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Benadeelde partij
• ECLI:NL:HR:2019:793 overzichtsarrest
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• ECLI:NL:HR:2019:1162 Modernisering Strafvordering
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Betekenis art. 36 Sv
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• Europees Aanhoudingsbevel officier van justitie geen judicial authority’ (Wet

van 10 juli 2019 tot wijziging van de Overleveringswet in verband met het
arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 29-01-2019

Datum publicatie 29-01-2019

Zaaknummer 17/01324

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1072

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Mishandeling (ex-)echtgenote, art. 304.1 Sr. Ondervragingsrecht getuige, art.
6.3.d. EVRM. Aangeefster heeft bij verhoor door Rh-C beroep gedaan op
verschoningsrecht, terwijl Hof haar bij politie afgelegde verklaring voor bewijs heeft
gebruikt. Hof heeft kennelijk geoordeeld dat behoorlijke en effectieve mogelijkheid
tot ondervraging heeft ontbroken (vgl. ECLI:NL:HR:2017:1017). 1. Vindt
betrokkenheid verdachte in voldoende mate steun in andere b.m.? 2. Behoeft
jurisprudentie HR in het licht van rechtspraak EHRM bijstelling? Compensatie bij
gebruik van getuigenverklaring van “significant weight”?

Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1016 m.b.t. de
vraag wanneer de bewezenverklaring in beslissende mate steunt op de verklaring
van een niet door de verdediging ondervraagde getuige. Hof heeft tot uitdrukking
gebracht dat de verklaring van aangeefster bruikbaar is voor het bewijs, nu
betrokkenheid van verdachte niet in beslissende mate op die verklaring is
gebaseerd maar in voldoende mate steun vindt in andere b.m. en dit steunbewijs
betrekking heeft op die onderdelen van verklaring van aangeefster die door
verdachte zijn betwist. Gelet op wat is vooropgesteld en in het licht van inhoud van
gebezigde b.m. (verklaring andere getuige) geeft dat oordeel niet blijk van een
onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk en, in het licht van
wat namens verdachte is aangevoerd, toereikend gemotiveerd.

Ad 2. In ECLI:NL:HR:2017:1016 heeft HR, mede onder verwijzing naar
ECLI:CE:ECHR:2015:1215JUD000915410 (Schatschaschwili/Duitsland),
geoordeeld dat rechter, in het geval dat bewezenverklaring naar zijn oordeel "in
beslissende mate" op een door getuige afgelegde verklaring wordt gebaseerd
terwijl een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om die getuige te ondervragen
heeft ontbroken, ervan blijk dient te geven te hebben onderzocht of het ontbreken
van die mogelijkheid in voldoende mate is gecompenseerd. Rechtspraak EHRM
noopt niet tot vergelijkbare, specifieke motiveringsverplichting m.b.t. de genoemde
compensatie in het geval dat verklaring van getuige niet "beslissend" is voor
bewezenverklaring, maar daaraan wel "significant weight" toekomt. Het is primair
aan nationale rechter om te beoordelen of een door getuige afgelegde verklaring
voor bewezenverklaring "the sole or decisive basis" is. Uit rechtspraak EHRM
komt bovendien naar voren dat bij toetsing aan art. 6 EVRM door EHRM van
gebruik door nationale rechter van verklaring van getuige voor bewijs niet
uitsluitend betekenis toekomt aan vraag of en in hoeverre die verklaring van getuige

ECLI:NL:HR:2019:123
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steun vindt in andere b.m., maar ook aan (compenserende) waarborgen voor
deugdelijkheid van bewijsbeslissing die in nationale wettelijke regeling t.z.v.
strafrechtelijk bewijsrecht besloten liggen. Het gaat er immers om dat procedure in
haar geheel voldoet aan door art. 6 EVRM gewaarborgd recht op eerlijk proces
(vgl. ECLI:NL:HR:2017:1015). Daarbij komt mede betekenis toe aan (i) wettelijke
bewijsregels, waaronder die inzake bewijsminima en bewijsmotivering en (ii)
wettelijke en jurisprudentiële motiveringsregels m.b.t. beoordeling en beslissing van
verweren die bewijsvraag raken, waaronder begrepen bewijswaardering. De
naleving van die voorschriften door rechter kan in cassatie worden getoetst, met
dien verstande dat reikwijdte van die toetsing mede afhankelijk is van het verloop
van de procedure, waaronder in het concrete geval door verdediging gedane -
gemotiveerde - verzoeken tot het horen van getuigen en gevoerde verweren.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2019-0014 
NJB 2019/327 
RvdW 2019/212 
NBSTRAF 2019/66 met annotatie van Dekkers, J.C. 
TPWS 2019/30 
NJ 2019/217 met annotatie van W.H. Vellinga 

Uitspraak

29 januari 2019

Strafkamer

nr. S 17/01324

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, van 31 januari 2017, nummer 21/001843-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1991.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.C. Reisinger, advocaat te Utrecht, bij
schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De plaatsvervangend Advocaat-Generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot verwerping van
het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

1 Geding in cassatie

4



2.1.

2.2.

2.3.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 13 januari 2014 in de gemeente Utrecht opzettelijk mishandelend zijn echtgenote, te
weten [betrokkene 1] , in het gezicht heeft geslagen waardoor zij letsel heeft bekomen en pijn
heeft ondervonden."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aangifte (als bijlage op pagina 23 en
25 van het proces-verbaal genummerd PL0910-2014010616) voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [betrokkene 1] :

Ik doe aangifte van mishandeling, gepleegd door mijn partner [verdachte] op 13 januari 2014 te
Utrecht. Ik stapte achter in de auto aan de bestuurderszijde. Ik zag dat [verdachte] stopte bij een
rood verkeerslicht. Ik zag dat [verdachte] vanuit zijn stoel naar achteren draaide richting mij en
dat hij met zijn elleboog op mijn hoofd sloeg. Ik voelde pijn.

2. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor bij de raadsheer-commissaris
25 augustus 2016 voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van [betrokkene
1] :

Ik ben getrouwd geweest met [verdachte] . Eigenlijk wilde ik destijds helemaal geen aangifte
doen. Je bent toch getrouwd.

3. Het proces-verbaal verhoor van getuige van de rechter-commissaris in strafzaken in de
rechtbank Midden-Nederland van 22 mei 2014, inhoudende de verklaring van [getuige 1] :

U vraagt mij of ik mij nog herinner dat ik op 13 januari 2014 getuige ben geweest van een voorval
op de openbare weg. U vraagt mij te vertellen wat ik heb gezien. Ik reed over de Einsteindreef en
moest afremmen voor de kruising met de Carnegiedreef. De stoplichten stonden op rood. Ik zag
een auto, volgens mij stond de auto al stil toen ik aan kwam of hij was vaart aan het minderen. De
auto stond aan de linkerzijde van mij om linksaf te slaan. Ik zag dat de persoon op de achterbank
wilde uitstappen. De bestuurder stapte ook uit en duwde de persoon terug de auto in. De
bestuurder is vervolgens weer in de auto gaan zitten en ik zag een zwaaiende beweging naar
achteren op het gelaat van de persoon op de achterbank. Ik zag dat hij een vuistslag maakte. Zijn
vuistslag kwam terecht op het gezicht. De klap ging richting de achterbank en de vuist kwam op
het gelaat van de persoon op de achterbank.

4. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen (als bijlage op pagina 21
van het proces-verbaal genummerd PL0910-2014010616) voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als relaas van verbalisant [verbalisant 1] :

Op 13 januari 2014 heb ik een aangifte van huiselijk geweld opgenomen van [betrokkene 1] . Ik
zag dat [betrokkene 1] een rode plek had op haar gezicht."

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsvrouwe van de
verdachte aldaar het volgende aangevoerd:

"Volgens aangeefster is zij op drie verschillende momenten mishandeld. Uit de verklaring van
[getuige 1] leid ik af dat hij alleen bij dat laatste moment aanwezig is geweest. We hebben de
verklaring van aangeefster niet kunnen toetsen. (...) [getuige 1] spreekt over een vuistslag aan de
zijkant van het gezicht. [getuige 1] zegt letterlijk dat hij rechts achter de auto van cliënt stond.
Later is hij naar voren gereden. Ik vraag mij af hoe hij de vuistslag aan de zijkant van het gezicht
kan hebben gezien als hij rechts achter de auto stond. De verklaring van aangeefster wordt niet
op essentiële onderdelen ondersteund door andere bewijsmiddelen en wij hebben haar niet
kunnen horen. Er is onvoldoende compensatie geboden, zodat de aangifte niet gebruikt kan
worden voor het bewijs. (...) Aangeefster wilde geen verklaring afleggen bij de raadsheer-
commissaris en er is een getuige die een klap heeft gezien waarvan ik mij afvraag of hij die wel
gezien kan hebben. Primair verzoek ik om cliënt vrij te spreken."

2 Bewezenverklaring, bewijsvoering en beslissing op een gevoerd verweer
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2.4.

2.5.

3.1.

Blijkens de aan de Hoge Raad gezonden stukken houdt het proces-verbaal van 25 augustus 2016
van het verhoor van de getuige [betrokkene 1] door de Raadsheer-Commissaris onder meer in:

"Als getuige wordt gehoord:

[betrokkene 1] ,

(...)

Bloed- of aanverwant van verdachte: ex echtgenote.

(...)

Op de vragen van de raadsheer-commissaris antwoord ik als volgt:

Ik ben getrouwd geweest met [verdachte] . Inmiddels ben ik gescheiden. U houdt me voor dat ik
als ex echtgenote een verschoningsrecht heb. Als ik ervoor kies om wel te verklaren dan moet ik
wel de waarheid verklaren. U vraagt me of ik mijn aangifte naar waarheid heb gedaan. Ik kies
ervoor om niet te verklaren. Ik heb daar mijn redenen voor. Eigenlijk wilde ik destijds helemaal
geen aangifte doen. Je bent toch gehuwd en je hebt een kindje en ik wilde de problemen op een
andere manier oplossen. De politie heeft me toen echt gepushed om wel aangifte te doen. Ze
zeiden bijvoorbeeld dat er een zorgmelding bij Jeugdzorg gedaan zou worden en dat mijn kindje
mij afgenomen zou worden als ik geen aangifte zou doen. Ik ben niet vertrouwd met dit soort
dingen en ik geloofde dat. Mede daarom heb ik toen wel aangifte gedaan. De politie heeft me nog
veel meer dingen beloofd die ze niet is nagekomen. Ik heb ook een klacht ingediend bij de politie
en de agente met wie ik gesproken heb is ook op dingen aangesproken. Deze agente heet
[verbalisant 1] . Om deze redenen kies ik er nu voor om geen rol te willen spelen in dit strafproces.

(...)

De raadsman geeft aan dat hij gelet op het vorenstaande geen inhoudelijke vragen zal stellen aan
de getuige over de aangifte."

Het Hof heeft met betrekking tot het hiervoor onder 2.3 weergegeven verweer het volgende
overwogen:

"De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de verklaring van aangeefster [betrokkene 1] bij de politie
niet voor het bewijs mag worden gebruikt. Zij heeft hiertoe, onder verwijzing naar de uitspraak
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Vidgen tegen Nederland (EHRM 10
juli 2012, LJN BX 3071), aangevoerd dat de verklaring van [betrokkene 1] als 'sole or decisive'
moet worden beschouwd. Nu de verdediging die getuige niet heeft kunnen ondervragen omdat de
getuige zich beriep op haar verschoningsrecht, levert het gebruik van deze verklaring naar het
oordeel van de raadsvrouw een schending op van het ondervragingsrecht.

Het hof verwerpt dit verweer en overweegt daartoe als volgt. Anders dan de raadsvrouw is het
hof van oordeel dat de verklaring van aangeefster [betrokkene 1] in voldoende mate steun vindt
in andere bewijsmiddelen, namelijk de verklaring van getuige [getuige 1] en het door de
verbalisant [verbalisant 1] bij aangeefster geconstateerde letsel, en dit steunbewijs ook
betrekking heeft op die onderdelen van de verklaring van [betrokkene 1] die door verdachte
worden betwist.

De raadsvrouw heeft voorts aangevoerd dat de verklaring van [getuige 1] geen steun biedt voor
de aangifte van [betrokkene 1] , aangezien hij een andere geweldshandeling beschrijft dan
aangeefster. Aangeefster verklaarde namelijk dat verdachte met zijn elleboog tegen haar hoofd
sloeg, terwijl [getuige 1] verklaarde over slaan met een vuist. Het hof verwerpt dit verweer. Uit de
aangifte en de verklaring van [getuige 1] blijkt duidelijk dat er door de bestuurder, zijnde
verdachte, een slaande beweging richting de achterbank, waarop aangeefster zat, is gemaakt,
waarbij aangeefster hetzij met de vuist, hetzij met de elleboog, in het gezicht is geraakt."

Het middel klaagt dat het Hof de verklaringen van de getuige [betrokkene 1] ten onrechte tot het

3 Beoordeling van het middel
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3.2.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

3.4.

3.6.1.

3.5.

bewijs heeft gebezigd, nu de verdediging onvoldoende in de gelegenheid is geweest deze getuige
te ondervragen en de betrokkenheid van de verdachte bij het hem tenlastegelegde feit niet in
voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen.

In de situatie dat de getuige zich van het geven van een getuigenis of van het beantwoorden van
bepaalde vragen verschoont op grond van een daartoe door de wet gegeven bevoegdheid en de
getuige dientengevolge weigert antwoord te geven op de vragen die de verdediging hem stelt of
doet stellen, ontbreekt een behoorlijke en effectieve mogelijkheid tot ondervraging (vgl. HR 6 juni
2017, ECLI:NL:HR:2017:1017). Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat zo een situatie zich in het
onderhavige geval heeft voorgedaan met betrekking tot [betrokkene 1] .

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1016 het volgende
overwogen:

"3.2.1. Een door enig persoon in verband met een strafzaak afgelegde en de verdachte
belastende of ontlastende verklaring, zoals die onder meer kan zijn vervat in een ambtsedig
proces-verbaal, wordt ingevolge de autonome betekenis welke toekomt aan de term
'witnesses/témoins' in art. 6, derde lid aanhef en onder d, EVRM, in het perspectief van het EVRM
aangemerkt als verklaring van een getuige als aldaar bedoeld. Op grond van die verdragsbepaling
heeft de verdediging aanspraak op een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om getuigen in enig
stadium van het geding te (doen) ondervragen. De omstandigheid dat de verdediging, ondanks
het nodige initiatief daartoe, geen gebruik heeft kunnen maken van die mogelijkheid, staat niet
eraan in de weg dat een door een getuige afgelegde verklaring voor het bewijs wordt gebezigd,
mits is voldaan aan de eisen van een eerlijk proces, in het bijzonder doordat de
bewezenverklaring niet in beslissende mate op die verklaring wordt gebaseerd dan wel - indien de
bewezenverklaring wel in beslissende mate op die verklaring wordt gebaseerd - het ontbreken
van een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om de desbetreffende getuige te ondervragen in
voldoende mate wordt gecompenseerd.

Voor de beantwoording van de vraag of de bewezenverklaring in beslissende mate steunt
op de verklaring van - kort gezegd - een, ondanks het nodige initiatief daartoe, niet door de
verdediging ondervraagde getuige, is van belang in hoeverre die verklaring steun vindt in
andere bewijsmiddelen. Het benodigde steunbewijs moet betrekking hebben op die
onderdelen van de hem belastende verklaring die de verdachte betwist. Of dat steunbewijs
aanwezig is, wordt mede bepaald door het gewicht van de verklaring van deze getuige in
het licht van de bewijsvoering als geheel.

Voor de in cassatie aan te leggen toets of de bewijsvoering voldoet aan het hiervoor
overwogene, kan van belang zijn of de feitenrechter zijn oordeel hieromtrent nader heeft
gemotiveerd. In het algemeen geldt dat voor de beoordeling van de vraag of het benodigde
steunbewijs aanwezig is, niet kan worden volstaan met een op de betrouwbaarheid van de
verklaring van de desbetreffende getuige toegesneden overweging."

Het Hof heeft in de hiervoor onder 2.5 weergegeven overwegingen als zijn oordeel tot uitdrukking
gebracht dat de verklaring van [betrokkene 1] bruikbaar is voor het bewijs, nu de betrokkenheid
van de verdachte niet in beslissende mate op die verklaring is gebaseerd maar in voldoende mate
steun vindt in andere bewijsmiddelen en dit steunbewijs betrekking heeft op die onderdelen van
de verklaring van [betrokkene 1] die door de verdachte zijn betwist. Gelet op wat hiervoor is
vooropgesteld en in het licht van de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen - in het bijzonder
gelet op de verklaring van de getuige [getuige 1] (bewijsmiddel 3) - geeft dat oordeel niet blijk van
een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk en, in het licht van wat namens
de verdachte is aangevoerd, toereikend gemotiveerd.

Het middel faalt.

In de schriftuur wordt nog de vraag aan de orde gesteld of de jurisprudentie van de Hoge
Raad in het licht van de rechtspraak van het EHRM bijstelling behoeft. Het gaat daarbij
specifiek om de vraag of de hiervoor onder 3.3 verwoorde eis dat het ontbreken van een
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3.6.2.

behoorlijke en effectieve mogelijkheid om een getuige te ondervragen in voldoende mate
wordt gecompenseerd, ook geldt in het geval dat de bewezenverklaring niet "in beslissende
mate" ("sole or decisive") op de door die getuige afgelegde verklaring is gebaseerd, maar
aan die verklaring voor de bewezenverklaring niettemin "significant weight" toekomt. De
Hoge Raad merkt naar aanleiding daarvan het volgende op.

