijn op de door het technisch hulpmiddel gemaakte 
schermafbeeldingen, maar die niet terugkomen in de ge-
registreerde toetsaanslagen. Weliswaar is in het proces-
verbaal opgemerkt dat dat verschil verklaard kan worden 
doordat gebruik is gemaakt van de functies  kopiëren  en 
 plakken , maar daarmee kunnen niet alle verschillen worden 
verklaard, aldus de verdediging.   

 Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat 
een aanmerkelijk deel van de teksten op de schermafbeel-
dingen wel is te herleiden tot geregistreerde toetsaansla-
gen. De resterende verschillen tussen beiden levert op zich-
zelf geen aanwijzing op dat er abnormaal gebruik zou zijn 
gemaakt van het technisch hulpmiddel, en evenmin dat de 
 wel  doorgestuurde informatie niet authentiek zou zijn.     

 2. en 3. Technisch hulpmiddel niet meer aanwezig op de 
desktop   

 Het technisch hulpmiddel werd na de aanhouding van ver-
dachte niet meer op de desktopcomputer aangetroffen. Wat 
de reden daarvan is, is niet geheel opgehelderd. De verde-
diging meent dat de manier van verwijdering van het tech-
nisch hulpmiddel iets zegt over de betrouwbaarheid ervan. 
Daarom had naar die verwijdering nader onderzoek moeten 
plaatsvinden. Nu dat onderzoek niet is toegestaan kan vol-
gens de verdediging geen beslissende waarde worden toe-
gekend aan de resultaten van het hulpmiddel.   

 De rechter-commissaris heeft over de verwijdering van het 
hulpmiddel vragen gesteld. Uit de beantwoording van die 
vragen door Kulker, in de aanvullende processen-verbaal 
van 22 en 23 oktober 2015 is af te leiden dat het niet moge-
lijk is dat het technisch hulpmiddel op afstand kan worden 
geplaatst, bediend, bestuurd, onderhouden, verwijderd of 
geactiveerd tot zelfvernietiging. Hiervoor is volgens Kulker 
fysieke toegang tot de computer noodzakelijk.   

 De verdediging heeft vraagtekens gezet bij de in de aanvul-
lende processen-verbaal genoemde mogelijke scenario dat 
het technisch hulpmiddel is verwijderd door de installatie 
en toepassing van een virusscanner, echter dat betekent 
niet dat nader onderzoek naar de werking van het tech-
nisch hulpmiddel plaats moet vinden. Tegenover de beant-
woording door Kulker heeft de verdediging namelijk onvol-
doende onderbouwd waarom het verwijderd zijn van het 
technisch hulpmiddel op de desktop computer na de inzet 
afbreuk doet aan de authenticiteit en bewijskracht van de 
vastgestelde waarnemingen.     

 4. Verschillen tussen IP-tap en keylogger   
 De verdediging wijst erop dat het technisch hulpmiddel, 
heeft gefunctioneerd tot 6 januari 2014, 18:21 uur, en dat 
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deze al vanaf 18.07 uur verminderd werkte, vóórdat de vi-
russcan werd uitgevoerd. Het hulpmiddel moet volgens de 
verdediging dan ook door een andere oorzaak minder goed 
zijn gaan functioneren en dat moet consequenties hebben 
voor de betrouwbaarheid van de resultaten.   

 De rechtbank verwerpt ook dit verweer. De verdediging 
heeft namelijk niet onderbouwd, en de rechtbank kan dat 
ook niet inzien, hoe het minder functioneren van het hulp-
middel tot de conclusie moet leiden dat de uitkomsten daar-
van niet betrouwbaar zijn. Dat geldt des te sterker omdat 
wel vast staat dat de gebruiker van de desktop (waarvan 
verdachte heeft verklaard dat die van hem is) kennelijk die 
avond bezig was met het opschonen van die computer. Ver-
dachte heeft nagelaten te verklaren:     
  a.  of hij dat was;     
  b.  zo ja, wat hij dan voor handelingen heeft verricht;     
  c.  zo nee, wie er dan van de desktop gebruik maakte.     

 Ook ontbreekt iedere aanwijzing dat sprake is van een 
vormverzuim door de opsporingsautoriteiten.     

 5. Uitschakelen VPN-verbinding   
 Volgens de verdediging startte de desktop vóór de aanhou-
ding van verdachte op 20 december 2013 altijd direct een 
VPN-verbinding op, maar na terugkomst op 23 december 
2013 gebeurde dat niet meer automatisch. Dat vormt een 
aanwijzing dat het technisch hulpmiddel ook op andere dan 
de ingestelde programma’s invloed heeft. Dat moet volgens 
de verdediging gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid 
van de resultaten.   

 Dit verweer faalt alleen al omdat de rechtbank niet inziet 
op welke manier de betrouwbaarheid van de verkregen re-
sultaten nadelig beïnvloed zou kunnen worden door het ge-
stelde neveneffect van het hulpmiddel. Ieder aanknopings-
punt voor die bewering ontbreekt.     

 6. Technisch hulpmiddel legde teveel vast   
 De verdediging betoogt dat uit schermafdrukken blijkt dat 
het technisch hulpmiddel meer opnam dan de toegestane 
communicatie.   

 De rechtbank volgt de verdediging daarin niet. Op de print 
van een schermafdruk op p. D22-246 lijkt slechts een deel 
van het scherm te zien te zijn. Op de schermafdrukken op 
p. A01-02341 en p. A01-2342 zijn verschillende tabbladen 
te zien, waaronder toegestane applicaties. Dat op schermaf-
drukken meer is te zien dan alleen de ingestelde program-
ma’s, maakt naar het oordeel van de rechtbank nog niet dat 
sprake is van een verzuim.    

  Eindconclusie rechtbank  
 Het technisch hulpmiddel was goedgekeurd. Er is geen aan-
wijzing dat bij het gebruik van het hulpmiddel sprake is 
geweest vaneen vormverzuim en ook niet dat de resultaten 
van het middel onbetrouwbaar zouden zijn. Het technisch 
hulpmiddel is dus bruikbaar voor het bewijs.       