De uitspraak van het EHRM in de zaak Schatschaschwili tegen Duitsland (EHRM 15 december
2015, nr. 9154/10, ECLI:CE:ECHR:2015:1215JUD000915410) houdt onder meer het volgende
in:

"107. According to the principles developed in the Al-Khawaja and Tahery judgment, it is
necessary to examine in three steps the compatibility with Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the
Convention of proceedings in which statements made by a witness who had not been
present and questioned at the trial were used as evidence (ibid., § 152). The Court must
examine

(i) whether there was a good reason for the non-attendance of the witness and,
consequently, for the admission of the absent witness's untested statements as evidence
(ibid., §§ 119-25);

(ii) whether the evidence of the absent witness was the sole or decisive basis for the
defendant's conviction (ibid., §§ 119 and 126-47); and

(iii) whether there were sufficient counterbalancing factors, including strong procedural
safeguards, to compensate for the handicaps caused to the defence as a result of the
admission of the untested evidence and to ensure that the trial, judged as a whole, was fair
(ibid., § 147).

(...)

116. Given that the Court's concern is to ascertain whether the proceedings as a whole were
fair, it must review the existence of sufficient counterbalancing factors not only in cases in
which the evidence given by an absent witness was the sole or the decisive basis for the
applicant's conviction. It must also do so in those cases where, following its assessment of
the domestic courts' evaluation of the weight of the evidence (described in more detail in
paragraph 124 below), it finds it unclear whether the evidence in question was the sole or
decisive basis but is nevertheless satisfied that it carried significant weight and that its
admission may have handicapped the defence. The extent of the counterbalancing factors
necessary in order for a trial to be considered fair will depend on the weight of the evidence
of the absent witness. The more important that evidence, the more weight the
counterbalancing factors will have to carry in order for the proceedings as a whole to be
considered fair.

(...)

118. (...) it will, as a rule, be pertinent to examine the three steps of the Al-Khawaja-test in
the order defined in that judgment (see paragraph 107 above). However, all three steps of
the test are interrelated and, taken together, serve to establish whether the criminal
proceedings at issue have, as a whole, been fair. (...)

(...)

123. As regards the question whether the evidence of the absent witness whose statements
were admitted in evidence was the sole or decisive basis for the defendant's conviction
(second step of the Al-Khawaja test), the Court reiterates that "sole" evidence is to be
understood as the only evidence against the accused (see Al-Khawaja and Tahery, cited
above, § 131). "Decisive" evidence should be narrowly interpreted as indicating evidence of
such significance or importance as is likely to be determinative of the outcome of the case.
Where the untested evidence of a witness is supported by other corroborative evidence, the
assessment of whether it is decisive will depend on the strength of the supporting evidence;
the stronger the corroborative evidence, the less likely that the evidence of the absent
witness will be treated as decisive (ibid., § 131).
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3.6.3.

124. As it is not for the Court to act as a court of fourth instance (see Nikolitsas, cited above,
§ 30), its starting point for deciding whether an applicant's conviction was based solely or to
a decisive extent on the depositions of an absent witness is the judgments of the domestic
courts (see Beggs, cited above, § 156; Kostecki, cited above, § 67; and Horncastle, cited
above, §§ 141 and 150). The Court must review the domestic courts' evaluation in the light
of the meaning it has given to "sole" and "decisive" evidence and ascertain for itself whether
the domestic courts' evaluation of the weight of the evidence was unacceptable or arbitrary
(compare, for instance, McGlynn v. the United Kingdom (dec.), no. 40612/11, § 23, 16 October
2012, and Garofolo, cited above, §§ 52-53). It must further make its own assessment of the
weight of the evidence given by an absent witness if the domestic courts did not indicate
their position on that issue or if their position is not clear (compare, for instance, Fąfrowicz,
cited above, § 58; 
Pichugin v. Russia, no. 38623/03, §§ 196-200, 23 October 2012; Tseber, cited above, §§ 54-
56; and Nikolitsas, cited above, § 36)."

In het onder 3.3 weergegeven arrest van 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1016 heeft de Hoge
Raad, mede onder verwijzing naar deze uitspraak van het EHRM, geoordeeld dat de rechter,
in het geval dat de bewezenverklaring naar zijn oordeel "in beslissende mate" op een door
een getuige afgelegde verklaring wordt gebaseerd terwijl een behoorlijke en effectieve
mogelijkheid om die getuige te ondervragen heeft ontbroken, ervan blijk dient te geven te
hebben onderzocht of het ontbreken van die mogelijkheid in voldoende mate is
gecompenseerd. Anders dan in de schriftuur wordt betoogd, noopt de rechtspraak van het
EHRM niet tot een vergelijkbare, specifieke motiveringsverplichting met betrekking tot de
genoemde compensatie in het geval dat de verklaring van een getuige niet in de hiervoor
bedoelde zin "beslissend" is voor de bewezenverklaring, maar daaraan wel "significant
weight" toekomt.

In dit verband is van belang dat in de onder 3.6.2 weergegeven overwegingen van het EHRM
onder 124 tot uitdrukking komt dat, ingeval een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om
een getuige te ondervragen heeft ontbroken, het primair aan de nationale rechter is om te
beoordelen of een bewezenverklaring in beslissende mate op een door een getuige
afgelegde verklaring wordt gebaseerd in die zin dat die verklaring daarvoor "the sole or
decisive basis" is. Indien de uitspraak van de rechter daaromtrent geen duidelijkheid
verschaft of indien de beoordeling daarvan naar het oordeel van het EHRM "unacceptable or
arbitrary" is, kan het EHRM blijkens overweging 116 overgaan tot een eigen "assessment of
the weight of the evidence".

Uit de rechtspraak van het EHRM komt bovendien naar voren dat bij de toetsing aan art. 6
EVRM door het EHRM van het gebruik door de nationale rechter van de verklaring van een
getuige voor het bewijs niet uitsluitend betekenis toekomt aan de vraag of en in hoeverre
die verklaring van de getuige steun vindt in andere bewijsmiddelen, maar ook aan de
(compenserende) waarborgen voor de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing die in de
nationale wettelijke regeling ter zake van - kort gezegd - het strafrechtelijk bewijsrecht
besloten liggen. Het gaat er - zoals de Hoge Raad ook heeft overwogen in zijn arrest van 4
juli 2017, ECLI:NL:HR:2017: 1015 - immers om dat de procedure in haar geheel voldoet aan
het door art. 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces ("the overall fairness of the
trial"). Daarbij komt mede betekenis toe aan

(i) de wettelijke bewijsregels, waaronder die inzake de bewijsminima (bijvoorbeeld de
zogenoemde unus testis-regel van art. 342, tweede lid, Sv) en de bewijsmotivering (naast
de algemene bewijsmotiveringsvoorschriften die in art. 359 Sv zijn neergelegd, ook de
aanvullende bewijsmotiveringsvoorschriften van art. 360, eerste lid, Sv met betrekking tot
het gebruik van verklaringen van de daar genoemde getuigen waarbij de uitoefening van het
ondervragingsrecht is beperkt), en

(ii) de wettelijke en jurisprudentiële motiveringsregels met betrekking tot de beoordeling en
beslissing van verweren die de bewijsvraag raken, waaronder begrepen de
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bewijswaardering.

De naleving van die voorschriften door de rechter kan in cassatie worden getoetst, met dien
verstande dat de reikwijdte van die toetsing mede afhankelijk is van het verloop van de
procedure, waaronder de in het concrete geval door de verdediging gedane - gemotiveerde -
verzoeken tot het horen van getuigen en gevoerde verweren.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren A.J.A. van
Dorst, Y. Buruma, V. van den Brink en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 januari 2019.

4 Beslissing
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 16-10-2018

Datum publicatie 16-10-2018

Zaaknummer 17/04147

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:713

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging tot doodslag (meermalen gepleegd) door voor zijn winkel in Amsterdam
met vuurwapen in de richting van A en B te schieten. 1. Verweer m.b.t.
betrouwbaarheid verklaringen A en B. 2. Bewijsklacht opzet. 3. Had Hof ex art. 6
EVRM ambtshalve oproeping van A en B als getuigen moeten bevelen? 4.
Motivering strafoplegging.

Ad 1. Hof heeft geoordeeld dat verklaringen van A en B voor het bewijs kunnen
worden gebruikt, omdat o.g.v. de inhoud van het dossier en het onderzoek ttz.
geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden op grond waarvan aan
de betrouwbaarheid van die verklaringen moet worden getwijfeld. In dat verband
heeft Hof o.m. overwogen dat de inhoud van die verklaringen in zoverre consistent
is en in overeenstemming met verklaringen van drie andere getuigen en objectieve
bevindingen in b.m. Hiermee heeft Hof niet onbegrijpelijk en toereikend
gemotiveerd tot uitdrukking gebracht dat en waarom het de tot het bewijs
gebezigde verklaringen betrouwbaar acht. Omstandigheid dat voornoemde
personen zich daarnaast onheus en onjuist hebben uitgelaten over verdachte, noopt
niet tot een ander oordeel.

Ad 2. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2003:AE9049 m.b.t.
voorwaardelijk opzet op de dood. Hof heeft vastgesteld dat verdachte vuurwapen
heeft gepakt toen hij zag dat A en B kwamen aanlopen en dat hij wist dat
vuurwapen geladen was omdat hij zelf munitie in het vuurwapen had gedaan.
Voorts heeft Hof vastgesteld dat verdachte door derde werd gewaarschuwd dat hij
het niet moest doen, dat verdachte met vuurwapen - waarvan hij niet precies wist
hoe het werkte - in de hand naar de deur is gelopen, dat hij vuurwapen richtte in de
richting van B en schoot, waarna B zich bukte en een kogel over zijn hoofd hoorde
vliegen, en dat verdachte vuurwapen daarna richtte in de richting van A en hem in
het onderbeen raakte. Volgens Hof was onder deze omstandigheden, in een
dynamische situatie waarbij potentiële slachtoffers in beweging waren, sprake van
een aanmerkelijke kans dat A en B dodelijk zouden worden getroffen door de
door verdachte afgevuurde kogels. Verdachtes gedragingen, i.h.b. het meerdere
malen van betrekkelijke korte afstand met vuurwapen gericht schieten op een
persoon, kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als
zozeer op de dood van die persoon gericht dat het niet anders kan zijn geweest
dan dat verdachte de aanmerkelijke kans op dat gevolg bewust heeft aanvaard. ’s
Hofs oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet

ECLI:NL:HR:2018:1943
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onbegrijpelijk.

Ad 3. P-v’s ttz. in e.a. en h.b. houden niet in dat door of namens verdachte is
verzocht A en/of B als getuige te (doen) horen. Indien rechter in e.a. heeft doen
blijken dat hij een t.o.v. opsporingsambtenaar afgelegde, verdachte belastende
verklaring van getuige niet betrouwbaar acht en daarom niet voor bewijs gebruikt,
en rechter (mede) op die grond tot vrijspraak van tlgd. feit is gekomen, dient
rechter in h.b., indien hij die verklaring wel voor bewijs gebruikt, ter waarborging
van deugdelijkheid van bewijsbeslissing daartoe de redenen op te geven. I.h.b.
moet rechter in h.b. vermelden op welke gronden hij desbetreffende verklaring
betrouwbaar acht. Die gronden kunnen, maar behoeven niet te zijn ontleend aan
verhoor van getuige in h.b. In dit verband kan voorts van belang zijn de mate
waarin verklaring van getuige steun vindt in andere b.m., alsook de door OM tegen
vrijspraak aangevoerde bezwaren en procesopstelling van verdachte. Hof heeft
geen aanleiding gezien gebruik te maken van zijn bevoegdheid A en B - wier
tegenover politie afgelegde verklaringen Hof tot bewijs heeft gebezigd - ambtshalve
als getuige te (doen) ondervragen. I.v.m. deze verklaringen heeft Hof o.m.
overwogen dat de inhoud daarvan, v.zv. tot bewijs gebezigd, consistent is en in
overeenstemming met verklaringen van drie andere getuigen en objectieve
bevindingen zoals opgenomen in b.m. In ‘s Hofs bewijsvoering ligt voorts besloten
dat veroordeling van verdachte niet uitsluitend of in beslissende mate is gebaseerd
op verklaringen van A en B. Daarnaast moet ervan worden uitgegaan dat noch in
e.a. noch in h.b. door of namens verdachte het verzoek is gedaan deze personen
ttz. te horen. Tegen deze achtergrond getuigt ’s Hofs oordeel dat er geen aanleiding
was gebruik te maken van zijn bevoegdheid ambtshalve A en B te horen, ook in het
licht van het recht op een eerlijk proces a.b.i. art. 6 EVRM, niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is dit oordeel niet onbegrijpelijk. Omstandigheid dat Rb
verklaringen van A en B niet betrouwbaar achtte en verdachte heeft vrijgesproken,
leidt niet tot een ander oordeel, nu Hof genoegzaam de redenen heeft opgegeven
als hiervoor bedoeld.

Ad 4. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2001:AD4286,
inhoudende dat keuze van factoren die van belang zijn voor strafoplegging is
voorbehouden aan feitenrechter. Hof heeft bij motivering opgelegde gevangenisstraf
van 5 jaren onder ogen gezien dat Rb (o.g.v. andere bewezenverklaring) een lagere
straf had opgelegd (14 maanden waarvan 7 maanden voorwaardelijk) en dat duur
van opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf duur van de door AG
gevorderde straf (24 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk) (ruimschoots)
overtreft. Aldus heeft Hof zijn oordeel toereikend gemotiveerd. V.zv. middel klaagt
dat Hof ten onrechte geen acht heeft geslagen op reclasseringsrapportage, faalt het
omdat geen rechtsregel voorschrijft dat rechter bij strafoplegging
reclasseringsrapportage expliciet in zijn overwegingen betrekt. Mede in aanmerking
genomen dat verdediging daarop i.h.k.v. strafmaat geen beroep heeft gedaan, geldt
hetzelfde voor in schriftuur naar voren gebracht standpunt dat A en B verdachte
voorafgaand aan schietincident hebben bedreigd. Volgt verwerping. CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2018/2013 
RvdW 2018/1179 

12



2.2.1.

2.1.

NBSTRAF 2018/348 met annotatie van mr. D.G.J. Grimmelikhuijzen 
SR-Updates.nl 2018-0389 
NJ 2019/239 met annotatie van T. Kooijmans 

Uitspraak

16 oktober 2018

Strafkamer

nr. S 17/04147

IF/MM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 15 augustus 2017,
nummer 23/004300-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1972.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben J. Kuijper en S.J. van der Woude,
beiden advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest
van het Hof Amsterdam voor zover het betreft de beslissingen over de in de tenlastelegging
opgenomen feiten 1 en 2 en de strafoplegging en tot terugwijzing van de zaak naar het Hof teneinde
op het bestaande beroep in zoverre opnieuw te worden berecht en afgedaan.

Ten laste van de verdachte is, voor zover in cassatie van belang, bewezenverklaard dat:

"1. hij op 2 mei 2016 te Amsterdam, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf
om opzettelijk [slachtoffer 1] van het leven te beroven, met dat opzet met een vuurwapen in de
richting van voornoemde [slachtoffer 1] heeft geschoten;

2. hij op 2 mei 2016 te Amsterdam, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
opzettelijk [slachtoffer 2] van het leven te beroven, met dat opzet met een vuurwapen in de
richting van voornoemde [slachtoffer 2] heeft geschoten."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg van 26
oktober 2016. Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

In de middag van 2 mei 2016 kwamen de [slachtoffers] , nadat ik die middag een sms van

1 Geding in cassatie

2 Bewezenverklaring en bewijsvoering
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[slachtoffer 1] had gehad, aanrijden en stapten ze uit. Ik stond achter de balie. Vervolgens
heb ik het pistool gepakt en ben naar buiten gegaan. Ik wist dat het wapen geladen was.

2. Een proces-verbaal van verhoor verdachte, met proces-verbaalnummer PL1300-
2016095713-14 van 2 mei 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde
opsporingsambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant 2] (pag. 53-58).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 2 mei
2016 tegenover deze verbalisanten afgelegde verklaring van de verdachte:

Om 13:00 uur (naar het hof begrijpt: op 2 mei 2016) kreeg ik een sms-bericht van
[slachtoffer 1] . Ik zag [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] aan komen lopen. Ik heb het
vuurwapen gepakt en geladen. Ik heb de munitie met de houder in het vuurwapen gedaan.
[betrokkene 1] zei dat ik het niet moest doen. Maar ik zei dat ik het zat was. [slachtoffer 1]
riep mij en ik ben met het vuurwapen in de hand naar de deur gelopen.

Ik richtte het vuurwapen in de richting van [slachtoffer 2] en schoot. Maar het wapen deed
het niet. Daarna richtte ik het wapen in de richting van [slachtoffer 1] . Daarna hoorde ik
[slachtoffer 1] kermen. Ik weet niet precies hoe het wapen werkt.

3. De verklaring van de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg van 26 oktober 2016,
zakelijk weergegeven:

Ik deed iets met het wapen waarna ik een klik hoorde. Het wapen deed het toen wel.

4. Een proces-verbaal van aangifte, met proces-verbaalnummer PL1300-2016095713-8 van 2
mei 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren
[verbalisant 3] en [verbalisant 4]

(pag. 1-4).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 2 mei
2016 tegenover deze verbalisanten afgelegde verklaring van [slachtoffer 2] :

Ik ben zojuist betrokken geweest bij een schietpartij. Mijn broer [slachtoffer 1] is daarbij in
zijn been geschoten. Ik was met hem en de dader. Ik heb gehoord dat deze [verdachte]
heet. Hij begon meteen te schieten. De dader heeft ook op mij geschoten.

Vanmiddag, 2 mei 2016, ging ik met mijn broer naar de meubelwinkel van [verdachte] te
Amsterdam. Ik stapte uit de auto en ging even roken bij een boom, ongeveer 6 stappen van
de auto af. Mijn broer ging naar de meubelwinkel en bleef voor de deur staan. Mijn broer
stond ongeveer 5 tot 10 meter voor de winkel. Ik zag dat [verdachte] de winkel uit kwam
lopen. Ik zag dat [verdachte] een vuurwapen in zijn rechterhand hield. Ik zag dat hij het
wapen meteen op mij richtte. Ik zag dat hij de trekker overhaalde. Ik zag en hoorde geen
schot. Ik zag dat hij nogmaals de trekker overhaalde en toen hoorde ik meteen een harde
knal. Ik bukte en hoorde de kogel over mijn hoofd heen vliegen. Ik hoorde een soort
suisgeluid over mijn hoofd. Ik zag dat hij zich daarna naar mijn broer draaide en twee keer
op mijn broer schoot. Ik hoorde twee keer een knal. Ik zag dat mijn broer op straat viel en
zijn been vastpakte.

Als ik het schot niet had kunnen ontwijken, was ik dood geweest.

5. Een proces-verbaal van bevindingen, met proces-verbaalnummer 2016095713 van 2 mei
2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren
[verbalisant 5] en [verbalisant 6] (pag. 7-8).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als relaas van
deze opsporingsambtenaren:

Op 1 mei 2016 bevonden wij ons bij het OLVG, alwaar het slachtoffer [slachtoffer 1] zou zijn
opgenomen. [slachtoffer 1] verklaarde:

- dat [verdachte] hem vandaag heeft neergeschoten;

- dat hij samen met zijn broer om 14.00 uur bij [verdachte] was;

- dat [verdachte] eerst op zijn broer schoot;
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- dat het wapen de eerste keer blokkeerde;

- dat hij zag dat [verdachte] de bovenkant van het wapen naar achteren trok en nog een
keer op zijn broer schoot;

- dat [verdachte] daarna meteen het wapen op hem richtte en achter elkaar schoot;

- dat hij op een afstand van ongeveer 4 meter stond van [verdachte] ;

- dat hij voelde dat het schot hem in zijn onderbeen raakte, en

- dat [verdachte] tijdens het schieten zijn arm recht gestrekt voor zich uit hield in de richting
van de mensen waar hij op schoot.

6. Een proces-verbaal van verhoor verdachte, met proces-verbaalnummer 2016095713 en
met documentcode 6717243 van 1 juni 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de
bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 7] en [verbalisant 8] (pag. 159-162).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 1 juni
2016 tegenover deze verbalisanten afgelegde verklaring van [slachtoffer 2] :

Het wapen was gelijk op mij gericht toen hij naar buiten kwam. [verdachte] stond op een
afstand van 6 of 7 stappen. Hij heeft direct op mijn gezicht geschoten. De tweede keer toen
hij schoot, bukte ik en het raam van de auto (naar het hof begrijpt: de auto waarmee de
[slachtoffers] naar de meubelzaak van verdachte zijn gereden) was toen stuk.

7. Een proces-verbaal van verhoor getuige, met proces-verbaalnummer 2016095713 en met
documentcode 661862 van 2 mei 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde
opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 7] (pag. 37-38).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 2 mei
2016 tegenover deze verbalisanten afgelegde verklaring van [getuige 1] :

Ter hoogte van de Korte Papaverweg (naar het hof begrijpt: te Amsterdam) hoorde ik
vanmiddag een luide knal. Ik zag een Turkse man wegrennen, de Papaverweg op. Ik zag een
tweede man richting Mosveld rennen. Voor de meubelzaak zag ik nog een man staan. Ik zag
dat hij gericht stond te schieten. Ik heb na die eerste knal nog drie knallen gehoord. De man
die schoot had in zijn hand een pistool. Ik zag dat hij gericht schoot doordat hij zijn arm
gestrekt hield en richtte op de man die richting Mosveld rende. Ik zag dat de man die naar
Mosveld rende (het hof begrijpt: [slachtoffer 1] ) op de grond viel en kennelijk in zijn been
geraakt werd.

8. Een proces-verbaal van bevindingen getuige [getuige 2] , met proces-verbaalnummer
2016095713 van 3 mei 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde
opsporingsambtenaar [verbalisant 9] (pag. 88).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de relaas
van deze opsporingsambtenaar:

[getuige 2] verklaarde dat zij gisteren getuige is geweest van het schietincident op de
Papaverweg in Amsterdam. Zij zag drie mannen voor de meubelzaak staan. Twee mannen
renden in verschillende richtingen weg. Een derde man had een wapen in zijn handen en
richtte dit op een van de mannen die wegrende. Deze man viel vervolgens neer bij de
betonnen blokken. De man met het pistool strekte zijn arm weer uit en richtte weer.

9. Een proces-verbaal van verhoor getuige, met proces-verbaalnummer 2016095713 en
documentcode 6618345 van 2 mei 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde
opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 7] (pag. 39-40).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 2 mei
2016 tegenover deze verbalisanten afgelegde verklaring van [getuige 3] :

Ik ben vandaag getuige geweest van een schietpartij. Wij reden over de Klaprozenweg in de
richting van de Papaverweg (naar het hof begrijpt: te Amsterdam). Toen wij daar de bocht
om kwamen, zag ik rechts van mij een man op de stoep staan met een pistool in zijn
handen. Dit was voor meubelzaak [naam meubelzaak]. Ik zag dat er een andere man de
weg overstak. De man met het pistool in zijn handen schoot eerst in de richting van de
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scooterwinkel. Ik zag toen de man zonder pistool aan de linkerkant van de auto. Ik hoorde
en zag dat er een tweede keer werd geschoten en dat de man zonder pistool naar zijn been
greep. Ik zag dat er geschoten werd doordat de man met het pistool zijn armen steeds na
een knal iets omhoog gingen. Ik zag dat die man tussen het schieten door nog een keer de
bovenkant van dat wapen naar achteren trok.

10. Een geschrift, zijnde een medische informatie over [slachtoffer 1] , d.d. 3 mei 2016,
opgemaakt door E. Geiten, geneeskundige verbonden aan het OLVG (pag. 78-79).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Omschrijving van het letsel: schotwond linker onderbeen.

11. Een geschrift, zijnde een letselrapportage betreffende [slachtoffer 1] , d.d. 1 juni 2016,
opgemaakt door drs. A. Carper, forensisch arts verbonden aan de GGD Amsterdam (pag.
103).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Datum incident: 2 mei 2016.

Opgegeven toedracht: tijdens vluchten na zakelijk geschil beschoten.

Schatting duur verdere genezing zichtbare letsels:

2 maanden.

12. Een proces-verbaal van aanhouding, met proces-verbaalnummer PL1300-2016095713-2
van 2 mei 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar
[verbalisant 10] (pag. 44-46).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de relaas
van deze opsporingsambtenaar:

Op 2 mei 2016 hield ik op de Rode Kruisstraat te Amsterdam als verdachte aan: [verdachte] .

Op 2 mei 2016 verklaarde de baliemedewerker van het politiebureau Waddenweg te
Amsterdam mij dat zich een man aan de balie gemeld had die hem verklaard had dat hij
zojuist geschoten had. In de publieksruimte voor de balie van het politiebureau zag ik een
man aan de balie staan, die mij door de baliemedewerker aangewezen werd als de man die
zich zojuist gemeld had. Ik heb hem medegedeeld dat hij aangehouden werd als verdachte.
Ik hoorde dat de verdachte mij zei dat het vuurwapen nog in de auto lag waarmee hij naar
het politiebureau gereden was. Ook hoorde ik dat de verdachte zei dat hij geschoten had.

Ik heb de sleutels vervolgens onder mij genomen en ben daarmee naar buiten gelopen
alwaar de auto met daarin het vuurwapen zou moeten staan. Buiten zag ik een zwarte Ford
bestelauto staan met het kenteken [AA-00-BB] .

13. Een geschrift, zijnde een kennisgeving van inbeslagneming, met registratienummer
PL1300-2016095713-13 d.d. 2 mei 2016, opgemaakt door de daartoe bevoegde
opsporingsambtenaar [verbalisant 11] (pag. 165-166).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Plaats van inbeslagneming: Rode Kruisstraat te Amsterdam (voor politiebureau)

Datum: 2 mei 2016

Omstandigheden: verdachte had zich nadat hij betrokken was bij een schietpartij gemeld
aan het politiebureau aan de Waddenweg te Amsterdam. Het vuurwapen lag nog in zijn
voertuig.

Goednummer: PL1300-2016095713-5120447

Object: vuurwapen (pistool)

Aantal: 1 stuk

Merk/type: Walther P1

Kaliber: 9x19 mm

14. Een geschrift, zijnde een kennisgeving van inbeslagneming, met registratienummer
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2.2.2.

PL1300-2016095713-13 d.d. 2 mei 2016, opgemaakt door de daartoe bevoegde
opsporingsambtenaar [verbalisant 11] (pag. 167-168).

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Plaats van inbeslagneming: Rode Kruisstraat te Amsterdam (voor politiebureau)

Datum: 2 mei 2016

Omstandigheden: verdachte had zich nadat hij betrokken was bij een schietpartij gemeld
aan het politiebureau aan de Waddenweg te Amsterdam. Het vuurwapen lag nog in zijn
voertuig.

Goednummer: PL1300-2016095713-5180452

Object: munitie (patroon)

Aantal: 2 stuks

Kaliber: 9x19 mm

Bijzonderheden: 1 uit kamer en 1 uit patroonmagazijn van Walther P1.

15. Een proces-verbaal van bevindingen 'wapenonderzoek', met proces-verbaalnummer
2016095713 van 3 mei 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde
opsporingsambtenaar [verbalisant 12] (pag. 32-36).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de relaas
van deze opsporingsambtenaar:

Ik heb een onderzoek ingesteld naar het in beslag genomen pistool en munitie.

Itemnummer 5180447 - pistool:

voorwerp: pistool

merk: Walther

model: P1

kaliber: 9mm x 19

Dit pistool is een vuurwapen in de zin van artikel 1 onder 3, gelet op artikel 2 lid 1, categorie
III onder 1 van de Wet wapens en munitie.

Itemnummer 5180452 - munitie in kamer pistool

Walther P1:

voorwerp: munitie

kaliber: 9mm x 19

aantal: 1

model: volmantelrondneus

Deze patroon is munitie in de zin van artikel 1 onder 4, gelet op artikel 2 lid 2, categorie III
van de Wet wapens en munitie.

Itemnummer 5180452 - munitie in patroonmagazijn pistool Walther P1:

voorwerp: munitie

kaliber: 9mm x 19

aantal: 1

model: volmantelrondneus

Deze patroon is munitie in de zin van artikel 1 onder 4, gelet op artikel 2 lid 2, categorie III
van de Wet wapens en munitie."

Het Hof heeft in het bestreden arrest onder meer het volgende overwogen:

"De verdediging heeft ter terechtzitting in appel betoogd – verkort weergegeven – dat de
verklaringen van de [slachtoffers] onbetrouwbaar zijn. Daartoe is aangevoerd dat zij de
verdachte bewust in een kwaad daglicht hebben wil stellen, door in strijd met objectieve

17



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

bevindingen te verklaren dat de kogels gericht op hen waren afgevuurd en te verklaren dat
de verdachte een IS-terrorist is. Om die reden hebben de verklaringen dusdanig aan
geloofwaardigheid ingeboet, zo begrijpt het hof het standpunt van de verdediging, dat deze
niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Naar het oordeel van het hof vormt de enkele omstandigheid dat de [slachtoffers] zich -
volgens verdachte - onheus over hem, verdachte, hebben uitgelaten, onvoldoende grond om
de conclusie te rechtvaardigen dat daarmee hun verklaringen onbetrouwbaar zijn. Ook
overigens zijn op grond van de inhoud van het dossier noch op grond van het onderzoek ter
terechtzitting feiten of omstandigheden aannemelijk geworden op grond waarvan aan de
betrouwbaarheid van de verklaringen van de [slachtoffers] moet worden getwijfeld. In dit
verband is voorts van belang dat de verklaringen van deze getuigen voor zover betrekking
hebbend op de feitelijke toedracht van het schietincident consistent zijn en overeenstemmen
met de verklaringen van [getuige 1] , [getuige 2] en [getuige 3] op dit punt en bevestigd
worden door objectieve bevindingen, als zoals hierna in de bewijsmiddelen opgenomen.

Naar het oordeel van het hof zijn de verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] dan
ook betrouwbaar en kunnen die daarom voor het bewijs worden gebezigd."

Het middel klaagt in de eerste plaats dat het Hof het verweer dat de verklaringen van [slachtoffer
1] en [slachtoffer 2] onbetrouwbaar zijn en niet tot het bewijs kunnen worden gebruikt, heeft
verworpen op gronden die deze verwerping niet kunnen dragen.

Blijkens zijn hiervoor onder 2.2.2 weergegeven overwegingen heeft het Hof geoordeeld dat de
hiervoor weergegeven, door het Hof gebezigde verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]
voor het bewijs kunnen worden gebruikt, omdat op grond van de inhoud van het dossier en het
onderzoek ter terechtzitting geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden op grond
waarvan aan de betrouwbaarheid van die verklaringen moet worden getwijfeld. In dat verband
heeft het Hof onder meer overwogen dat de inhoud van die verklaringen in zoverre consistent is
en in overeenstemming met de verklaringen van drie andere getuigen en objectieve bevindingen
zoals opgenomen in de bewijsmiddelen. Hiermee heeft het Hof niet onbegrijpelijk en toereikend
gemotiveerd tot uitdrukking gebracht dat en waarom het de tot het bewijs gebezigde verklaringen
betrouwbaar acht. De – door het Hof onder ogen geziene – omstandigheid dat voornoemde
personen zich daarnaast onheus en onjuist hebben uitgelaten over de verdachte, noopt niet tot
een ander oordeel. De klacht faalt.

Het middel klaagt voorts dat de bewezenverklaring ten aanzien van het opzet ontoereikend is
gemotiveerd.

Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. Voorwaardelijk
opzet op een bepaald gevolg - zoals hier de dood van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] - is
aanwezig indien de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard 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 deze is verricht. Het
moet gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten. Wat betreft
de vraag of sprake is van bewuste aanvaarding van zo een kans heeft te gelden dat uit de enkele
omstandigheid dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal
intreden, niet zonder meer kan worden afgeleid dat hij de aanmerkelijke kans op het gevolg
bewust heeft aanvaard, omdat ook sprake kan zijn van bewuste schuld. Bepaalde gedragingen
kunnen echter naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op
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4.1.

een bepaald gevolg dat het - behoudens contra-indicaties - niet anders kan zijn dan dat de
verdachte de aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg bewust heeft aanvaard (vgl. HR 25
maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003/552).

Blijkens zijn bewijsvoering heeft het Hof onder meer vastgesteld dat de verdachte een
vuurwapen heeft gepakt toen hij zag dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] kwamen aanlopen en
dat hij wist dat het vuurwapen geladen was omdat hij zelf de munitie met de houder in het
vuurwapen had gedaan. Voorts heeft het Hof vastgesteld dat de verdachte door een derde werd
gewaarschuwd dat hij het niet moest doen, dat de verdachte met het vuurwapen - waarvan hij
niet precies wist hoe het werkte - in de hand naar de deur is gelopen, dat hij het vuurwapen
richtte in de richting van [slachtoffer 2] en schoot, waarna [slachtoffer 2] zich bukte en een kogel
over zijn hoofd hoorde vliegen, en dat de verdachte het vuurwapen daarna richtte in de richting
van [slachtoffer 1] en hem in het onderbeen raakte. Volgens het Hof was onder deze
omstandigheden, in een dynamische situatie waarbij de potentiële slachtoffers in beweging
waren, sprake van een aanmerkelijke kans dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] dodelijk zouden
worden getroffen door de door de verdachte afgevuurde kogels. De gedragingen van de
verdachte, in het bijzonder het meerdere malen van betrekkelijke korte afstand met een
vuurwapen gericht schieten op een persoon, kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden
aangemerkt als zozeer op de dood van die persoon gericht dat het niet anders kan zijn geweest
dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op dat gevolg bewust heeft aanvaard. Dit oordeel
van het Hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

Het middel klaagt dat het Hof in strijd met art. 6 EVRM niet ambtshalve de oproeping van
[slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] als getuigen ter terechtzitting heeft bevolen.

De processen-verbaal van de terechtzittingen in eerste aanleg en hoger beroep houden in
dat aldaar aanwezig waren de verdachte en zijn raadsman. Die processen-verbaal houden
niet in dat aldaar door of namens de verdachte is verzocht [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer
2] als getuige te (doen) horen, zodat in cassatie ervan moet worden uitgegaan dat een
zodanig verzoek niet is gedaan.