  6  Waardering van het bewijs (1): de grote lijn    

 6.1. Het standpunt van de officier van justitie   
 Volgens de officier van justitie zijn alle 72 ten laste gelegde 
feiten bewezen. Als sprake is van een ‘primair/subsidiair’-
tenlastelegging gaat de officier van justitie steeds uit van de 
primair ten laste gelegde variant, behalve bij feit 15 en de 
feiten 62 tot en met 66. Bij die feiten vinden zij de subsidi-
aire variant bewezen.     

 6.2. Het standpunt van de verdediging   
 De verdediging verzoekt vrijspraak van alle 72 feiten. In 
het scenario van de verdediging wordt een belangrijke rol 
toegekend aan een door verdachte genoemde persoon, [per-
soon 1]. Deze [persoon 1] zou de oorspronkelijke eigenaar 
zijn van een aantal harde schijven die de politie in de wo-
ning van verdachte in beslag nam. 6    [persoon 1] zou ook de 
eigenaar zijn van een versleutelde gegevensdrager en van 
de laptop. Ook niet-digitale voorwerpen die de politie on-
der verdachte in beslag nam, waren volgens de verdediging 
van [persoon 1], waaronder de Skrill Mastercards en de aan-
getroffen harddrugs. Daarnaast gebruikte [persoon 1] ver-
dachte om zelf bij zijn criminele activiteiten buiten beeld te 
kunnen blijven. Zo gaf verdachte voor [persoon 1] rondlei-
dingen in de woning in de [adres 1] en nam hij geldbedragen 
in ontvangst. De oplichtingen betreffende de woning in de 
[adres 2] heeft [persoon 1] alleen gepleegd, dus zonder dat 
verdachte daarbij een rol heeft gespeeld.   

 Ten aanzien van de minderjarige slachtoffers (feiten 1 tot 
en met 61) maakt de verdediging gebruik van terugkerende 
redeneringen. Op basis daarvan is betoogd dat verdachte 
niet de gebruiker kan zijn geweest van de verschillende – 
onderling verbonden – accounts. Het gaat daarbij om vijf 
redeneringen, door de verdediging aangeduid als ‘ontkop-
pelingsmethoden’:     
  1.  Verdachte is niet te koppelen aan een deel van de IP-

adressen waarvan Facebook in haar rapport stelde dat 
accounts van de dader daarvan gebruik maakten.     

  2.  Het telefoonnummer uit het Facebookrapport dat de 
dader van de oplichting van de [adres 2] gebruikte kan 
niet met verdachte in verband gebracht worden.     

  3.  Wanneer de verdediging kijkt naar het laatste contact 
tussen de dader en het slachtoffer, constateert zij dat in 
die periode geen koppelingen met verdachte beschik-
baar waren op de harde schijven in de woning van ver-
dachte, omdat de data dan al waren verwijderd op de 
harde schijf.     

  4.  De twee harde schijven waarop het belastend materi-
aal is aangetroffen waren niet van verdachte, maar van 
[persoon 1].     

  5.  De versleutelde harde schijf was eveneens van [persoon 
1].       

6  Het zou uiteindelijk gaan om de volgende harde schijven: OI013.02.02.002 
(Maxtor); OI013.04.01.002 (Hitachi); OI013.04.01.005 (Western Digital). 
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 6.3. Het oordeel van de rechtbank   

 (…)    

  Tussenconclusie:   
 Het bestaan van [persoon 1] (als persoon die een rol speelt 
bij de tenlastegelegde feiten) is niet aannemelijk geworden. 
Ook heeft verdachte geen handvatten gegeven die verder 
onderzoek naar de identiteit van [persoon 1] mogelijk ma-
ken. 
 Bij de verdere beoordeling van de feiten wordt er dan ook 
van uitgegaan dat de door verdachte opgevoerde [persoon 
1] niet bestaat.      

 6.3.2. Heeft verdachte de accounts gebruikt?    

  Inleiding   
 De zedenfeiten werden via internet gepleegd. De vraag die 
moet worden beantwoord, is of verdachte de persoon is 
achter de accounts die daarvoor werden gebruikt. De ver-
schillende accounts die gebruikt zijn, lijken door één per-
soon te zijn gebruikt. De accounts lijken bij elkaar te horen, 
wanneer het ene account verwijst naar het andere account. 
Daarmee lijken die accounts een netwerk te vormen. Op 
verschillende plaatsen kan een verband gelegd worden tus-
sen de online accounts en de fysieke, echte wereld. Dat zijn 
ook de plaatsen waar gekeken kan worden welke persoon 
achter die accounts zit.   

 (…)     

  Technisch hulpmiddel   
 De politie installeerde op de desktopcomputer in de wo-
ning van verdachte een technisch hulpmiddel. Verdachte 
verklaarde in april 2015 bij de rechter-commissaris dat 
hij in principe de enige gebruiker was van de desktop. Het 
technisch hulpmiddel registreerde dat de gebruiker van die 
computer was ingelogd op het Yahoo-account [account 8]. 
‘[alias 4]’ gaf op een eerder moment via dit e-mailadres aan 
D35 de opdracht om via Western Union geld aan verdachte 
over te maken.   

 Het technisch hulpmiddel registreerde ook het gebruik van 
het e-mailadres [account 9]. [alias 5] is de naam die verdach-
te gebruikte om zijn woning op het park [bungalowpark 2] 
te huren.     

  Tussenconclusie:   
 Verdachte was de gebruiker van de desktopcomputer en hij 
verrichtte de handelingen die door het technisch hulpmid-
del zijn vastgelegd. Verdachte is de persoon achter ‘[account 
8]’ en ‘[alias 4]’.    

  [account 10]  
 Het technisch hulpmiddel registreerde ook het gebruik 
van het Skype-account ‘ [account 10] ’. Geregistreerd werd 
dat [account 10] een seksueel getinte chat voerde met een 
jong meisje. Ook had [account 10] contact met een Skype-

account van D15 op momenten dat een Britse undercover-
agent daarvan gebruik maakte. Dat contact vond plaats op 
10 januari 2014, tussen 16.09 en 16.25 uur (Engelse tijd), en 
13 januari 2014, tussen 20.48 en 20.58 uur (Engelse tijd). 
 Op beide tijdstippen was verdachte in zijn woning aanwe-
zig.   

 Op 10 januari 2014 is de communicatie in de woning ge-
durende bijna drie uur opgenomen. In de periode waarin 
de chat tussen de undercoveragent en [account 10] plaats-
vond, zijn er toetsaanslagen te horen. Ook is er af en toe ge-
mompel en gevloek van verdachte te horen. Uit het proces-
verbaal van de opname kan op geen enkele manier worden 
afgeleid dat behalve verdachte nog een andere persoon in de 
woning aanwezig was en verdachte heeft daarover ook niet 
verklaard. Daarom neemt de rechtbank aan dat verdachte 
toen alleen in de woning was. 
 Op 13 januari 2014 stond de woning van verdachte vanaf 
18.00 uur (Nederlandse tijd) onder observatie. Die obser-
vatie duurde tot aan het moment dat de politie de woning 
van verdachte binnenviel en verdachte om 22.00 uur (Ne-
derlandse tijd) werd aangehouden. Tussen 18.00 uur en 
22.00 uur zag het observatieteam geen personen aankomen 
of weggaan bij de woning van verdachte. Verdachte was de 
enige persoon in de woning ten tijde van de aanhouding en 
hij was dus ook tijdens de chat op 13 januari 2014 (die tot 
twee minuten voor zijn aanhouding voortduurde) alleen in 
de woning.   

 Het Skype-account [account 10] staat ook in verband met 
andere onderzoeksgegevens. Zo werd op de laptop uit de 
woning van verdachte een verwijzing naar het account aan-
getroffen. Ook gaven de Hotmailaccounts [account 11] en 
[account 12] aan dat andere gebruikers hen op Skype kon-
den toevoegen via het account [account 10]. De contacten-
lijsten van deze Hotmailaccounts zijn weer aangetroffen op 
de Western Digital harde schijf. Het Facebookaccount ‘ [alias 
6] ’ zond in mei 2013 als statusbericht dat zij een nieuw 
Skype-account heeft: [account 10]. Eerder noemde [alias 6] 
[account 12] als haar (zijn) MSN-account. [alias 6] gaf ook 
door dat contact opgenomen moest worden met [alias 3] 
via het e-mailadres [account 3]. Dat was het e-mailadres 
dat hoorde bij het Skrill-account waarna D38 en D39 geld 
moesten overmaken.     

  Tussenconclusie:   
 Verdachte was de gebruiker van het Skype-account [ac-
count 10]. De verankering op verschillende gegevensdragers 
laat zien dat die bij elkaar horen en één gebruiker hebben: 
verdachte. De koppeling met [account 3] laat ook zien dat 
de [account 10 t/m 12]-aliassen (typerend voor het chan-
teren van jonge meisjes) en de [alias 3]-aliassen (typerend 
voor het chanteren van mannen) bij elkaar horen en door 
verdachte gebruikt worden.     

  Virtuele webcams   
 Uit de registraties van het technisch hulpmiddel blijkt dat 
de dader gebruik maakte van een virtuele webcam. Op 
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verschillende gegevensdragers die in de woning van ver-
dachte zijn aangetroffen, vond de politie programma’s 
voor een virtuele webcam. Zo werd het programma ‘Many-
cam’ aangetroffen op de laptop, de desktop en de Hitachi 
harde schijf. Daarnaast werd op de Hitachi harde schijf, de 
Western Digital harde schijf en de laptop het programma 
‘WebcamMax’ aangetroffen. Daarnaast werden op weer een 
andere harde schijf 7    installatieprogramma’s aangetroffen 
van zowel Manycam als Webcammax. Het gebruik van een 
virtuele webcam door de dader bleek uit de registraties van 
het technisch hulpmiddel. Ook bleek dit uit een opname die 
werd aangetroffen op de Western Digital harde schijf.     

  Tussenconclusie:   
 Het op verschillende gegevensdragers aantreffen van de-
zelfde virtuele webcams ondersteunt de conclusie dat die 
gegevensdragers één gebruiker hebben en dat die gegevens-
dragers onder meer werden gebruikt voor het chanteren 
van jonge meisjes en mannen.   

  (…)      

  Conclusie: verdachte is de gebruiker van de 
accounts en de gegevensdragers   

 Het voorgaande laat zien dat verschillende belastende ge-
dragingen en verschillende gegevensdragers met belas-
tende informatie met elkaar verbonden zijn. Steeds als er 
een  echt  persoon in beeld komt, is dat verdachte. Verdachte 
stond op camerabeelden bij een Western Union-transactie, 
verdachte lichtte huurders van de [adres 1] op, de harde 
schijven en de documenten van Skrill lagen in de woning 
van verdachte, en het technisch hulpmiddel op de desktop-
computer van verdachte registreerde een seksueel getinte 
chat met een jonge vrouw.   
 Voor zover verdachte over deze omstandigheden verklaar-
de, verklaarde hij dat niet hij, maar [persoon 1] de dader 
was. Maar de rechtbank gaat ervan uit dat [persoon 1] niet 
bestaat. Ook verder zijn er geen omstandigheden die erop 
wijzen dat verdachte niet degene was die achter het net-
werk van accounts zit. Bij de verdere beoordeling van de 
feiten wordt er dan ook vanuit gegaan dat verdachte de per-
soon achter het netwerk van accounts is. Dat geldt temeer 
omdat bij chats van 10 en 13 januari 2014 met het account 
van één van de minderjarige slachtoffers, verdachte degene 
moet zijn geweest die chatte.      

 6.3.3. Handvatten om de omvang van het netwerk van 
accounts vast te stellen    

  Inleiding   
 De volgende vraag die beantwoord moet worden is welke 
accounts onderdeel uitmaken van het netwerk van verdach-
te. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat verdachte de enige 
gebruiker is geweest van de harde schijven in zijn woning 
en de in deze zaak relevante accounts. Op zichzelf hoeft het 
niet zo te zijn dat de harde schijf of een account slechts door 

7  OI013.03.03.001 (Maxtor). 

één persoon wordt gebruikt, maar het dossier bevat geen 
aanwijzingen dat naast verdachte ook anderen hiervan ge-
bruik hebben gemaakt. In het bijzonder bevat het dossier 
geen aanwijzingen dat een ander (een deel van) de belas-
tende berichten verstuurde of de belastende berichten op de 
harde schijven zette. Van een verdachte mag in zo’n situatie 
worden verwacht dat hij een concrete inhoudelijke verkla-
ring geeft als hij slechts een deel van de berichten zou heb-
ben verstuurd. Verdachte heeft zo’n verklaring niet gege-
ven. Zijn verklaring over [persoon 1] is dat in elk geval niet.   