De Rechtbank heeft de verdachte vrijgesproken van het onder 1 primair en 2 primair
tenlastegelegde en in dat verband onder meer het volgende overwogen:

"De beide aangevers, [slachtoffers] hebben op bepaalde punten duidelijk anders verklaard
dan verdachte. Zo hebben zij beiden verklaard dat zij zagen dat verdachte het wapen op
hen richtte. [slachtoffer 2] heeft verklaard dat hij bukte en de kogel over zijn hoofd hoorde
vliegen, dat hij zich omdraaide en zag dat verdachte twee keer op zijn broer schoot.
[slachtoffer 1] heeft verklaard dat verdachte eerst op zijn broer schoot, dat verdachte
daarna drie keer op hem richtte en drie keer achter elkaar schoot en dat verdachte tijdens
het schieten zijn arm recht gestrekt voor zich hield in de richting van de mensen waar hij op
schoot. De rechtbank kent echter geen gewicht toe aan de verklaringen van de aangevers
voor wat betreft de vraag of verdachte opzet heeft gehad op de dood van hen. Beide
aangevers, die door het schieten erg bang zijn geworden, hebben op onderdelen dermate
ongeloofwaardig verklaard over het schietincident zelf en de aanleiding daarvoor, dat de
rechtbank zich niet aan de indruk kan onttrekken dat de aangevers verdachte bewust in een
kwaad daglicht hebben willen stellen en de zaken voor verdachte zo belastend mogelijk
hebben willen voorstellen. De rechtbank verwijst in dat opzicht onder meer naar de
verklaring van [slachtoffer 2] dat verdachte toen hij op 2 mei 2016 naar buiten kwam in zijn
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linkerhand een bom droeg en zou hebben geroepen: "Ik ben een terrorist, ik ben IS."

(...) 
Verdachte heeft verklaard niet de intentie te hebben gehad [slachtoffer 1] of [slachtoffer 2]
te doden en op een zodanige manier te hebben geschoten dat naar zijn mening het risico op
een dergelijk gevolg ook niet is ontstaan. De rechtbank acht de verklaring van verdachte
geloofwaardig en deze verklaring wordt niet weersproken door het dossier. Gelet op het
voorgaande komt de rechtbank niet toe aan bespreking van de overige voorwaarden voor
voorwaardelijk opzet. De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van hetgeen onder
feit 1 primair en feit 2 primair ten laste is gelegd."

In een geval als het onderhavige, dat zich kenmerkt door de bijzonderheid dat de rechter in
eerste aanleg heeft doen blijken dat hij een ten overstaan van een opsporingsambtenaar
afgelegde, de verdachte belastende verklaring van een getuige niet betrouwbaar acht en daarom
niet voor het bewijs gebruikt, en de rechter (mede) op die grond tot vrijspraak van het
tenlastegelegde feit is gekomen, dient de rechter in hoger beroep, indien hij die verklaring wel
voor het bewijs gebruikt, ter waarborging van de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing daartoe
de redenen op te geven. In het bijzonder moet de rechter in hoger beroep vermelden op welke
gronden hij de desbetreffende verklaring betrouwbaar acht. Die gronden kunnen, maar behoeven
niet te zijn ontleend aan een verhoor van de getuige in hoger beroep. In dit verband kan voorts
van belang zijn de mate waarin de verklaring van de getuige steun vindt in andere
bewijsmiddelen, alsook de door het Openbaar Ministerie tegen de vrijspraak aangevoerde
bezwaren en de procesopstelling van de verdachte.

In het onderhavige geval heeft het Hof geen aanleiding gezien gebruik te maken van zijn
bevoegdheid [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] - wier tegenover de politie afgelegde verklaringen
het Hof tot het bewijs heeft gebezigd - ambtshalve als getuige te (doen) ondervragen. In verband
met deze verklaringen heeft het Hof onder meer overwogen dat de inhoud daarvan, voor zover tot
het bewijs gebezigd, consistent is en in overeenstemming met de verklaringen van drie andere
getuigen en objectieve bevindingen zoals opgenomen in de bewijsmiddelen. In de bewijsvoering
van het Hof ligt voorts besloten dat de veroordeling van de verdachte niet uitsluitend of in
beslissende mate is gebaseerd op de verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] .
Daarnaast moet ervan worden uitgegaan dat noch in eerste aanleg noch in hoger beroep door of
namens de verdachte het verzoek - al dan niet onder de voorwaarde dat de rechter de tegenover
de politie afgelegde verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] voor het bewijs zal
gebruiken - is gedaan deze personen ter terechtzitting te horen. Tegen deze achtergrond getuigt
het oordeel van het Hof dat er geen aanleiding was gebruik te maken van zijn bevoegdheid
ambtshalve [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] ter terechtzitting te horen, ook in het licht van het
recht op een eerlijk proces als bedoeld in art. 6 EVRM, niet van een onjuiste rechtsopvatting en is
dit oordeel niet onbegrijpelijk. De omstandigheid dat de Rechtbank de tot het bewijs gebezigde
verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] niet betrouwbaar achtte en de verdachte van de
onder 2.1 vermelde feiten heeft vrijgesproken, leidt niet tot een ander oordeel, nu het Hof met de
in het bestreden arrest genoemde gronden genoegzaam de redenen heeft opgegeven als onder
4.3 bedoeld.

Het middel richt zich tegen de strafoplegging en de motivering daarvan. Daartoe wordt
aangevoerd dat in hoger beroep de Advocaat-Generaal een aanmerkelijk lagere straf heeft
gevorderd, dat het Hof ten onrechte de reclasseringsrapportage van 1 juli 2016 niet in het
voordeel van de verdachte in aanmerking heeft genomen en dat het Hof niet in aanmerking heeft
genomen de omstandigheid dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] de verdachte vooraf hadden
bedreigd.
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Het Hof heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren. Het Hof heeft deze
straf als volgt gemotiveerd:

"De rechtbank Amsterdam heeft op basis van de in eerste aanleg geldende tenlastelegging de
verdachte ter zaken van het onder 1 primair en subsidiair en onder 2 primair ten laste gelegde
vrijgesproken, en hem voor het onder 2 subsidiair en onder 3 bewezen verklaarde veroordeeld tot
een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 7
maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en met oplegging van bijzondere
voorwaarden. Voorts zijn beslissingen genomen omtrent de vorderingen van de benadeelde
partijen en omtrent de in beslag genomen voorwerpen, als nader in het vonnis waarvan beroep is
omschreven.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 primair, 2 primair en 3
ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden,
waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en met oplegging van dezelfde
bijzondere voorwaarden als opgelegd door de rechtbank.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf 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 heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op [slachtoffer 1] en
[slachtoffer 2] . De verdachte heeft voor zijn winkel in Amsterdam-Noord gericht in hun richting
geschoten waarbij [slachtoffer 1] een ernstige verwonding aan zijn linkerbeen heeft opgelopen.
Aldus handelend heeft de verdachte ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de
slachtoffers. Het behoeft geen betoog dat dit een zeer ingrijpende en beangstigende gebeurtenis
voor hen moet zijn geweest, waarbij zij konden vrezen voor hun leven. Het is niet aan de
verdachte te danken geweest dat de slachtoffers dit hebben overleefd. Een dergelijk feit,
gepleegd in de openbare ruimte en in aanwezigheid van anderen, draagt een voor de rechtsorde
schokkend karakter en brengt daarnaast bij de burgers angstgevoelens en gevoelens van
onveiligheid teweeg.

Hierbij heeft de verdachte een vuurwapen met munitie voorhanden gehad in een omgeving waar
ook zijn kinderen waren. De verdachte heeft door het bezit van deze voorwerpen een potentieel
gevaarzettende situatie geschapen.

Ten aanzien van de persoon van de verdachte heeft het hof acht geslagen op een Pro Justitia
rapportage psychologisch onderzoek d.d. 25 juli 2016, opgemaakt door drs. J.R. Terwiel, GZ-
psychologe. De rapporteur komt tot de conclusie dat bij de verdachte sprake is van een
gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm van zwakbegaafdheid, die zijn
gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde zodanig beïnvloedde dat het
ten laste gelegde mede daaruit kan worden verklaard. Om deze reden wordt geadviseerd om de
verdachte voor deze feiten enigszins verminderd toerekeningsvatbaar te achten. Het hof neemt
deze, gemotiveerde, conclusie over en maakt deze tot de zijne.

Het hof is, alles afwegende, van oordeel dat een gevangenisstraf van na te melden duur een
passende en geboden reactie vormt. De deels voorwaardelijke gevangenisstraf die de rechtbank
had opgelegd en die door de verdediging is verzocht, alsook de door de advocaat-generaal
gevorderde deels voorwaardelijke gevangenisstraf, doen naar het oordeel van het hof
onvoldoende recht aan de ernst van de bewezen verklaarde feiten."

Vooropgesteld wordt dat de keuze van factoren welke voor de strafoplegging van belang zijn te
achten is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Die keuze behoeft geen
motivering (vgl. HR 27 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4286). In cassatie kan daarom niet
worden onderzocht of de (hoogte van de) opgelegde straf in voldoende mate beantwoordt aan
alle daarvoor in aanmerking komende factoren. Wel geldt (ook) ten aanzien van de strafmotivering
dat de rechter de voorschriften van art. 359 Sv in acht neemt.

Het Hof heeft de opgelegde straf gemotiveerd door te verwijzen naar de hiervoor onder 5.2
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5.5.

weergegeven omstandigheden. Daarbij heeft het Hof onder ogen gezien dat de Rechtbank (op
grond van een andere bewezenverklaring) een lagere straf had opgelegd en dat de duur van de
opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf de duur van de door de Advocaat-Generaal
gevorderde straf (ruimschoots) overtreft. Aldus heeft het Hof zijn oordeel, mede gelet op hetgeen
onder 5.3 is vooropgesteld, toereikend gemotiveerd. Voor zover het middel klaagt dat het Hof ten
onrechte geen acht heeft geslagen op de reclasseringsrapportage van 1 juli 2016, faalt het omdat
geen rechtsregel voorschrijft dat de rechter bij de strafoplegging een de verdachte betreffende
reclasseringsrapportage expliciet in zijn overwegingen betrekt. Mede in aanmerking genomen dat
de verdediging in hoger beroep daarop in het kader van de strafmaat geen beroep heeft gedaan,
geldt hetzelfde voor het in de schriftuur naar voren gebrachte standpunt dat [slachtoffer 1] en
[slachtoffer 2] de verdachte voorafgaand aan het schietincident hebben bedreigd.

Het middel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V.
van den Brink, E.S.G.N.A.I. van de Griend, A.L.J. van Strien en M.T. Boerlage, in bijzijn van de griffier S.P.
Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 oktober 2018.

6 Beslissing
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2.1.

2.2.

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 22 december 2016,
nummers 23/002155-13 en 23/002273-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1978.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft D.E. Wiersum, advocaat te Haarlem, bij
schriftuur en aanvullende schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schrifturen zijn aan dit
arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal W.H. Vellinga heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het middel behelst de klacht dat de verklaringen van de aangeefsters ten onrechte tot het bewijs
zijn gebezigd, nu het Hof in strijd met art. 6 EVRM hen niet ambtshalve ter terechtzitting heeft
gehoord.

Ten laste van de verdachte is - voor zover in cassatie van belang - in de zaken I en II-A
bewezenverklaard dat:

"Zaak I onder 1

hij op 10 augustus 2012 in de gemeente Amsterdam door geweld of andere feitelijkheden en
bedreiging met geweld [betrokkene 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die
bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van [betrokkene 1] , hebbende
verdachte [betrokkene 1] gedwongen te dulden dat verdachte zijn penis in de vagina en de anus
van [betrokkene 1] duwde/bracht en bestaande dat geweld of die andere feitelijkheden en die
bedreiging met geweld hierin dat verdachte

- [betrokkene 1] met kracht bij haar nek heeft vastgepakt en vervolgens op de grond heeft
geduwd en

- een mes op de keel van [betrokkene 1] heeft gezet en gehouden en

- tegen [betrokkene 1] dreigend heeft gezegd dat zij moest stoppen met schreeuwen en

- tegen [betrokkene 1] dreigend heeft gezegd, terwijl [betrokkene 1] werd gebeld door een
vriendin en de telefoon opnam, 'Je gaat nu zeggen dat ik weg ben en dat alles oké is en dat ik net
de deur uit ben' en

- [betrokkene 1] vervolgens heeft gedwongen een sms-bericht te versturen aan een vriendin met
daarin de tekst dat alles goed was en

- tegen [betrokkene 1] heeft gezegd 'Ga liggen' en [betrokkene 1] met kracht in haar nek heeft
geduwd waardoor [betrokkene 1] voorover op bed viel en

- [betrokkene 1] op haar rug heeft gedraaid en bovenop haar is gaan zitten en zijn mond op de
mond van [betrokkene 1] heeft gedrukt en heeft getracht zijn tong in de mond van [betrokkene 1]
te steken en hierbij dreigend tegen [betrokkene 1] heeft gezegd 'Kijk me aan!' en

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het tweede middel
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- het shirt van [betrokkene 1] ruw omhoog heeft getrokken en de broek van [betrokkene 1] open
heeft getrokken en met kracht de broek heeft uitgetrokken en de bh van [betrokkene 1] heeft
losgemaakt en uitgetrokken en

- de schouders van [betrokkene 1] in het matras heeft geduwd en

- meermalen zijn penis in de vagina van [betrokkene 1] heeft geduwd en in ieder geval éénmaal
zijn penis in de anus van [betrokkene 1] heeft geduwd en

- tegen [betrokkene 1] heeft gezegd dat zij tegen hem moest zeggen ' [verdachte] , je bent een
klootzak' en

- een stofzuigerstang onder de deurknop van de kamer van [betrokkene 1] heeft gezet en

- tegen [betrokkene 1] heeft gezegd dat ze niet naar het toilet op de gang mocht gaan en dat ze
maar in de wasbak moest plassen en dreigend tegen [betrokkene 1] heeft gezegd 'Dat kan je
maar beter niet doen';

Zaak I onder 2

hij op 10 augustus 2012 in de gemeente Amsterdam opzettelijk [betrokkene 1] wederrechtelijk
van de vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden, door

- een stofzuigerstang onder de deurknop van de deur van de kamer van [betrokkene 1] te
klemmen/zetten en

- tegen [betrokkene 1] te zeggen dat ze niet naar het toilet op de gang mocht gaan en dat ze
maar in de wasbak (in de kamer) moest plassen en dreigend tegen [betrokkene 1] te zeggen 'Dat
kan je maar beter niet doen';

Zaak II-A onder 1

hij op 10 augustus 2013 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een autosleutel en een personenauto, merk
Renault Clio ( [AA-00-BB] ), toebehorende aan [betrokkene 2] ;

Zaak II-A onder 2

hij op 10 augustus 2013 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, door geweld of andere
feitelijkheden [betrokkene 2] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede
bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van [betrokkene 2] , hebbende
verdachte

- meermalen zijn penis en/of vingers in de vagina van [betrokkene 2] gebracht en/of geduwd en/of
gehouden en

- zijn tong en/of zijn vinger(s) in de mond van [betrokkene 2] gebracht en/of gehouden en
bestaande dat geweld of die andere feitelijkheden hierin dat verdachte

- onverhoeds de slaapkamer van [betrokkene 2] is binnengegaan en

- met zijn volle gewicht onverhoeds op [betrokkene 2] , die in bed lag, is gaan liggen/gesprongen
en

- haar armen heeft vastgepakt en heeft vastgehouden, terwijl [betrokkene 2] trachtte los te
komen en

- tegen [betrokkene 2] heeft gezegd dat ze haar kleding moest uitdoen en/of de kleding van
[betrokkene 2] heeft uitgetrokken en

- het lichaam van [betrokkene 2] heeft omgedraaid zodat [betrokkene 2] op haar buik kwam te
liggen en

- vervolgens haar armen met panty's heeft vastgebonden aan het bed en

- [betrokkene 2] de woorden heeft toegevoegd: "Ik ben nu al zover. Ik weet dat het slecht is. Ik
had een droom en nu moet ik het waarmaken. Ik ga je neuken" en "Ik kan nu niet meer terug" en
"Ik wil dat je een paar dingen zegt. Ik wil dat je zegt dat ik het moet filmen. Voor de zekerheid",
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althans woorden van gelijke aard en/of strekking en

- [betrokkene 2] gefilmd heeft met zijn, verdachtes, mobiele telefoon, waarbij [betrokkene 2] door
verdachte gedwongen werd te zeggen: "film film me, ik wil dat je me nu neukt" en

- [betrokkene 2] op haar billen heeft geslagen en

- [betrokkene 2] aan haar haren heeft vastgepakt en heeft vastgehouden,

en aldus voor [betrokkene 2] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan dat zij zich niet aan
de seksuele handelingen met verdachte kon onttrekken en/of durfde te onttrekken;"

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsvoering:

"Bewijsoverwegingen ten aanzien van zaak I

Standpunt advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van verkrachting en
wederrechtelijke vrijheidsberoving en heeft daartoe aangevoerd dat de verklaringen van de
aangeefster [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1] ) betrouwbaar zijn en voldoende steun vinden
in andere bewijsmiddelen. De door de verdachte opgevoerde alternatieve lezing dat sprake is
geweest van seks met wederzijds goedvinden, acht de advocaat-generaal onaannemelijk.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep bepleit dat de verdachte moet worden
vrijgesproken van de ten laste gelegde verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving.
Daartoe is - onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 342, tweede lid, Sv - aangevoerd dat de
verklaringen van [betrokkene 1] in onvoldoende mate steun vinden in het overige bewijsmateriaal,
terwijl het scenario van de verdachte, inhoudende dat sprake was van vrijwillige seks en dat hij op
verzoek van [betrokkene 1] de deur met de stofzuigerstang heeft gebarricadeerd, door andere
bewijsmiddelen wordt ondersteund. Voor het geval dat het hof (a) de conclusie van de arts M.
Hollmann dat de door haar bij [betrokkene 1] geconstateerde letsels goed passen bij de door
laatstgenoemde opgegeven toedracht (p. 87) bij een bewezenverklaring betrekt of (b) het
rugletsel dat [betrokkene 1] stelt te hebben bekomen relevant acht voor de beantwoording van
de vraag of zij voor- of achterover van haar fiets is gevallen, heeft de raadsman - voorwaardelijk -
verzocht M. Hollmann als deskundige te doen horen.

Oordeel van het hof

Inleiding

Het hof ziet zich, mede in het licht van de door de raadsman gevoerde bewijsverweren, gesteld
voor de vraag of de verklaringen van [betrokkene 1] betrouwbaar zijn en of deze verklaringen
voldoende steun vinden in andere bewijsmiddelen. Deze vragen lenen zich met betrekking tot het
in deze zaak onder 1 en 2 ten laste gelegde voor een gezamenlijke bespreking.

Verklaringen [betrokkene 1]

heeft op 10, 12 en 16 augustus 2012 en 1 november 2012 ten overstaan van de politie en op 17
december 2012 tegenover de rechter-commissaris verklaringen afgelegd. De strekking van deze
verklaringen is - samengevat - de volgende.

Op 10 augustus 2012 heeft [betrokkene 1] , die een avond uit was met haar vriendinnen
[betrokkene 3] en [betrokkene 4] , de verdachte even na 03:00 uur ontmoet nabij een bushalte in
de omgeving van het Leidseplein. Nadat [betrokkene 3] en [betrokkene 4] met de bus waren
vertrokken, liep [betrokkene 1] naar haar fiets. De verdachte liep met haar mee en vroeg of hij
mee kon rijden. Hoewel zij dacht dat haar bagagedrager het mogelijk niet zou houden, stemde zij
ermee in de verdachte een lift te geven. Onderweg brak de bagagedrager. Daarbij bezeerde
[betrokkene 1] , die achterop zat, haar rechter hand en haar onderrug. Vervolgens hebben beiden
lopend hun weg vervolgd; de verdachte hield de fiets vast. Bij de woning van [betrokkene 1] - een
studentenkamer - vroeg de verdachte of het goed was dat hij mee naar binnen ging om zijn
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telefoon op te laden. Hij zei ook dat hij binnen gedurende een half uur op de bus wilde wachten.
Hij kwam dicht bij haar staan. [betrokkene 1] voelde zich ongemakkelijk en geïntimideerd, durfde
geen 'nee te zeggen' en wist niet goed hoe zij de verdachte weg moest krijgen. Toen is de
verdachte mee naar binnen gelopen. Daar is [betrokkene 1] in een stoel gaan zitten. De verdachte
is naast haar in die stoel gaan zitten. [betrokkene 1] wilde dat niet en stond op uit de stoel. Toen
pakte de verdachte haar vast en probeerde haar terug te trekken. [betrokkene 1] rukte zich los en
zei: "Niet doen". Toen werd [betrokkene 1] op haar telefoon gebeld door haar vriendin
[betrokkene 3] die vroeg of alles goed was. Nadat [betrokkene 1] antwoordde dat de verdachte er
nog was, greep de verdachte haar in de nek, kneep haar hard en drukte het gesprek weg.
[betrokkene 1] heeft toen geschreeuwd. De verdachte pakte haar daarop bij haar keel, duwde
haar op de grond, hield een mes tegen haar keel en maande haar te stoppen met schreeuwen.

[betrokkene 1] zei dat zij geen lucht meer kreeg, waarna de verdachte zei: "Jij gaat nu je kop
houden". Hij drukte hard met het mes tegen haar wangen en kneep in haar wangen. Hij zei: "Als
je nu niet doet wat ik zeg, ik zweer het, ik snij je keel door". [betrokkene 3] belde op dat moment
nogmaals. [betrokkene 1] moest vervolgens van de verdachte zeggen dat alles oké was en dat hij
weg was. Hierop heeft zij nog een berichtje naar [betrokkene 3] gestuurd. Zij maakte daarin
expres veel typfouten, in de hoop dat [betrokkene 3] daaruit zou opmaken dat er wel degelijk iets
aan de hand was. Op instigatie van de verdachte zette [betrokkene 1] vervolgens haar telefoon
uit. De verdachte heeft hierna de deur van de woning op slot gedraaid en de stofzuigerstang
tussen de klink en de deur gezet. De verdachte zei [betrokkene 1] te gaan liggen en duwde haar
vervolgens in haar nek voorover op het bed en verkrachtte haar eerst vaginaal en vervolgens
anaal. Daarna moest zij plassen, maar omdat zij van de verdachte de kamer niet mocht verlaten,
moest zij zich op de wasbak in haar kamer ontlasten. Vervolgens verkrachtte de verdachte haar
nogmaals vaginaal. [betrokkene 1] probeerde hierop haar vagina af te vegen met toiletpapier dat
bij de wasbak lag en plaste nog een keer op de wasbak. Daarna moest [betrokkene 1] weer bij de
verdachte in bed komen liggen. De verdachte draaide haar op haar zij, waarbij [betrokkene 1] zag
dat hij een condoom om zijn penis had. Vervolgens verkrachtte de verdachte haar wederom
vaginaal. Toen de verdachte even later in slaap was gevallen heeft [betrokkene 1] haar telefoon
gepakt en haar badjas aangetrokken en is zij barrevoets naar buiten gevlucht. Zij verschuilde zich
achter een vrachtwagen en belde eerst naar [betrokkene 3] en daarna naar 112.

Het hof stelt vast dat [betrokkene 1] vanaf het eerste contact met de politie en bij alle latere
verklaringen die zij heeft afgelegd, gewag heeft gemaakt van het dreigen door de verdachte, het
gebruik van het mes en het tegen haar wil gemeenschap moeten hebben. Zij is op deze en andere
essentiële onderdelen gedetailleerd en zeer consistent in haar lezing gebleken.

De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de verklaringen van [betrokkene 1] worden
onderstreept door de toestand waarin zij zich bevond nadat zij haar woning had verlaten. In het -
om 6.42 uur - gevoerde gesprek met [betrokkene 3] heeft zij huilend en 'heel erg' in paniek verteld
dat zij bij de keel was gegrepen en dat er een mes op haar gezicht was gezet. In het gesprek dat
[betrokkene 1] om 6:46 uur met de telefonist van de Centrale Meldkamer van de politie heeft
gevoerd, heeft zij huilend en hoorbaar in paniek melding gemaakt van de verkrachting. Kort hierop
hebben politieambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant 2] [betrokkene 1] op straat
aangetroffen, terwijl zij zeer angstig uit haar ogen keek, over haar hele lichaam trilde, haar gezicht
nat was, haar ogen bloeddoorlopen waren van het huilen en haar make-up was uitgelopen.
Bovendien was zij slechts gekleed in een badjas en stond zij op blote voeten. Uit deze laatste
omstandigheden spreekt dat zij haar eigen woning met de grootst mogelijke spoed heeft willen
verlaten.

Op grond van bovenstaande komt de verklaring van [betrokkene 1] over hetgeen op 10 augustus
2012 in de vroege ochtend is gebeurd authentiek op het hof over.

Bewijsminimum

Het hof stelt voorop dat het bewijs dat de verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan,
gelet op het tweede lid van artikel 342 Sv, door de rechter niet uitsluitend kan worden
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aangenomen op de verklaring van één getuige. Dit zogenoemde bewijsminimum heeft betrekking
op de verklaringen van getuigen afgelegd ter zitting, maar is eveneens van toepassing op
getuigenverklaringen die zijn opgenomen in een proces-verbaal van een opsporingsambtenaar.
Deze bepaling strekt ter waarborging van de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing, in die zin dat
zij de rechter verbiedt tot een bewezenverklaring te komen ingeval de door één getuige
gereleveerde feiten en omstandigheden op zichzelf staan en onvoldoende steun vinden in ander
bewijsmateriaal.

Het hof begrijpt het verweer van de raadsman aldus dat hij betoogt dat het bewijs dat de
verdachte haar tot de seksuele handelingen die met haar zijn verricht heeft gedwongen en het
bewijs van de wederrechtelijke vrijheidsberoving enkel zou kunnen worden gestoeld op haar
eigen verklaringen.

Het hof onderschrijft dit standpunt niet. De verklaringen van [betrokkene 1] vinden in voldoende
mate steun in de overige tot het bewijs gebezigde bewijsmiddelen, in het bijzonder:

1) de verklaringen van [betrokkene 3] , het proces-verbaal van [verbalisant 1] en [verbalisant 2]
voornoemd en de transcriptie van het gesprek dat [betrokkene 1] heeft gevoerd met de telefonist
van de Centrale Meldkamer van de politie, meer specifiek in hetgeen daaruit naar voren komt
omtrent de toestand waarin [betrokkene 1] zich bevond nadat zij haar woning had verlaten;

2) de weergave van de tussen [betrokkene 1] en [betrokkene 3] gevoerde WhatsApp-gesprekken,
waaruit het hof afleidt dat [betrokkene 1] niet wilde dat de verdachte met haar meeging naar haar
woning, zij diens aanwezigheid in haar woning beangstigend vond en dat zij wilde dat hij weg zou
gaan. Uit die weergave blijkt voorts dat [betrokkene 1] om 04:44:38 uur aan [betrokkene 3] heeft
gemeld dat de verdachte weg is en haar om 04:45:08, 04:45:13 en 04:45:18 uur drie met
typefouten doorspekte berichten heeft gestuurd waarop door [betrokkene 3] met een vraagteken
is gereageerd.

3) de letselverklaring van M. Hollmann, waarin is vermeld dat [betrokkene 1] snijwonden op de
wang en in de hals had, alsook verkleuringen in de rechter hals en drukwonden aan de
binnenzijde van de wang. Naar het (eigen) oordeel van het hof passen deze verwondingen bij de
verklaring van [betrokkene 1] , inhoudende dat de verdachte haar met kracht bij de keel heeft
gegrepen, in haar wang heeft geknepen en een mes tegen haar keel en wang heeft gedrukt;

4) de verklaring van de verdachte, voor zover inhoudende dat de verkleuringen van de hals van
[betrokkene 1] zouden kunnen ontstaan, doordat hij haar tijdens de seks bij de keel heeft
vastgepakt;

5) de verklaring van de verdachte, voor zover inhoudende dat hij de deur van de woning van de
[betrokkene 1] op slot heeft gedraaid en de stofzuigerstang onder de deurklink heeft gezet;

6) het proces-verbaal waarin is gerelateerd dat in de woning van [betrokkene 1] een
stofzuigerstang is aangetroffen, waaraan wel een zuigmond, maar geen slang was bevestigd;

7) de brieven van respectievelijk A. Kremers, cognitief gedragstherapeutisch werker en
seksuoloog, en M. van den Brink, Gz-psycholoog, waaruit naar voren komt dat [betrokkene 1] van
september 2012 tot en met november 2014 is behandeld voor een Post Traumatische Stress
Stoornis (PTSS).

Het verweer wordt verworpen.

Het door de verdachte geschetste scenario

Door de verdachte is tegenover de politie en op de terechtzitting in eerste aanleg en in hoger
beroep een alternatief scenario geschetst. Dat houdt het volgende in.

[betrokkene 1] heeft de verdachte, na de ontmoeting bij het Leidseplein en de gang naar haar
huis, in haar woning uitgenodigd. Daar werden de sfeer en de gesprekken intiemer en
[betrokkene 1] maakte gewag van een boek dat ging over buttpluggen en anale en vrij harde
seks. [betrokkene 1] maakte een 'gewillige indruk' en een innige zoenpartij volgde. Daarna kreeg
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de verdachte van [betrokkene 1] een condoom, deed deze zelf om en kwam het op beider initiatief
tot seksuele handelingen, waaronder tot vaginale en anale penetratie. Daarbij hebben zij ook
'ruwe seks' gehad ('hard stoten', 'beetje haren trekken', 'met mijn handen om haar nek'). Nadat hij
was klaar gekomen, bleek het condoom te zijn geknapt. Daar werd [betrokkene 1] boos en zelfs
woest over. Daarna is [betrokkene 1] zich gaan opfrissen, werd er gepraat over kinderen, is er nog
geknuffeld en zijn zij samen in slaap gevallen. [betrokkene 1] heeft de verdachte bij dit alles
gevraagd de deur te barricaderen om te voorkomen dat haar huisgenoten binnen zouden komen.
De snijwonden die op haar wangen en haar hals is geconstateerd kunnen zijn veroorzaakt door
haar val van de fiets eerder die avond, zo denkt de verdachte.

Het hof acht de door de verdachte voorgespiegelde lezing niet aannemelijk geworden. Daartoe is
in het bijzonder het volgende redengevend:

 De (toenmalige) vriend van [betrokkene 1] heeft verklaard dat zij nooit anale seks hebben
gehad, omdat laatstgenoemde dat niet wilde (p. 214-215). Het ligt naar het oordeel van het hof
dan ook niet voor de hand dat [betrokkene 1] dat met een haar onbekende man wel zou willen
hebben.

 De verdachte heeft wisselend verklaard over de herkomst van het condoom (vgl. p. 142 en
proces-verbaal van verhoor door de rechter-commissaris van 13 augustus 2012), het moment
waarop hij het condoom heeft omgedaan (vgl. p. 142, p. 185 van het dossier en p. 4 van het
proces-verbaal van de zitting van 12 april 2013), terwijl het scenario waarin de verdachte zijn
broek al had uitgedaan toen hij van [betrokkene 1] een condoom kreeg aangereikt, niet te rijmen
is met de omstandigheid dat er een lege condoomverpakking in zijn broekzak is aangetroffen (p.
195).

 Het scenario van de verdachte biedt geen verklaring voor de bij [betrokkene 1] in de hals en het
gezicht aangetroffen letsels, meer specifiek de druk- en snijwonden. Uitgaande van de lezing van
de verdachte biedt ook de eerdere val van de fiets zo'n verklaring niet. Immers, de verdachte
heeft verklaard dat hem na de val van de fiets geen verwondingen bij [betrokkene 1] zijn
opgevallen (p. 148 en p. 177) en dat hij [betrokkene 1] niet met haar gezicht op de grond heeft
zien vallen (ter terechtzitting in hoger beroep van 16 november 2016).

 Het scenario van de verdachte biedt geen verklaring voor de toestand waarin [betrokkene 1]
zich bevond nadat zij haar woning had verlaten. Weliswaar stelt de verdachte dat zij woest was,
omdat het condoom was geknapt, maar deze emotie was in die lezing al weer snel weggeëbd,
omdat er kort daarop weer werd geknuffeld en werd gepraat over kinderen. Voor de juistheid van
de suggestie van de verdachte (en - in het verlengde daarvan - diens raadsman) dat [betrokkene
1] in paniek, blootsvoets en gekleed in een badjas naar buiten is gegaan, omdat zij was
vreemdgegaan en haar vriendje mogelijk in aantocht was, is van geen enkel tastbaar
aanknopingspunt gebleken.

 Het scenario van de verdachte biedt geen logische verklaring voor de PTSS waarmee
[betrokkene 1] is gediagnostiseerd en waarvoor zij langdurig is behandeld;

 Het is hoogst onaannemelijk dat [betrokkene 1] zich vrijwillig heeft ontlast in de wasbak van
haar studentenkamer in de aanwezigheid van een haar onbekende man (p. 155), terwijl er zich op
de gang een (gemeenschappelijk gedeelde) WC bevond (p. 17).

 In het licht van de geweldshandelingen en de bedreigingen die - zo staat voor het hof vast -
jegens [betrokkene 1] zijn begaan, moet het zeer onaannemelijk worden geacht dat zij de
verdachte heeft verzocht haar kamerdeur op slot te doen of te barricaderen.

Slotoverwegingen

Het hof ziet geen aanleiding om aan de geloofwaardigheid of betrouwbaarheid van de
verklaringen van [betrokkene 1] te twijfelen; zij zijn mitsdien bruikbaar voor het bewijs. De
kanttekeningen die de raadsman bij die verklaringen heeft geplaatst, zijn niet van een dusdanig
kaliber dat dat deze tot een ander oordeel dwingen. Daarbij wordt nog in het bijzonder
overwogen dat het hof het met de raadsman opvallend vindt dat in de diep anale bemonstering
van [betrokkene 1] geen materiaal is aangetroffen, waarvan het DNA-profiel matcht met dat van
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de verdachte, terwijl [betrokkene 1] heeft verklaard dat de verdachte in haar anus is
klaargekomen en dat zij daarna diens sperma daaruit voelde lekken (blad 8 van het proces-
verbaal verhoor d.d. 17 augustus 2012). In het licht van hetgeen verder omtrent het incident
buiten redelijke twijfel is komen vast te staan, wordt deze enkele omstandigheid echter van
onvoldoende gewicht geacht om de door de raadsman getrokken conclusie - dat het scenario van
[betrokkene 1] onjuist is - te rechtvaardigen.