 (…)     

  Eindconclusie   
 Op basis van het dossier moet worden vastgesteld dat ver-
dachte de gebruiker is van de in zijn woning aangetroffen 
gegevensdragers en dat hij de gebruiker is van een groot 
netwerk van accounts. De ontkoppelingsmethoden van de 
verdediging kunnen de accounts niet van het netwerk los-
maken. Het door de rechtbank vastgestelde netwerk van ac-
counts die steeds naar verdachte zijn te herleiden blijft dan 
ook in stand.   

 (…)       

  8  Juridische kaders strafbaarstellingen    

 8.1. Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (artikel 
246 Sr)    

 8.1.1 Het standpunt van de verdediging   
 Er is geen sprake van aanrandingen of pogingen tot aanran-
ding, omdat geen sprake is van lichamelijk contact tussen 
dader en slachtoffer. Bij ‘ hands off  ’-delicten is alleen in uit-
zonderlijke gevallen sprake van dwang en dat is nu niet het 
geval. Die dwang vereist namelijk onvrijwilligheid en on-
vermijdbaarheid aan de kant van het slachtoffer. Met name 
de onvermijdbaarheid is moeilijk voorstelbaar wanneer de 
dader en het slachtoffer alleen op afstand contact hebben 
gehad. Daarom moet verdachte worden vrijgesproken van 
de ten laste gelegde (pogingen tot) aanranding.     

 8.1.2. Het standpunt van de officier van justitie   
 De (pogingen tot) aanranding kan worden bewezen. De of-
ficier van justitie wijzen ter ondersteuning op een arrest 
van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 8    In die zaak ver-
oordeelde het gerechtshof de verdachte voor vergelijkbare 
feiten. Ook in die zaak moesten de slachtoffers ontuchtige 
handelingen voor de webcam plegen en werd gedreigd ‘alles 
op internet te zetten’. Die uitspraak is definitief geworden, 
nadat de Hoge Raad de bezwaren van verdachte tegen die 
uitspraak verwierp. 9        

8   ECLI:NL:GHARL:2015:9221 . 
9   ECLI:NL:HR:2017:39 , conclusie van de advocaat-generaal bij deze zaak: 

 ECLI:NL:PHR:2016:1392 . 
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 8.1.3 Het oordeel van de rechtbank   
 In deze zaak gaat het steeds om (pogingen tot) aanranding 
op afstand. Het gaat ook om seksuele handelingen waarbij 
lichamelijk contact tussen de dader en het slachtoffer niet 
nodig is. De slachtoffers moesten immers seksuele hande-
lingen bij zichzelf verrichten. Die handelingen waren via 
een webcam voor verdachte zichtbaar. Als het slachtoffer 
die handelingen niet wilde verrichten, dreigde verdachte 
via internet een seksueel getinte afbeelding van het slacht-
offer te verspreiden in haar (sociale) omgeving. Ook daar-
voor is het niet nodig dat sprake is van lichamelijk contact 
tussen de dader en het slachtoffer. Omdat zowel de seksuele 
handelingen als het dreigen in deze zaak kan plaatsvinden 
zonder dat lichamelijk contact noodzakelijk is, kan sprake 
zijn van aanranding.   
 Juist omdat het slachtoffer niet bij verdachte was, had zij 
geen enkele mogelijkheid om te verhinderen dat de dader 
de afbeelding zou verspreiden. Voor het slachtoffer was het 
daarom onvermijdbaar dat het dreigement (het verspreiden 
van de foto/video) zou worden uitgevoerd, als zij niet zou 
toegeven aan de dader. Het slachtoffer verkeerde in een on-
mogelijke positie: zij kon slechts kiezen uit twee opties die 
zij beiden niet wilde: of zij moest (opnieuw) bij zichzelf sek-
suele handelingen voor de webcam verrichten, of een sek-
sueel getinte afbeelding van haar werd in haar omgeving 
verspreid als zij niet deed wat verdachte zei. De uitspraak 
waarnaar de officier van justitie verwijst, bevestigt boven-
dien dat een feitencomplex zoals dat in deze zaak aan de 
orde is, aanranding kan opleveren.   

 (…)       

  9  Bewezenverklaring   

 De rechtbank acht de feiten bewezen zoals die in de bewe-
zenverklaring zijn opgenomen. De bewezenverklaring is als 
bijlage 2 aan dit vonnis gehecht en geldt als hier ingevoegd. 
 Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten 
voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. 
Verdachte is hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.     

  10  Bewijs   

 De rechtbank baseert haar beslissing dat verdachte de be-
wezen geachte feiten heeft begaan op de feiten en omstan-
digheden die in de bewijsmiddelen zijn opgenomen. Het 
overzicht van de bewijsmiddelen is als bijlage 3 aan dit von-
nis gehecht en geldt als hier ingevoegd. 
 Omdat de bewijsconstructie van de verschillende feiten 
sterk met elkaar samenhangt, worden de bewijsmiddelen 
gebruikt voor alle feiten.     

  11  De strafbaarheid van de feiten   

 De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. 
Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aanne-
melijk geworden.     

  12  De strafbaarheid van verdachte   

 Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de 
strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook 
strafbaar.    

  13  Motivering van de gevangenisstraf    

 13.1. De eis van de officier van justitie   
 De officier van justitie gaat bij de strafeis uit van de 72 door 
haar bewezen geachte feiten. Zij vorderen dat verdachte 
wordt veroordeeld tot de maximale straf die op die feiten is 
gesteld: een gevangenisstraf van tien jaar en acht maanden, 
met aftrek van voorarrest.   

 Voor het opleggen van een minder zware straf ziet de of-
ficier van justitie geen ruimte. Daarbij kijken zij in de eerste 
plaats naar de ernst en de hoeveelheid strafbare feiten die 
verdachte heeft gepleegd. Ook wegen zij de proceshouding 
van verdachte mee; in het bijzonder dat verdachte geen 
verantwoording over zijn daden heeft willen afleggen en 
dat verdachte niet heeft willen meewerken aan het psy-
chologisch en psychiatrisch onderzoek. De noodzakelijke 
bescherming van de maatschappij kan dan alleen worden 
bereikt door verdachte zo lang mogelijk vast te zetten.     

 13.2. Het standpunt van de verdediging   
 De verdediging verzoekt een fors lagere straf op te leggen 
dan de straf die door de officier van justitie is geëist. Daarbij 
heeft zij verwezen naar uitspraken van andere rechtbanken 
en gerechtshoven.    

 13.3. Het oordeel van de rechtbank   
 Het heeft erg lang geduurd voordat deze zaak op zitting kon 
worden behandeld, en voordat er uitspraak kon worden ge-
daan. Verdachte is op 13 januari 2014 aangehouden en op 16 
maart 2017 is de uitspraak. Dat is onwenselijk, niet alleen 
voor verdachte maar ook voor de slachtoffers en de samen-
leving. De lange duur is allereerst het gevolg van het grote 
onderzoek en van de internationale kant ervan. Dat het 
einddossier in mei 2015 aan de rechtbank en de verdediging 
is gegeven, is dan ook niet onredelijk lang. Daarna heeft nog 
onderzoek plaatsgevonden op verzoek van de verdediging. 
De inhoudelijke zitting zou plaats vinden vanaf 1 april 2016. 
Die zitting kon echter niet doorgaan omdat verdachte een 
andere advocaat wilde. De zaak kon pas vanaf januari 2017 
inhoudelijk worden behandeld. Er is geen sprake van schen-
ding van de redelijke termijn waarbinnen zaken moeten 
worden afgedaan, en er is ook geen reden om in de straf-
maat rekening te houden met het tijdsverloop.   

 Deze zaak is bijzonder, in de eerste plaats omdat verdachte 
anderen heeft geschaad ten behoeve van zijn eigen behoef-
ten en van zijn eigen geldelijk gewin, en dat op grote schaal 
en op niets ontziende wijze.   

 Dat heeft verdachte allereerst gedaan door mensen die een 
woning dachten te huren, geld te laten betalen, terwijl zij 

T2b_Computerrecht_1703_bw_V03.indd   176T2b_Computerrecht_1703_bw_V03.indd   176 6/14/2017   6:45:15 PM6/14/2017   6:45:15 PM

429



177Afl. 3 - juni 2017Computerrecht  2017/103

Rechtspraak NEDERLAND

de woning vervolgens niet kregen, en door de gegevens van 
slachtoffers van die oplichtingen dan weer te gebruiken om 
bankrekeningen op hun naam te openen. 
 Verder heeft verdachte ingebroken op het wifi-verbinding 
van een ander, waarmee verdachte zelf onder de radar bleef. 
De officiële gebruiker van dat WiFi-adres komt daardoor als 
mogelijke verdachte in beeld tijdens het politie-onderzoek, 
terwijl die onwetend is over het illegale gebruik van zijn in-
ternetverbinding.   

 Verdachte heeft daarnaast geld buitgemaakt door zich op 
chatsites eerst voor te doen als een puberjongen, die sek-
sueel getint contact zocht met volwassen mannen, en door 
vervolgens een van die mannen te chanteren met opnamen 
die verdachte van dat contact had gemaakt. 
 Maar bovenal is verdachte chatcontacten aangegaan met 
tientallen jonge meisjes, waarbij hij zich als jongen of meisje 
voordeed en hun vertrouwen wist te winnen. En dat ver-
trouwen misbruikte verdachte vervolgens. In veel gevallen 
wist hij die meisjes ertoe te brengen voor de webcam sek-
suele handelingen te verrichten. Later legde hij dan weer 
contact met de meisjes en eiste nieuwe ‘shows’ voor de web-
cam, want anders zou hij mensen in hun omgeving beeld-
materiaal toesturen of de beelden op pornosites plaatsen. 
Soms lukte het om de meisjes op die manier te misbruiken. 
Maar als een meisje niet op zijn eisen inging, deinsde ver-
dachte er niet voor terug om daadwerkelijk seksuele beel-
den aan de familie en vrienden van het slachtoffer te sturen 
of op het web te plaatsen. Het laat zich raden welke grote 
en beschadigende impact dit kan hebben op de persoonlijke 
ontwikkeling van jonge meisjes.   

 De rechtbank hecht eraan om op te merken dat de meisjes 
enkel en alleen slachtoffer zijn. Zij zijn door een geraffineer-
de en doortrapte volwassen man in de val gelokt. Verdachte 
richtte zich speciaal op chatsites voor (jonge) pubers, en het 
is algemeen bekend dat die vaak onzeker en kwetsbaar zijn. 
Sommige slachtoffers waren aanvankelijk zelfs niet ouder 
dan negen of tien jaar. 
 Het dossier geeft een indringend beeld hoe groot de druk 
was die verdachte met zijn dreigementen uitoefende op de 
meisjes. Verdachte dreigde vaak expliciet dat hij het leven 
van het meisje zou ruïneren.   

 (…)   

 Het is verbijsterend dat verdachte, als een meisje niet ingaat 
op zijn dreigementen, het materiaal daadwerkelijk openbaar 
maakt met alle verwoestende gevolgen voor het jonge leven 
van de meisjes van dien. Hoewel de kans niet groot lijkt dat 
het slachtoffer na die openbaarmaking alsnog zal doen wat 
hij wil, is het kennelijk voor verdachte belangrijker dat het 
meisje door hem ‘gestraft’ wordt en lijdt. Hier schiet ieder 
inlevingsvermogen in de denkwereld van verdachte tekort.   
 Uit de verklaringen van de meisjes blijkt hoe bang zij zijn 
geweest en soms nog zijn. Ook is duidelijk geworden hoe 
ingrijpend de gevolgen van het handelen van verdachte zijn 

geweest en nog steeds zijn voor de slachtoffers, maar ook 
voor hun families.   

 Het geheel van de gepleegde feiten is zodanig schokkend, 
dat uit een oogpunt van vergelding alleen een gevangenis-
straf van vele jaren op zijn plaats is.   