Nu voorts het wettig bewijs voorhanden is, de door de verdachte gepresenteerde lezing niet
aannemelijk geworden is en hetgeen de raadsman verder te berde heeft gebracht de verdachte
ook niet kan baten, acht het hof op grond van de inhoud van de bezigde bewijsmiddelen, in
onderling verband bezien, wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich aan de onder 1
en 2 ten laste gelegde verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving van [betrokkene 1]
heeft schuldig gemaakt.

Voorwaardelijk verzoek

Er bestaat geen aanleiding voor inwilliging van het voorwaardelijk verzoek M. Hollman te doen
horen, omdat de daaraan verbonden voorwaarden niet zijn vervuld. Overigens ziet het hof ook
geen noodzaak om tot toewijzing van het verzoek te komen.

Bewijsoverwegingen ten aanzien van zaak II-A

Standpunt advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van de onder 1 en 2 ten laste
gelegde diefstal en verkrachting. Ten aanzien van het tweede feit heeft de advocaat-generaal
aangevoerd dat de verklaringen van de aangeefster [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2] )
betrouwbaar zijn en dat aan het wettelijk bewijsminimum is voldaan. De door de verdachte
gepresenteerde alternatieve lezing dat sprake is geweest van seks met wederzijdse instemming,
acht de advocaat-generaal onaannemelijk.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep bepleit dat de verdachte moet worden
vrijgesproken van de onder 1 ten laste gelegde diefstal en de onder 2 ten laste gelegde
verkrachting. Met betrekking tot dit laatste feit is aangevoerd dat de verklaringen van [betrokkene
2] onbetrouwbaar zijn en niet worden ondersteund door een bewijsmiddel uit andere bron, terwijl
de lezing van de verdachte dat sprake was vrijwillige seks, niet door een ander bewijsmiddel
wordt gefalsificeerd. Hij heeft het hof - voorwaardelijk - verzocht [betrokkene 14] en [betrokkene
15] als getuigen te doen horen ingeval de verklaringen van deze personen relevant voor het
bewijs worden geacht. Ten aanzien van de ten laste gelegde diefstal heeft de raadsman gewezen
op de verklaring van de verdachte dat hij de auto van [betrokkene 2] heeft geleend en gesteld dat
daarom van wederrechtelijke toe-eigening daarvan geen sprake is.

Oordeel van het hof

Inleiding

Het hof ziet zich, mede in het licht van de door de raadsman gevoerde bewijsverweren, gesteld
voor de vraag of de verklaringen van [betrokkene 1] betrouwbaar zijn en of deze verklaringen
voldoende steun vinden in andere bewijsmiddelen. Deze vragen lenen zich met betrekking tot het
in deze zaak onder 1 en 2 ten laste gelegde voor een gezamenlijke bespreking.

Verklaringen [betrokkene 2]

heeft op 10, 11 en 13 augustus 2013 en op 4 oktober 2013 ten overstaan van de politie en op 22
april 2014 tegenover de rechter-commissaris verklaringen afgelegd. De strekking van deze
verklaringen is - samengevat - de volgende.

In de nacht van 9 op 10 augustus 2013 is [betrokkene 2] met de verdachte naar een feest
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geweest. Na het feest keerde zij huiswaarts samen met de verdachte en ' [betrokkene 5] ' [het
hof begrijpt: [betrokkene 5] ]. Afgesproken was dat de verdachte bij haar op de bank in de
woonkamer zou overnachten; zij had op de bank een dekentje achtergelaten. Op enig moment is
[betrokkene 2] zich gereed gaan maken om naar bed te gaan. Nadat [betrokkene 5] was
vertrokken en zij de verdachte, die nog op de bank zat, welterusten had gezegd, is zij op bed
gaan liggen. Hoewel [betrokkene 2] normaliter naakt slaapt, had zij deze nacht een joggingbroek
en een T-shirt aangetrokken, omdat de verdachte in haar woning was en zij hem niet naakt in de
hal wilde tegenkomen. Na ongeveer twintig minuten kwam de verdachte bij haar in bed liggen.
[betrokkene 2] vroeg waarom de verdachte bij haar in bed kwam liggen, maar de verdachte
reageerde niet. Daarna zei [betrokkene 2] tegen de verdachte dat hij zwaar ademde. De
verdachte kwam dichterbij en raakte [betrokkene 2] aan bij haar heup. Nog voordat [betrokkene
2] het besefte sprong de verdachte met zijn volle gewicht op haar en hield haar armen vast.
[betrokkene 2] vreesde voor haar leven en besefte dat zij niet meer kon tegenstribbelen. Hij trok
het shirt van [betrokkene 2] uit en haar broek naar beneden, ook trok hij zijn eigen kleding uit. Hij
draaide haar op haar buik, rommelde in een laadje van een kastje naast haar bed en vond
panty's. Daarmee bond hij haar armen vast aan spijlen van het bed. [betrokkene 2] voelde pijn
aan haar polsen. De verdachte duwde vervolgens twee vingers in haar vagina. De verdachte
penetreerde haar vagina met zijn penis en sloeg een paar keer op de linker bil en het been. Ook
pakte hij het haar van [betrokkene 2] vast en trok het naar achteren. Zij moest met de verdachte
zoenen; hij stopte zijn tong in haar mond. Op enig moment pakte de verdachte zijn telefoon. Hij
wilde de seks filmen en hij maande [betrokkene 2] 'voor de zekerheid' te zeggen "Film me" en
"Neuk me", ook moest zij een beetje kreunen. Even later sprong hij uit bed en heeft hij de
telefoon van [betrokkene 2] verstopt. Ook heeft hij één van de armen nog even losgemaakt, maar
stopte wel zijn penis weer in haar vagina. Vrij snel daarna bond hij haar arm weer vast, waarna
[betrokkene 2] opnieuw werd gepenetreerd. Uiteindelijk is de verdachte in haar vagina
klaargekomen. Daarna heeft hij tegen haar gezegd dat zij hem naar Amsterdam moest brengen.
[betrokkene 2] heeft toen een jumpsuit aangetrokken dat naast haar bed lag. De verdachte was
zijn telefoon kwijt en zocht deze. [betrokkene 2] moest bij hem blijven. Op een onbewaakt
moment is zij naar het raam van haar woning gerend en daaruit gesprongen en heeft bij een
nabijgelegen boekhandel om hulp gevraagd. Tijdens het incident heeft [betrokkene 2]
'verschrikkelijk' gehuild en - tevergeefs - op het gevoel van de verdachte ingepraat. Zij heeft de
verdachte haar autosleutel niet gegeven; deze lag op een tafel in het zicht. Zij had hem evenmin
toestemming gegeven de auto mee te nemen.

Het hof stelt vast dat [betrokkene 2] vanaf het eerste contact met de medewerkers van de
boekhandel en in de latere verklaringen die zij heeft afgelegd, er gewag van gemaakt dat zij was
verkracht, dat er daarbij was gefilmd en dat zij (uit het raam) was gevlucht. Zij is op deze en
andere essentiële onderdelen gedetailleerd en consistent in haar lezing gebleken.

Aan de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van [betrokkene 2] 's verklaringen draagt bij
dat zij zelfs na het incident diverse positieve eigenschappen van de verdachte blijft noemen en het
moeilijk vindt iets negatiefs over hem te zeggen; zij kan eigenlijk geen 'slechte dingen' over hem
bedenken (p. 196 en p. 199); zij maakt de verdachte met andere woorden niet onnodig zwart.
Daaraan draagt verder bij de toestand waarin [betrokkene 2] zich bevond nadat zij haar woning
had verlaten.

[betrokkene 6] (hierna: [betrokkene 6] ), die op 10 augustus 2013 bij de boekhandel achter de
kassa stond, heeft verklaard dat hij [betrokkene 2] met tranen in haar ogen zag binnenkomen en
gelijk vertelde dat ze was verkracht en gevlucht. [betrokkene 7] (hierna: [betrokkene 7] ), die toen
ook in de boekwinkel werkte, heeft gezien dat de mascara van [betrokkene 2] was uitgelopen, dat
zij geen schoenen aan had en huilde. [betrokkene 2] vertelde dat zij uit angst had meegewerkt,
dat 'hij' had gefilmd toen 'hij' haar verkrachtte en dat zij uit het raam was geklommen. Zodra bij
[betrokkene 2] details naar boven kwamen, brak haar stem en werd zij emotioneel. [betrokkene
2] gaf verder te kennen haar moeder te willen bellen. Omdat zij tijdens het bellen met haar
moeder geen woord kon uitbrengen, heeft [betrokkene 7] het gesprek overgenomen en de
moeder gevraagd naar de winkel te komen. De moeder van [betrokkene 2] , [betrokkene 8]
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(hierna: [betrokkene 8] ), zag toen zij aankwam dat haar dochter over haar toeren en vreselijk
aan het huilen was. [betrokkene 2] vertelde haar moeder toen dat zij was verkracht. [betrokkene
8] zag ook dat haar dochter op blote voeten liep en dat haar make-up was doorgelopen, terwijl
haar dochter nooit de deur uitgaat zonder dat haar make-up 'tip top' is. Uit deze laatste
omstandigheid en het feit dat [betrokkene 2] op blote voeten was spreekt dat zij haar eigen
woning met de grootst mogelijke spoed heeft willen verlaten.

Op grond van bovenstaande komt de verklaring van [betrokkene 2] over hetgeen in de vroege
ochtend van 10 augustus 2013 is gebeurd authentiek op het hof over.

Bewijsminimum

Anders dan de raadsman is het hof, onder dezelfde vooropstelling als hiervoor, van oordeel dat de
verklaringen van [betrokkene 2] in voldoende mate steun vinden in de overige tot het bewijs
gebezigde bewijsmiddelen, in het bijzonder:

1) de verklaringen van [betrokkene 6] , [betrokkene 7] en [betrokkene 8] , meer specifiek in
hetgeen daaruit naar voren komt omtrent de toestand waarin [betrokkene 2] zich bevond nadat
zij haar woning had verlaten;

2) het geschrift van [verbalisant] en [betrokkene 10] , waaruit volgt dat aan de hoofdzijde van het
bed van [betrokkene 2] twee panty's waren geknoopt;

3) het proces-verbaal van [verbalisant 3] , waaruit blijkt dat bij [betrokkene 2] aan beide polsen
lichte rode uitwendige verkleuringen van de huid zijn geconstateerd en dat zij op haar linker bil en
haar beide benen onderhuidse verkleuringen had;

4) de verklaring van de verdachte, voor zover daaruit volgt dat hij de woning van [betrokkene 2]
ongeschoeid en met achterlating van zijn telefoon en een tas met kleding heeft verlaten;

5) de verklaringen van de omwonende [betrokkene 11] , die heeft gezien dat de verdachte met
een verwilderde blik de woning verliet, terwijl hij nog doende was de gulp van zijn broek te
sluiten, dat hij de woning opnieuw in- en uitrende, met autosleutels in de hand naar een auto
rende en met piepende banden wegreed.

6) het proces-verbaal van [verbalisant 4] en [verbalisant 5] , waaruit naar voren komt dat de auto
van [betrokkene 2] op 11 augustus 2013 te omstreeks 19.30 uur in Nieuw-Vennep is aangetroffen.

Uit de onder 4) en 5) opgenomen verklaringen leidt het hof af dat de verdachte zich, nadat
[betrokkene 2] haar woning had verlaten, genoodzaakt heeft gezien zich hals over kop uit de
voeten te maken.

Het verweer wordt verworpen.

Het door de verdachte geschetste scenario

Door de verdachte is tegenover de politie en op de terechtzitting in eerste aanleg en in hoger
beroep een alternatief scenario geschetst. Dat houdt het volgende in.

Het is van meet af aan de bedoeling geweest dat de verdachte bij [betrokkene 2] in bed zou
slapen. Toen hij naast haar in slaap was gevallen, tikte [betrokkene 2] hem aan en vroeg of hij
haar wilde neuken. Vervolgens heeft hij haar gevingerd en haar vagina in diverse standjes met
zijn penis gepenetreerd. Toen de verdachte op een gegeven moment zijn telefoon pakte, vroeg
[betrokkene 2] : "Ga je filmen", waarop de verdachte "Okay" dacht. Omdat zij er 'niet warm of
koud' van werden en hij panty's zag liggen, heeft de verdachte met [betrokkene 2] 's instemming
haar handen aan de 'tralies' van het bed vastgebonden. [betrokkene 2] had de verdachte verteld
dat zij wel van vastbinden en speeltjes hield en dat zij dit ook met haar ex deed. Daarna hadden
zij opnieuw in verschillende standjes seks. Toen [betrokkene 2] zei dat haar polsen pijn deden,
heeft de verdachte haar los gemaakt, waarna zij wederom seks hadden en de verdachte
klaarkwam. Nadat [betrokkene 2] en de verdachte zich hadden aangekleed, kon hij zijn telefoon
niet vinden. Kort hierop bemerkte hij dat [betrokkene 2] er niet meer was. Hij liep naar buiten,
maar toen viel de voordeur dicht. Hiervan 'flipte de verdachte' en ook was hij 'pissed' over
[betrokkene 2] 's plotselinge verdwijning. De verdachte had de sleutel van de auto van
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[betrokkene 2] in zijn broekzak - die had zij hem al gegeven voordat zij ging slapen. Daarna is hij
met de auto van [betrokkene 2] naar zijn zus in Nieuw-Vennep gereden.

Het hof acht de door de verdachte voorgespiegelde lezing niet aannemelijk geworden. Daartoe is
in het bijzonder het volgende redengevend:

 Buiten [betrokkene 2] was ook [betrokkene 5] ervan op de hoogte dat de verdachte op de bank
zou blijven slapen; dit had hij van [betrokkene 2] gehoord. Daarbij komt dat het hof op de
terechtzitting in hoger beroep heeft waargenomen dat op een foto (p. 105) is te zien dat op de
bank in de woonkamer van [betrokkene 2] een dekbed en een kussen liggen.

 [betrokkene 2] heeft verklaard dat zij met 'haar ex' tijdens de seks nooit aan vastbinden heeft
gedaan (p. 332). Haar ex-partner [betrokkene 12] heeft verklaard dat zij samen eigenlijk niet aan
stevige seks hebben gedaan, dat er nooit is gesproken over vastbinden tijdens de seks en dat dat
ook nooit is gebeurd en dat de seks niet werd opgenomen (p. 347-348). Ook haar toenmalige
partner [betrokkene 13] heeft verklaard dat [betrokkene 2] absoluut niet hield van vastbinden of
slaan en dat zij er niet gecharmeerd van was dat seks werd opgenomen, omdat in haar optiek de
liefde dan verdween (p. 308).

 De stelling van de verdachte dat de voordeur was dichtgevallen en dat hij de sleutel van de
auto van [betrokkene 2] al in zijn zak had is niet te rijmen met de opgemelde waarnemingen van
[betrokkene 11] en de verklaring van [betrokkene 8] , inhoudende dat de voordeur van de woning
van [betrokkene 2] bij haar aankomst wagenwijd open stond (verklaring tegenover de rechter-
commissaris van 22 april 2014).

 Het scenario van de verdachte biedt geen verklaring voor de toestand waarin [betrokkene 2]
zich bevond nadat zij haar woning had verlaten. Er is geen concrete reden om aan te nemen dat,
zoals de raadsman heeft geopperd, die toestand geworteld is geweest in de paniekaanvallen
waarmee [betrokkene 2] van tijd tot tijd te kampen heeft. [betrokkene 2] heeft immers
uiteengezet dat deze aanvallen vooral verband houden met een gebrek aan zelfvertrouwen (p.
121) en een minderwaardigheidscomplex, waarbij zij bang is dat mensen 'slecht over haar denken'
en hiervan vooral last heeft in de drukte (p. 193-194). Haar moeder heeft het geformuleerd als
'moeite om tussen [het hof lees: onder] de mensen te komen' (verklaring tegenover de rechter-
commissaris van 22 april 2014). Gelet hierop acht het hof het niet waarschijnlijk dat bij
[betrokkene 2] in een scenario als door de verdachte geschetst een paniekaanval ontstaat.

 In het scenario van de verdachte zou het zeer voor de hand gelegen hebben dat hij het er na
zijn rit naar zijn zus op korte termijn toe zou leiden dat [betrokkene 2] weer over haar voertuig
kon beschikken, zeker in het licht van zijn verklaring dat hij had afgesproken dat hij de auto later
die dag zou terugbrengen (p. 59). Dit heeft hij echter niet gedaan; hij kwam er twee dagen nadien
pas achter dat de auto niet meer op de plek stond waar hij deze had achter gelaten (p. 43). Dat
hij, zoals hij op de terechtzitting in eerste aanleg heeft verklaard, vanwege het verdwijnen van de
auto, gewoon 'geen zin had in een confrontatie' en dat hij dacht nog wel eens in Hoofddorp te
komen, maar dat het er niet van is gekomen, komt het hof tegenstrijdig en weinig overtuigend
voor.