 Op de bewezen feiten staan verschillende maximale gevan-
genisstraffen, waarvan de hoogste acht jaar is. Volgens het 
Nederlandse recht is het niet toegestaan om de straffen voor 
de individuele feiten eenvoudigweg bij elkaar op te tellen. 
De straf voor alle bewezen feiten samen mag niet meer be-
dragen dan de hoogste maximale straf die op de feiten is 
gesteld, en dan vermeerderd met een derde daarvan. In dit 
geval levert dat een maximale straf op van tien jaar en 243 
dagen. 
 De rechtbank heeft geprobeerd inzicht te krijgen hoe ver-
dachte tot dergelijke feiten heeft kunnen komen. Dat inzicht 
is niet ontstaan. Verdachte heeft niet willen meewerken aan 
onderzoek door gedragsdeskundigen en hij heeft ook maar 
heel weinig over zichzelf willen verklaren. Hij heeft verder 
de feiten kortweg ontkend en heeft nooit enige uitleg gege-
ven of verantwoording afgelegd. 
 Uit het dossier komt wel het volgende beeld van verdachte 
naar voren:   

 Verdachte probeerde in de maatschappij anoniem te leven. 
Hij was niet bij een gemeente ingeschreven maar woonde 
in wisselende vakantiehuisjes, onder valse namen. Hij staat 
bij zijn (enige twee) vrienden bekend als een filosoof en 
natuurmens, die geen belangstelling heeft voor seks. Ver-
dachte heeft echter veel gezichten, hij kan zich beleefd en 
charmant voordoen, bijvoorbeeld op het vakantiepark en 
tegenover de oplichtingsslachtoffers. Hij kan zich voordoen 
als een betrouwbare chatvriendin, bijvoorbeeld [account 10 
t/m 12], maar als webcamafperser lijkt verdachte plezier te 
beleven aan de vernedering en de angst van de meisjes, en 
hij lijkt daardoor ook seksueel opgewonden te worden. (…)   

 Hij wekt de indruk niet gehinderd te worden door zijn ge-
weten en ook niet door geldende wetten. 
 Nu niet is vastgesteld dat verdachte – kort gezegd – een 
stoornis heeft, is hij volledig verantwoordelijk voor zijn da-
den. Er is dus geen reden voor strafvermindering. Maar dat 
betekent ook dat verdachte niet kan worden veroordeeld tot 
opname en behandeling, omdat oplegging van de Tbs-maat-
regel is uitgesloten als er geen sprake is van een stoornis.   

 Omdat verdachte makkelijk mensen misbruikt als hem dat 
uitkomt en hij kennelijk (ook) gedreven wordt door seksuele 
motieven, maakt de rechtbank zich zorgen dat verdachte na 
invrijheidstelling nieuwe, ernstige strafbare feiten zal ple-
gen. Ook die omstandigheid is een reden om verdachte zo 
lang mogelijk uit de maatschappij te verwijderen.  

De bovenstaande overwegingen van de rechtbank kunnen 
maar tot één conclusie leiden. Verdachte wordt veroordeeld 
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tot de maximale gevangenisstraf, te weten tien jaar en 243 
dagen.

(…)

 Noot

 1. In 2012 leidt de zelfmoord van de 15-jarige Amanda Todd 
tot wereldwijde aandacht. 10    Amanda beroofde zichzelf 
van het leven nadat ze met blootfoto’s werd gechanteerd 
door een onbekende. Deze persoon bleek ‘Aydin C.’ te he-
ten, woonachtig in Nederland. Op 31 maart 2017 is hij voor 
deze vorm van online aanranding en andere delicten door 
de Rechtbank Amsterdam veroordeeld tot de maximale ge-
vangenisstraf van tien jaar en 243 dagen. Daarnaast heeft 
de Hoge Raad op 4 april 2017 beslist dat de verdachte mag 
worden uitgeleverd naar Canada. 11    Amanda Todd had de Ca-
nadese nationaliteit.  

 Vanuit juridisch perspectief is deze uitspraak om drie rede-
nen interessant. Deze zijn als volgt:     
  –  De zaak biedt inzicht in de  modus operandi  van online 

zedendelinquenten en opsporingsautoriteiten in cyber-
crimezaken.     

  –  In deze zaak komt voor het eerst naar voren dat de poli-
tie  software  gebruikt voor het vastleggen van gedragin-
gen van de verdachte achter zijn computer.     

  –  De zaak geeft duidelijkheid over de juridische kwalifi-
catie van  online aanranding .     

 In deze noot worden deze drie aspecten uitgelicht.    

  Modus operandi     

  2.  In de uitspraak wordt uitgebreid beschreven hoe 
de verdachte is opgespoord door de politie. Een belangrijk 
probleem voor de opsporing in cybercrimezaken is dat de 
verdachte relatief anoniem kan blijven op internet. De poli-
tie moet bewijzen dat een verdachte achter zijn toetsenbord 
zat ten tijde van de gedragingen. In het geval van Aydin C. 
nam de verdachte verschillende maatregelen om anoniem 
te blijven. Hij maakte gebruik van verschillende huisjes in 
bungalowparken en een VPN-verbinding om zijn netwerk-
verkeer langs een andere server te routeren, om op die wijze 
zijn IP-adres en fysieke locatie te verhullen. 12    Ook heeft hij 
paspoorten van andere mensen misbruikt ten behoeve van 
de registratie voor een online betalingsdienst (Skrill). Ten 

10  Zie bijvoorbeeld: BBC, ‘Amanda Todd: Memorial for teenage cyberbully-
ing victim’, 17 oktober 2012. Beschikbaar op: www.bbc.co.uk/newsbeat/
article/19960162/amanda-todd-memorial-for-teenage-cyberbullying-
victim, Zembla, ‘De dood van Amanda Todd’, 4 december 2014 (documen-
taire). Beschikbaar op: https://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/de-dood-
van-amanda-todd en Nos.nl, ‘Harddisk vermoedelijke afperser Amanda 
Todd nog niet gekraakt’, 25 januari 2017. Beschikbaar op: https://nos.nl/
artikel/2154807-harddisk-vermoedelijke-afperser-amanda-todd-nog-niet-
gekraakt.html (laatst geraadpleegd op 9 april 2017). 

11  HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:586. 
12  Zie voor een meer uitgebreide beschrijving van het anonimiteitsprobleem 

in cybercrimezaken: J.J. Oerlemans, Investigating Cybercrime, diss. Leiden, 
Amsterdam: Amsterdam University Press 2017, p. 37-41. 

slotte heeft hij van Western Union gebruikgemaakt voor het 
ophalen van de bedragen (in totaal meer dan € 30.000) die 
hij door webcamafpersing heeft verkregen. Met slechts en-
kele gegevens kunnen mensen via Western Union wereld-
wijd geld overmaken. De geldtransferdienst is ook welbe-
kend bij drugsdealers en witwassers. 13        
  3.  Tijdens zijn communicatie met minderjarige meis-
jes en volwassen mannen deed Aydin C. zich voor als een 
minderjarige jongen om de betrokkenen te verleiden tot 
het plegen van seksuele handelingen. Daarvoor maakte hij 
onder andere gebruik van verschillende Facebook accounts. 
Deze activiteiten zijn Facebook niet ontgaan en dit bedrijf 
heeft een belangrijke bijdrage aan de zaak geleverd door 
gegevens van de verdachte, waaronder zijn IP-adres en tele-
foonnummer, met de Nederlandse autoriteiten te delen. Het 
IP-adres leidde naar een adres op een bungalowpark nabij 
Oisterwijk. Een IP-tap op de router leverde weinig bruik-
bare informatie op. Kenmerkend aan een VPN-verbinding is 
dat deze anonimiseringsdienst tevens het netwerkverkeer 
versleutelt, waardoor de inhoud van het verkeer onleesbaar 
wordt. Daarop besloot de politie tijdens een doorzoeking 
speciale software te installeren, waarbij op afstand infor-
matie over het computergedrag van de verdachte kan wor-
den vergaard. De software bleek cruciaal, omdat daarmee 
een directe link werd gelegd tussen de communicatie van 
de verdachte met zijn slachtoffers in combinatie met de 
strafbare gedragingen. 14    De pogingen van de verdediging 
om voor elke tenlastegelegde gedraging in twijfel te trek-
ken dat Aydin C. achter de computer zat, heeft voor enkele 
gedragingen tot vrijspraak geleid. Voor de meeste ten laste 
gelegde delicten werd echter voldoende bewijs verzameld 
op basis van (1) aanwijzingen uit andere strafzaken waar 
Aydin C. bij betrokken was; (2) gegevens die door de Engelse 
opsporingsautoriteiten zijn versterkt over transacties met 
Skrill en Western Union; (3) gegevens die zijn verkregen 
met de geplaatste software; en (4) gegevens op de laptop en 
gegevensdragers van de verdachte die na een doorzoeking 
in beslag zijn genomen.     

  Technisch hulpmiddel – Software     

  4.  De zaak is omstreden vanwege het gebruik van de 
eerder genoemde software door de politie. Al eerder deed 
de media bericht van het gebruik van een ‘ keylogger ’, waar-
van de rechtmatigheid in twijfel werd getrokken. 15    Keylog-
gers leggen toetsaanslagen vast. Op deze wijze kan com-
municatie van de verdachte worden vastgelegd, waaronder 
ingevoerde wachtwoorden. Al 20 jaar geleden werd in de 
memorie van toelichting van de Wet bijzondere opsporings-

13  Zie J.J. Oerlemans e.a., ‘Cybercrime en witwassen. Bitcoins, online dienst-
verleners en andere witwasmethoden bij banking malware en ransomware’, 
WODC, Onderzoek en Beleid, nr. 319, Meppel: Boom Criminologie 2016, 
p. 74-75. 

14  Het gebruik van Skype en webmail van Yahoo! werd bijvoorbeeld geregis-
treerd. Zie r.o. 6.2.3. 

15  Zie bijvoorbeeld Joost Schellevis, ‘Openbaar Ministerie plaatste malware op 
pc verdachte’, Tweakers, 24 juni 2014. Beschikbaar op:  https://tweakers.net/
nieuws/96922/openbaar-ministerie-plaatste-malware-op-pc-verdachte.
html  (laatst geraadpleegd op 9 april 2017). 
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bevoegdheden aangegeven dat het plaatsen van keyloggers 
mogelijk is op basis van de bijzondere opsporingsbevoegd-
heid ‘direct afluisteren’. 16    In 2014 stelde de toenmalige Mi-
nister van Veiligheid en Justitie in een Kamerbrief dat het 
gebruik van ‘ spyware ’ is toegestaan onder de bijzondere be-
voegdheid van direct afluisteren, voor zover de software ‘fy-
siek wordt geïnstalleerd’ (dus niet op afstand via een hack).17 
Er gelden strenge eisen voor de inzet van deze bijzondere 
opsporingsbevoegdheid, waaronder een machtiging van 
een rechter-commissaris. 18    Bovendien moet de inzet van het 
‘technische hulpmiddel’ zijn goedgekeurd op basis van het 
 Besluit technische hulpmiddelen strafvordering . 19        
  5.  De verdediging voerde aan dat het gebruik van 
de keylogger onrechtmatig was. Een belangrijk verweer 
betrof dat de software niet betrouwbaar zou zijn en meer 
functionaliteiten zou hebben dan slechts het loggen van de 
‘ keystrokes ’. De rechtbank heeft alle verweren verworpen. 
Mijns inziens heeft zij zich daarbij weinig kritisch getoond. 
De rechtbank beargumenteerd goed dat uit het  Besluit tech-
nische hulpmiddelen strafvordering  kan worden afgeleid 
dat een technisch hulpmiddel niet altijd uit een (hardware-
matig) apparaat hoeft te bestaan, maar ook uit software kan 
bestaan. Ook stelt de rechtbank vast dat de software door de 
inspectie is gekomen en is goedgekeurd. Maar het ontbreekt 
volgens de verdediging hen aan de mogelijkheid om de op-
sporingsactiviteiten en de vergaarde gegevens voldoende te 
controleren. 20    In plaats daarvan is slechts één deskundige 
van de politie gehoord. Het is vanuit opsporingsperspectief 
begrijpelijk dat de software zelf niet bekend wordt gemaakt 
en gecontroleerd kan worden. Het moet echter wel helder 
zijn van welke functionaliteiten van de software precies ge-
bruik is gemaakt en welke gegevens zijn vergaard, om zo-
wel de  betrouwbaarheid  als de  reikwijdte van de inzet van 
het middel  te kunnen controleren. In de uitspraak wordt de 
– ongetwijfeld gevoelige – informatie gedeeld dat het tech-
nisch hulpmiddel uit een softwarepakket bestaat, waarbij 
‘vinkjes kunnen worden aangeklikt’ om van de verschillen-
de functionaliteiten gebruik te maken. 21    Op het moment dat 
bepaalde programma’s worden gestart, zoals Skype, treed 
het programma in werking. Daarbij worden niet alleen 
toetsaanslagen geregistreerd, maar ook  schermafbeeldingen  
gemaakt. Let wel: het gaat dus helemaal niet alleen om een 
keylogger, maar om een heel softwarepakket met een scala 
aan mogelijkheden om ‘bij de bron’ de activiteiten van de 
verdachte achter zijn computer te monitoren.     
  6.  Mijns inziens dringt nu de vraag zich op of het 
maken van schermafbeeldingen een functionaliteit is die 
de wetgever in 1997 voor ogen had toen de bevoegdheid 
voor het direct afluisteren van communicatie in het Wet-