Slotoverwegingen

Het hof ziet geen aanleiding om aan de geloofwaardigheid of betrouwbaarheid van de
verklaringen van [betrokkene 2] te twijfelen; zij zijn mitsdien bruikbaar voor het bewijs. De
kanttekeningen die de raadsman bij die verklaringen heeft geplaatst, zijn niet van een dusdanig
kaliber dat dat deze tot een ander oordeel dwingen.

Aangezien voorts het wettig bewijs voorhanden is, de door de verdachte gepresenteerde lezing
niet aannemelijk geworden is en hetgeen de raadsman verder te berde heeft gebracht de
verdachte ook niet kan baten, acht het hof op grond van de inhoud van de bezigde
bewijsmiddelen, in onderling verband bezien, wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte
zich aan de onder 2 ten laste gelegde verkrachting van [betrokkene 2] heeft schuldig gemaakt,
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2.4.1.

2.4.2.

3.8.1.

3.8.2.

alsook aan de onder 1 ten laste gelegde diefstal van haar auto. Ten aanzien van dit laatste wordt
nog overwogen dat uit de uiterlijke verschijningsvorm van de gedragingen van de verdachte voor,
tijdens en na het meenemen van haar auto, in de wetenschap dat [betrokkene 2] hem geen
toestemming voor het gebruik van haar auto had gegeven, wordt afgeleid dat de verdachte zich
het voertuig wederrechtelijk heeft toegeëigend. Het verweer dat zijn pijlen hierop richtte, wordt
dan ook verworpen.

Voorwaardelijk verzoek

Er bestaat geen aanleiding voor inwilliging van het voorwaardelijk verzoek [betrokkene 14] en
[betrokkene 15] te doen horen, omdat de daaraan verbonden voorwaarde niet is vervuld.
Overigens ziet het hof ook geen noodzaak om tot toewijzing van het verzoek te komen."

Art. 6, eerste lid en derde lid aanhef en onder d, EVRM luidt in de Nederlandse vertaling:

"1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke
en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk
en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. (...)

3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende
rechten:

d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de
ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als
het geval is met de getuigen à charge."

In HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015, NJ 2017/440 heeft de Hoge Raad onder meer het
volgende overwogen:

"3.5. De rechtspraak van de Hoge Raad houdt in dat een op ambtseed opgemaakt proces-
verbaal houdende de ten overstaan van een opsporingsambtenaar afgelegde verklaring van
een getuige, door de rechter ten laste van de verdachte voor het bewijs kan worden
gebruikt, maar dat dit uitgangspunt slechts geldt voor zover het in art. 6 EVRM bedoelde
recht van de verdachte op een eerlijk proces is gewaarborgd. Met betrekking tot dit recht op
een eerlijk proces ligt in de recente rechtspraak van het EHRM ter zake van het
ondervragingsrecht de nadruk op de toetsing van de "overall fairness of the trial", mede aan
de hand van een aantal door het EHRM geformuleerde, met elkaar samenhangende
subvragen (zoals genoemd in de (...) uitspraak in de zaak Schatschaschwili tegen Duitsland,
§107). Daarbij is beslissend of het strafproces als geheel beschouwd eerlijk is verlopen. Die
uiteindelijke balans kan eerst achteraf worden opgemaakt.

Bij het betrekken van de rechtspraak van het EHRM bij de uitleg van de (nationale) regels
inzake het oproepen dan wel horen van daartoe door de verdediging opgegeven getuigen,
dient evenwel in ogenschouw te worden genomen dat de nationale rechter reeds tijdens de
behandeling van de strafzaak beslissingen dient te nemen omtrent het oproepen en het
horen van getuigen.

(...)

Of een verzoek tot het horen van getuigen naar behoren is onderbouwd alsook of het dient
te worden toegewezen, zal de rechter in het licht van alle omstandigheden van het geval -
en met inachtneming van het toepasselijke criterium - moeten beoordelen. De rechter dient,
indien hij een verzoek afwijst, de feitelijke en/of juridische gronden waarop die afwijzing
berust, in het proces-verbaal van de terechtzitting dan wel de uitspraak op te nemen. Die
rechterlijke motiveringsplicht steunt mede op art. 6 EVRM.

In cassatie gaat het bij de beoordeling van de afwijzing van een verzoek tot het horen van
getuigen in de kern om de vraag of de beslissing begrijpelijk is in het licht van - als waren
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het communicerende vaten - enerzijds hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd en
anderzijds de gronden waarop het is afgewezen.

Zoals onder 3.5 is opgemerkt, neemt de nationale rechter reeds tijdens de behandeling van de
strafzaak beslissingen omtrent het oproepen en het horen van getuigen. Dat laat onverlet dat hij
voordat hij uitspraak doet, zich ervan dient te vergewissen dat de procedure in haar geheel
voldoet aan het door art. 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces. Zo nodig zal hij hetzij
ambtshalve - op de voet van art. 315, eerste lid, Sv dan wel art. 346, eerste en tweede lid, of art.
347, eerste lid, Sv - alsnog overgaan tot het oproepen en het horen van (een) getuige(n), hetzij
bij zijn beslissing omtrent de bewezenverklaring onder ogen moeten zien of en zo ja, welke
gevolgen moeten worden verbonden aan de omstandigheid dat de verdediging, ondanks het
nodige initiatief daartoe, geen gebruik heeft kunnen maken van de mogelijkheid om de relevante
getuige(n) in enig stadium van het geding te (doen) ondervragen."

Het Hof heeft vastgesteld dat de getuigen

[betrokkene 1] en [betrokkene 2] ten overstaan van de politie en in eerste aanleg tegenover de
Rechter-Commissaris verklaringen hebben afgelegd en dat zij consistent in hun lezing zijn
gebleven. Tevens heeft het Hof aangegeven in welke bewijsmiddelen de verklaringen van deze
getuigen steun vinden alsmede gemotiveerd waarom de door de verdachte geschetste
(alternatieve) scenario's niet aannemelijk zijn geworden. Voorts houdt het proces-verbaal van de
terechtzitting in hoger beroep in dat de verdachte aldaar is verschenen en ook zijn raadsman
aanwezig was. Het proces-verbaal houdt niet in dat aldaar door of namens de verdachte is
verzocht de aangeefsters als getuigen op te roepen met het oog op het in zaak I en II-A
tenlastegelegde, zodat in cassatie ervan moet worden uitgegaan dat een zodanig verzoek niet is
gedaan. Evenmin heeft het Hof ambtshalve de oproeping van de aangeefsters als getuigen ter
terechtzitting bevolen.

Het oordeel van het Hof dat de door de aangeefsters in het opsporingsonderzoek en in eerste
aanleg in aanwezigheid van de verdediging ten overstaan van de Rechter-Commissaris afgelegde
verklaringen voor het bewijs van het in zaak I en II-A tenlastegelegde kunnen worden gebruikt,
getuigt – in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen – niet van een onjuiste rechtsopvatting
en is niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

3. Beoordeling van de overige middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen
nadere motivering nu de middelen niet nopen 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 J.C.A.M. Claassens, in het bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 3 juli 2018.

4 Beslissing
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MURTAZALIYEVA v. RUSSIA JUDGMENT 1

In the case of Murtazaliyeva v. Russia,
The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber 

composed of:
Guido Raimondi, President,
Angelika Nußberger,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ganna Yudkivska,
Robert Spano,
Paulo Pinto de Albuquerque,
André Potocki,
Valeriu Griţco,
Faris Vehabović,
Dmitry Dedov,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni,
Armen Harutyunyan,
Georges Ravarani,
Marko Bošnjak,
Tim Eicke,
Péter Paczolay, judges,

and Lawrence Early, Jurisconsult,
Having deliberated in private on 14 February and 4 October 2018,
Delivers the following judgment, which was adopted on the last-

mentioned date:

PROCEDURE

1.  The case originated in an application (no. 36658/05) against the 
Russian Federation lodged with the Court under Article 34 of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(“the Convention”) by a Russian national, Ms Zara Khasanovna 
Murtazaliyeva (“the applicant”), on 16 September 2005.

2.  The applicant was represented by Mr K.N. Koroteyev, a lawyer 
practising in Moscow. The Russian Government (“the Government”) were 
represented initially by Mr G. Matyushkin, former Representative of the 
Russian Federation to the European Court of Human Rights, and then by his 
successor in that office, Mr M. Galperin.

3.  The applicant alleged, in particular, that the domestic courts had failed 
to ensure the examination of witness A. and attesting witnesses B. and K., 
and that she had been unable to see and examine effectively a secret 
surveillance videotape shown in the courtroom.
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4.  The application was allocated to the Third Section of the Court 
(Rule 52 § 1 of the Rules of Court). On 10 November 2010 the application 
was communicated to the Government.

5.  On 28 March 2017 a Chamber of that Section, composed of Helena 
Jäderblom, President, Branko Lubarda, Luis López Guerra, Helen Keller, 
Dmitry Dedov, Alena Poláčková, and Georgios A. Serghides, judges, and 
Fatoş Aracı, Deputy Section Registrar, gave judgment. The Chamber 
unanimously declared the above complaints under Article 6 § 1 of the 
Convention admissible and the remainder of the application inadmissible. It 
held by four votes to three that there had been no violation of Article 6 §§ 1 
and 3 (d) of the Convention as regards the complaint concerning the absence 
of witness A. and by five votes to two that there had been no violation of 
Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention as regards the complaint 
concerning the absence of attesting witnesses B. and K. The Chamber 
further held, unanimously, that there had been no violation of Article 6 §§ 1 
and 3 (b) of the Convention as regards the complaint concerning the 
applicant’s alleged inability to see and examine effectively a secret 
surveillance videotape shown in the courtroom. Three separate opinions 
were annexed to the judgment: (a) the partly concurring opinion of Judge 
Serghides; (b) the joint partly dissenting opinion of Judges López Guerra, 
Keller and Serghides; and (c) the joint dissenting opinion of Judges López 
Guerra and Serghides.

6.  In a letter of 9 August 2017 the applicant requested the referral of the 
case to the Grand Chamber in accordance with Article 43 of the 
Convention. The panel of the Grand Chamber granted the request on 
18 September 2017.

7.  The composition of the Grand Chamber was determined according to 
the provisions of Article 26 §§ 4 and 5 of the Convention and Rule 24. At 
the final deliberations, Péter Paczolay, substitute judge, replaced Erik Møse, 
who was unable to take part in the further consideration of the case (Rule 24 
§ 3).

8.  The applicant and the Government each filed further written 
observations on the merits (Rule 59 § 1).

9.  A hearing took place in public in the Human Rights Building, 
Strasbourg, on 14 February 2018.

There appeared before the Court:

(a)  for the Government
Mr M. GALPERIN, the Representative of the Russian 
Federation to the European Court of Human Rights,
Ms Y. BORISOVA, 
Ms O. OCHERETYANAYA, Counsels,
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(b)  for the applicant
Mr K.N. KOROTEYEV, Counsel.

The applicant was also present at the hearing. The Court heard addresses 
by Mr Koroteyev and Mr Galperin, as well as their replies to questions put 
by the judges.

THE FACTS

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

10.  The applicant was born in 1983 and currently lives in Paris.
11.  In September 2003 she arrived in Moscow from Chechnya and 

started working at an insurance company. In October 2003 she went to a 
mosque where she met V. and Ku., two young Russian women who had 
converted to Islam.

A.  The secret surveillance operation

12.  In December 2003 the applicant was stopped on the street by two 
policemen for an identity check. She was then taken to a police station to 
have her identity verified. According to the applicant, she was released from 
custody several days later following the intervention of a certain A., who 
was also an ethnic Chechen and was employed as a police officer attached 
to the organised crime division of the Moscow police department. In the 
meantime she was dismissed by her employer because of her unauthorised 
absence from work.

13.  In February 2004 A. helped the applicant to be reinstated at work. 
He also found a flat for her, where he visited her on several occasions. The 
applicant shared the flat with V. and Ku. The flat was located in a dormitory 
block which belonged to the police department. It was equipped with 
concealed videotaping and audiotaping devices. The police placed the 
applicant under surveillance because she was suspected of affiliation with a 
terrorist group related to the Chechen insurgency movement. The Moscow 
City Court authorised the use of secret surveillance devices in the flat from 
5 February until 4 March 2004.

B.  The applicant’s arrest, personal search and the pre-trial 
investigation

14.  On the evening of 4 March 2004 the applicant was stopped by a 
police patrol for an identity check as her physical appearance allegedly 

39



4 MURTAZALIYEVA v. RUSSIA JUDGMENT

matched the profile of a suspect in a wanted persons notice. The applicant 
immediately telephoned A., who spoke briefly with the police officers who 
had stopped her. The applicant was then taken to a police station because 
the official registration of her stay in Moscow had expired, which 
constituted an administrative offence under Russian law.

15.  At the police station, the applicant was informed that she had been 
apprehended (задержана). Her bag was searched by a female police 
officer I. in the presence of two attesting witnesses, B. and K., and her 
fingerprints were taken. The record of the personal search showed that the 
search of the applicant lasted from 8.35 p.m. until 9.03 p.m. During the 
personal search, I. discovered two square packages of an unknown 
substance wrapped in aluminium foil inside the applicant’s bag. The 
substance, together with the inner lining of the applicant’s bag and the 
pockets of her jacket, was taken for forensic examination. The forensic 
examination report stated that the applicant’s fingerprints were taken at 
9.30 p.m. The police did not test the applicant’s hands for residue from the 
substance; nor did they check for her fingerprints on the packages found in 
her bag. Later the same day the applicant was arrested on charges of 
terrorism and questioned by the police. A criminal investigation was 
opened.

16.  On 12 March 2004 an expert examination of the substance found in 
the applicant’s bag was carried out. The examination report showed that the 
substance contained 196 grams of Plastit-4, an industrial explosive prepared 
using hexogen. In the course of the examination the explosives were 
destroyed. The examination of the applicant’s bag and the lining of the 
pockets of her jacket revealed the presence of hexogen.

17.  The police searched the flat where the applicant lived with V. and 
Ku. and seized a note that had been handwritten by the applicant. The note 
criticised Russian policy in Chechnya, spoke harshly of Russia and 
Russians, glorified suicide bombers, preached the way of jihad, vindicated 
acts of terrorism in Russia and included a statement about “...dreaming of 
falling [in a] martyr’s death as a shahid on the path of Allah”. The police 
also found several photographs of an escalator in the Okhotniy Ryad 
shopping centre in the centre of Moscow.

18.  A transcript of the conversations on the video tapes recorded at the 
flat showed that the applicant had been proselytising Islam to V. and Ku., 
discussing her hatred for Russians and the need for a “holy war” against 
them, praising the leaders of the Chechen insurgency, and telling her 
flatmates about the insurgent camps in the Caucasus.

19.  In the course of the investigation the applicant, represented by her 
defence lawyer, had pre-trial confrontations with witnesses V. and Ku. as 
well as with police officers S. and I., who had taken part in her arrest and 
personal search. The applicant had the opportunity to present her account of 
the events and to put relevant questions.
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20.  On 12 October 2004 the applicant submitted the following motion to 
the investigating authorities.

“Today, 12 October 2004, I was charged with [preparing an act of terrorism]. I 
completely disagree with the charges. I consider that in my case evidence of my 
innocence and my lack of connection with this case have not been gathered.

I request you to [provide] subpoena records of [my mobile phone calls] on 3 and 
4 March 2004, since on those dates the police officers who took me from work and 
brought me to [the police station] where plastic explosives were planted had talked 
with A.

I request you to question him [A.], and put the following questions to him:

1.  When and under what circumstances did he meet me?

2.  Did he provide me with the accommodation where I resided until my arrest?

3.  In which police station was I unlawfully held for three days and did he or other 
officers question me?

4.  During the arrest did he talk to me and with the officers who took me from work 
and brought [me] to [a police station]?

5.  What was his relationship with V. and Ku.?”

21.  The next day an investigator granted the motion in the part 
concerning the questioning of A., questioned him and informed the 
applicant about the decision on her motion.

22.  When questioned A. testified that at the end of December 2003, on 
the order of his superiors, he had established a relationship of trust with the 
applicant, who had also introduced him to V. and Ku. He further stated that 
with the support of the police department he had helped the applicant to find 
accommodation. She had moved into a flat in the dormitory block belonging 
to the police department with V. and Ku. On 4 March 2004 the applicant 
had called him because she had been stopped by a police patrol. He had 
advised her to obey the orders of the police officers and to follow them to 
the police station.

23.  The applicant and her defence lawyer, who had been duly informed 
about the contents of the record of A.’s questioning, did not attempt to put 
any further questions to him, nor did they request the investigator to conduct 
a pre-trial confrontation.

24.  On 2 December 2004 the applicant received a copy of the case file 
for review. On 7 December 2004 the applicant was indicted with preparing 
an act of terrorism (an explosion) in the Okhotniy Ryad shopping centre and 
inciting V. and Ku. to commit an act of terrorism. The bill of indictment 
mentioned A. in the lists of both defence and prosecution witnesses to be 
summoned to the trial. However, A.’s testimony was merely mentioned by 
both the prosecution and the defence. The bill of indictment did not contain 
any information going beyond the statements made during the 
above-mentioned questioning, and which were neither cross-referenced with 
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any other evidence nor used to substantiate any specific factual or legal 
point.