16  Kamerstukken II 1996/97, 25403, 3, p. 35-37. 
17  J.J. Oerlemans, ‘Antwoord Kamervragen over het gebruik van omstreden 

spionagesoftware’,  Computerrecht 2014/211 . 
18  Zie  art. 126l  Sv voor alle voorwaarden voor inzet van de bijzondere opspo-

ringsbevoegdheid. 
19  Stb 2006, 524. 
20  Zie ook C.T.W. van Dijk, ‘De slager die zijn eigen keylogger keurt’,  TPWS 

2015/26 .  
21  Zie r.o. 8.1.2. 

boek van Strafvordering werd geregeld. 22    Als dat niet het 
geval is hoeft dat niet tot bewijsuitsluiting te leiden, maar 
op deze vraag is nu door de rechtbank niet ingegaan. In de 
Wet computercriminaliteit III wordt dit vraagstuk overigens 
opgelost door onomstotelijk vast te stellen dat de software 
verschillende functionaliteiten mag bevatten, waaronder 
het maken van schermafbeeldingen. 23    Onder de voorgestel-
de regeling in de Wet computercriminaliteit III moeten de 
wenselijke functionaliteiten van de software expliciet in het 
bevel tot inzet van de hackbevoegdheid worden genoemd 
en worden de gedragingen van de software nauwlettend 
vastgelegd. 24    De rechter kan tijdens een strafzaak beslissen 
tot nader onderzoek van de gelogde gegevens, al dan niet 
op verzoek van de verdachte of raadsman of verdachte. 25    
Daarbij zou mijns inziens de mogelijkheid moeten bestaan 
om voor dat onderzoek een onafhankelijk deskundige aan te 
wijzen.     

  Online aanranding?     

  7.  Ten slotte is de zaak van belang, omdat de recht-
bank ingaat op de vraag of aanranding op het internet ei-
genlijk wel mogelijk is. De verdediging voert aan dat geen 
sprake kan zijn van aanranding of pogingen tot aanranding, 
omdat geen sprake is van lichamelijk contact tussen de da-
der en het slachtoffer. In repliek stelt de officier van justi-
tie dat op basis van vergelijkbare feiten in een andere zaak, 
poging tot aanranding eerder is bewezen. 26    Ook in die zaak 
moesten de slachtoffers ontuchtige handelingen voor de 
webcam plegen en werd gedreigd ‘alles op internet te zet-
ten.’ De rechtbank bevestigt de aangehaalde zaak en maakt 
duidelijk dat het hier gaat om (pogingen tot) aanranding  op 
afstand ; lichamelijk contact tussen de dader en het slacht-
offer is daarbij niet noodzakelijk. De slachtoffers moesten 
seksuele handelingen verrichten, onder dreiging van ver-
spreiding van al eerder door verdachte opgenomen beelden. 
Omdat zowel de seksuele handelingen als het dreigen in 
deze zaak kan plaatsvinden zonder dat lichamelijk contact 
noodzakelijk is, kan sprake zijn van aanranding. Juist omdat 
het slachtoffer niet bij verdachte was, had zij geen enkele 
mogelijkheid om te verhinderen dat de dader de afbeelding 
zou verspreiden. Voor het slachtoffer was het daarom on-
vermijdbaar dat het dreigement (het verspreiden van de 
foto/video) zou worden uitgevoerd, als zij niet zou toegeven 
aan de dader. Daarmee is er sprake van (poging tot) aanran-
ding op afstand.     
  8.  De Wet computercriminaliteit III stelt ook expliciet 
een dergelijk feitencomplex strafbaar, waarbij slachtoffers 
worden gedwongen door een ‘webcamafperser’ om seksu-
ele handelingen te verrichten. 27    Deze vorm van  sextortion  

22  Één van de advocaten van Aydin C., Van Dijk, stelt in zijn artikel duidelijk 
dat de software wat hem betreft een stap te ver gaat. C.T.W. van Dijk, ‘De 
slager die zijn eigen keylogger keurt’,  TPWS  2015/26. 

23  Kamerstukken II 2015/16, 34372, 3, p. 20. 
24  Kamerstukken II 2015/16, 34372, 3, p. 102. 
25  Zie  Kamerstukken II 2016/17, 34372, 6 , p. 59.  
26  Zie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 december 2015,  ECLI:NL:GHARL:2015:9221 , 

m.nt.   Tina van der Linden-Smit en Kea Kroeks-de Raaij in UDH:IR/13054. 
27  Kamerstukken II 2015/16, 34372, 3, p. 68. 
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wordt strafbaar gesteld in het voorgestelde  artikel 248a  Sr. 
Op deze manier kan deze groeiende vorm van cybercrime 
eenvoudiger worden vervolgd. De Aydin C.-zaak laat zien 
dat de politie ook succesvol de meer geraffineerde cybercri-
minelen kan opsporen. Daarbij is van een innovatief middel 
gebruikgemaakt dat in de toekomst ongetwijfeld vaker zal 
worden ingezet onder de nieuwe hackbevoegdheid.    

 Mr. dr. J.J. Oerlemans             
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