C.  The trial

25.  On 17 December 2004 the Moscow City Court held a preliminary 
hearing. It granted the applicant’s motion to consider her case in a single 
judge formation, scheduled the trial hearing and ordered that witnesses be 
called according to the lists presented by the parties and in the bill of 
indictment.

26.  On 22 December 2004 the applicant’s trial began before the city 
court. The applicant was represented by two lawyers of her own choosing, 
U. and S.

27.  The trial proceeded in the following manner.

1.  Witness testimony regarding the circumstances of the applicant’s 
case

(a)  Statements by V. and Ku.

28.  V. testified at the trial that she and Ku. had first met the applicant at 
a mosque in October 2003. They had become friends and had started 
frequenting Islamist Internet chat-rooms and surfing pro-insurgency 
web-sites together. After a while, they had decided to form a religious 
community (dzhamaat) to study Islam and live together. In their 
conversations the applicant had glorified terrorism and had approved of 
suicide bombings and the methods and targets of the Chechen insurgents. 
The applicant had told them about a camp near Baku in Azerbaijan where 
Muslims received training to become suicide bombers, and that she knew 
someone from there. She had mentioned that she herself had participated in 
the Chechen war on the side of the insurgents. Together they had often 
visited an Internet café in the Okhotniy Ryad shopping centre. The applicant 
had also taken photos of an escalator in the shopping centre from different 
positions.

29.  On 3 March 2004 the applicant had told V. and Ku. that if something 
were to happen to her, they would have to remove all Islamic literature and 
her diary from the flat, and that they were to call her mother in Chechnya. 
She had also told them that she had just received a call from a friend who 
had arrived in Moscow to “blow himself up”, and that she (that is, the 
applicant) “was in danger” and “under suspicion” [by the authorities]. The 
applicant had not threatened them and had not incited them to commit a 
terrorist act but had asked them if they were capable of doing so. She had 
constantly preached “the way of jihad” to them and had given them Islamist 
books and audiocassettes. Some of those books had been given to her by her 
acquaintance, A.
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30.  V. denied having seen any explosives in the flat where they had 
lived.

31.  At the request of the prosecutor, the trial judge allowed V.’s pre-trial 
testimony to be read out, as it partly contradicted statements she had made 
at the trial. In particular, during her pre-trial questioning V. had testified that 
the applicant had undergone terrorist training in a camp near Baku and that 
she had been indoctrinating V. and Ku. in order to prepare them to become 
suicide bombers. Asked by the prosecutor to explain her contradictory 
statements, V. stated that she was not sure whether the applicant had really 
attended a terrorist training camp. However, she stated that the applicant 
had been preparing her and Ku. to become suicide bombers.

32.  During her cross-examination at trial, Ku. partly retracted her 
pre-trial statements, which were for the most part similar to the above 
statements by V. During the trial Ku. confirmed that she, V. and the 
applicant had taken photos in the Okhotniy Ryad shopping centre at the 
applicant’s initiative, and that the applicant had “taken snapshots 
randomly”. In particular, the applicant had taken photographs of the 
escalator and the people on it. Ku. submitted that the applicant had 
disapproved of the policy of the Russian federal forces in the Caucasus. 
However, she had not incited Ku. to become a suicide bomber. According to 
Ku., they had simply wanted to reside together to pray, read and live free 
from parental supervision.

33.  Ku. further stated that the applicant’s acquaintance, A., was a 
policeman and that he had paid for the flat where the three of them had 
lived. He had also occasionally given them money. The applicant had once 
told her that she liked A.

34.  Ku. further stated that during the pre-trial questioning the 
investigator had misinterpreted her words concerning a suicide attack and 
that she had never planned to commit any such attack. She denied having 
given her pre-trial statements under pressure. In view of Ku.’s change of 
testimony her pre-trial statements were read out during the trial.

(b)  Statements by police officers

35.  Several police officers who had participated in the applicant’s arrest 
and personal search (P., S., B., I. and Ke.) were questioned in court. They 
stated that the applicant’s arrest had occurred during a regular patrol and 
they had not been aware that her bag contained explosives.

36.  P. testified that on the day of the applicant’s arrest he had decided to 
check the applicant’s documents because “she had been walking idly in the 
direction of the Prospekt Vernadskogo metro station”. She had shown them 
her passport and the registration stamp confirming her right to stay in 
Moscow, which had expired. The policemen took her to a police station. At 
the point of arrest she had been agitated and aggressive. They had decided 
to search her bag because such action “was compatible with the law”. 
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P. further explained that he had stopped the applicant “because it had been 
unclear where she had been going to”, because she had “resembled a girl 
from a wanted persons notice”, and because she was “a person of Caucasian 
ethnicity [that is to say from the North Caucasus region]”. P. also stated that 
the expiry of her registration had been sufficient reason to arrest the 
applicant. He further testified that they had been routinely searching all 
individuals whose registration had expired.

37.  S.’s testimony was similar. He added that the applicant had been 
walking quickly and that she had started to threaten the police officers with 
disciplinary sanctions when they stopped her.

38.  B. testified that they had decided to stop the applicant because she 
had been wearing black clothing and was of “Caucasian ethnic origin”. He 
added that the applicant’s appearance had matched the description of 
someone on their wanted persons notice. He also testified that the applicant 
had her bag with her up until the moment of her personal search at the 
police station.

39.  The court also questioned the police officers who had been on duty 
at the Prospekt Vernadskogo police station on the day of the applicant’s 
arrest.

40.  I. testified that she had searched the applicant in the presence of two 
attesting witnesses and had found in her bag two square yellow objects 
wrapped in aluminium foil, which had later been confirmed to be 
explosives. The applicant’s fingerprints had been taken only once – after the 
objects had been discovered in her bag.

41.  Ke. testified that before the search the applicant had had all her 
personal belongings with her and that it had taken approximately twenty 
minutes before the start of the search to find attesting witnesses to observe 
the personal search.

42.  The prosecution extensively questioned all of the police officers 
about the circumstances of the applicant’s search and fingerprinting. All of 
them had consistently testified that the applicant had been in possession of 
her belongings, i.e. her handbag, at all times prior to the search and that she 
had been fingerprinted only once after the search. The defence only asked 
police officer B. whether the applicant had been in possession of her 
handbag prior to the search and police officer Ke. about the manner in 
which the attesting witnesses were chosen. Both of the questions were put to 
the above witnesses only once, and there was no relevant follow-up to their 
answers.

43.  The prosecution finished presenting their evidence on 12 January 
2005 without either attempting to call A. to testify at the trial or referring to 
his pre-trial statements.
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2.  The applicant’s testimony during the trial
44.  At the trial the applicant pleaded not guilty to the charges against 

her. She testified that on 4 March 2004, after the police patrol had driven 
her to the police station, she had first been taken to a room where a police 
officer, S., had been filling in some papers. He had told her that she had 
been arrested and that her fingerprints would be taken. She had left her 
jacket and bag in that room. Another police officer, B., had then taken her to 
another room, where another police officer, L., had taken her fingerprints 
using ink. Afterwards, she had gone to a bathroom to wash the ink off her 
hands. When she returned to the first room, she was informed that she 
would be searched in the presence of two attesting witnesses B. and K. The 
police officer had searched the applicant’s bag and discovered two packages 
wrapped in aluminium foil, which did not belong to her. The applicant 
stated that her fingerprints had been taken before and after the search, and 
that only the second episode had been recorded.

45.  The applicant further stated that the police had questioned her in the 
absence of a lawyer, and had then decided to detain her. Furthermore, the 
applicant testified that she had been told to sign a record of her questioning, 
on pain of ill-treatment. Over the following days she had been beaten by the 
policemen who were questioning her. However, she had continued to deny 
her involvement in any terrorist activity.

46.  The applicant stated that the packages found in her bag had not 
belonged to her, that the police had planted them in her bag and that she had 
never incited V. and Ku. to commit a terrorist attack. When the prosecutor 
asked whether she had noticed that her rather small bag had become heavier 
than it was before the personal search, the applicant stated that she had not 
noticed anything conspicuous.

47.  She further stated that the six photographs of the escalator that had 
been seized from her flat had been taken by her. However, she had been 
photographing people at random in the shopping centre, rather than the 
escalator, and she had done so for recreational purposes.

48.  The applicant admitted writing the note that had been seized from 
the flat but stated that she had copied its text from the internet because she 
had liked it and had simply wanted to have a copy. The applicant’s lawyer 
argued that her words had been misinterpreted and that there had been 
nothing in them demonstrating a link to any terrorist activity. She stated that 
the applicant’s bitter perception of the situation in Chechnya was absolutely 
natural for someone who had been living in a war zone since childhood and 
that her words should have been analysed more carefully.

49.  At certain points in her testimony the applicant mentioned A. in 
passing, stating that they had no personal relationship, that he had helped 
her with finding accommodation free of charge, that he had called her on the 
phone, given her two books by the American historian Paul Klebnikov, and 
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that he had told her to follow the policemen’s orders at the time of her 
arrest.

3.  Motion for examination of videotapes
50.  On 13 January 2005, during the last day of the examination of 

evidence by the trial court, the applicant’s lawyer U. submitted a motion to 
play videotapes during the hearing. The relevant part of the trial records 
reads as follows:

“Lawyer U.: I request to start playing the videotape, since the accused claims that 
there are multiple discrepancies between the recording and the transcript. I also 
request to call an interpreter for the translation of the ethnic speech and to view one 
videotape 5-489c.

Accused and lawyers: No objections.

Prosecutor: I do not think an interpreter is necessary, since there are transcripts of 
conversations on the videotapes. In the other part, I agree.

The court decided to grant the motion of the defence and to watch the videotape 
5-489c, in respect of calling an interpreter – to refuse [the motion].

[The videotape recording is viewed for 30 minutes]

Lawyer U. asking the accused: Did these conversations take place?

Accused: I see nothing illegal in them.”

51.  According to the trial records the defence submitted no requests or 
complaints concerning the quality of the video-recording or the manner in 
which the tape was played.

4.  Motions for the questioning of witness A. and attesting witnesses B. 
and K.

52.  Immediately after viewing the videotape the applicant’s lawyer S. 
submitted oral motions to summon attesting witnesses B. and K. and police 
officer A. The relevant part of the trial records reads as follows:

“Lawyer S.: I request to summon the attesting witnesses who were present during 
the personal search of Murtazaliyeva, that is, B. and K., in order to determine the 
relevant circumstances [and] whether or not plastic explosives were planted.

Lawyer U.: I support [the motion].

Accused: I do not dispute that plastic explosives were seized in the presence of 
these attesting witnesses, but I maintain that they were planted by police officers prior 
to the personal search. I do not insist on calling these attesting witnesses, but if [the 
lawyers] consider this necessary, then I agree with them.

Prosecutor: I object, because the accused was questioned and stated that the record 
[of the search] had been drawn up without any violation of the law...

The court decided that the motion for summoning the attesting witnesses would not 
be granted.

Lawyer S.: I request to summon witness A.
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[The presiding judge informs the parties that witness A. is on a work-related mission 
outside Moscow and cannot appear in court]

Prosecutor: I request to read out the statements made by witness A. during the 
pre-trial proceedings.

Lawyer U.: I do not object to the reading out of A.’s statements.

Lawyer S.: I agree to the reading out of his statements.

Accused: No objections.

The court decided under Article 281 of the Criminal Procedure Code and with the 
agreement of the parties to read out the statements of witness A., made during the 
pre-trial proceedings.

[The record of witness A.’s interrogation is read out]

Prosecutor asks the accused: Do you agree with the statements of witness A.’s 
read out?

Accused: I agree with these statements in part, but do not agree that he had no 
contacts with the girls without me and that we maintained contact only over the 
phone.”

5.  Completion of the examination of evidence
53.  Immediately afterwards the defence proceeded to submit evidence in 

the form of character references about the accused and lodged motions to 
subpoena the applicant’s phone records and conduct a forensic psychiatric 
examination of witnesses V. and Ku.; both motions were refused by the 
court. Subsequently the defence rested its case.

54.  The presiding judge inquired as to whether the parties wished to 
continue with further examination of evidence. Using that opportunity, the 
prosecution motioned to read out the applicant’s diary entries and the 
defence motioned to strike that evidence out.

55.  After consideration of the above motions the presiding judge 
repeatedly asked whether the parties were prepared to rest their cases in the 
absence of those witnesses who had not appeared. There were no objections 
from either the prosecution or the defence. The trial court closed the 
examination of evidence and, upon a motion of the defence, adjourned the 
proceedings until closing arguments on 17 January 2005.

6.  The parties’ closing arguments and the applicant’s conviction
56.  The State prosecutor in his closing argument gave an overview of 

the entire body of evidence, pointing out inconsistencies in the applicant’s 
allegations of her innocence and the absence of an act giving rise to a crime 
(both actus reus and mens rea). He asked the trial court to find the applicant 
guilty as charged and to sentence her to twelve years’ imprisonment.

57.  The applicant and her lawyers U. and S. in their closing arguments 
maintained that the applicant was innocent and that the prosecution had 
failed to prove her guilt. They provided their own account of the events, 
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alleging that the substance of the accusation was based on misinterpretation 
of the applicant’s conversations and actions and that the explosives had 
been planted by the police. The speech by the lawyer U. included the 
following statement made in passing while describing the applicant’s 
attitude to the military conflict in Chechnya and religion: “I think that this 
whole criminal case is a set-up against Murtazaliyeva by law-enforcement 
agents.” For her part, the applicant’s speech contained the following 
relevant part:

“... As to conversations in the apartment, many things do not match. I stated that 
during the hearing. I submitted a motion for confrontation with A. [He] did not appear 
in court. I do not admit my guilt on any of the charges ...”

The defence’s closing arguments contained one-off statements about the 
explosives having been planted by the police in the applicant’s handbag, but 
did not refer to the alleged double fingerprinting or the applicant’s lack of 
control over her possessions prior to the search, or to any matters 
concerning the choice and participation of the two attesting witnesses.

58.  On 17 January 2005 the court convicted the applicant of preparing 
an act of terrorism (an explosion), inciting others to commit an act of 
terrorism and carrying explosives, and sentenced her to nine years’ 
imprisonment. The court considered the following evidence:

i.  the trial and pre-trial statements by V. and Ku., as well as records of 
their pre-trial confrontations with the applicant;

ii.  the trial and pre-trial statements by police officers S., I., P., B., and 
Ke., as well as records of S.’s and I.’s pre-trial confrontations with the 
applicant;

iii.  the records of the search of the applicant’s residence and her personal 
search;

iv.  a forensic explosives report;
v.  six photographs depicting the escalator in the Okhotniy Ryad 

shopping centre, seized at the flat where the applicant lived, as well as a 
report on an inspection of the shopping centre premises;

vi.  a note containing extremist statements written by the applicant and 
seized in the flat where she lived, and a forensic handwriting report on that 
note;

vii.  the transcripts of the video tapes recorded in the apartment where the 
applicant lived;

viii.  the pre-trial statement by A.;
ix.  the testimony of further prosecution witnesses heard at the trial;
x.  the testimony of defence witnesses heard at the trial, and character 

references about the applicant from her places of residence, study and 
employment.

59.  The judgment referred to witness A.’s testimony only in one part, 
which read as follows:
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“Witness A. [a police officer] testified that at the end of December 2003 under 
instructions of his superiors he established relations of trust with Murtazaliyeva; [she] 
introduced him to her friends Ku. and V., who had voluntarily converted to Islam. In 
view of Murtazaliyeva’s housing problems and with the assistance of [police 
authorities] she was provided with a room in a dormitory, where she moved with her 
friends at the beginning of February 2004; in the evening of 4 March 2004 
Murtazaliyeva called [A.] and informed him that she had been stopped by a police 
patrol for an identity check and that she had been requested to go with them to the 
police station; he recommended that she follow the policemen’s orders.”

In contrast to its approach with regard to the testimony of other 
witnesses, the court did not cross-reference A.’s statements with those of 
other witnesses and did not refer to his testimony in support of any 
conclusions.

60.  The judgment contained a detailed analysis of the trial and pre-trial 
testimony given by V. and Ku., the applicant’s flatmates, as well as the 
records of their pre-trial confrontations with the applicant. The court 
accepted the pre-trial statements by V. and Ku. and the trial statements by 
V. as valid and persuasive, since they were coherent as well as consistent 
with the remaining body of evidence. As to the change in Ku.’s testimony at 
trial, the court considered this to be a strategy to assist the applicant and 
dismissed it. It noted in particular that Ku., assisted by a defence lawyer, 
had been repeatedly questioned during the pre-trial investigation and that 
she had never complained of being subjected to duress by the investigating 
authorities. When questioned at trial she did not dispute that her previous 
statements had been given voluntarily and without any psychological or 
physical influence. Ku. did not provide any reasons for making false pre-
trial statements. Moreover, she stated in court that after a conversation with 
the applicant’s lawyer she had formally complained about psychological 
duress during questioning, but had subsequently withdrawn that complaint 
as being untrue.

61.  The court examined and dismissed the applicant’s claim that the 
explosives had been planted in her bag. It referred to the testimony by the 
patrol officers and the officers at the police station, who had denied those 
allegations, and to the fact that, according to the official report, the personal 
search of the applicant had preceded the taking of her fingerprints, and there 
had been no evidence that the fingerprints had been taken twice, as the 
applicant had alleged.

62.  The court further found that the applicant must have drafted the text 
of the handwritten note herself and that she had not copied it from Islamist 
websites on the internet, as she had claimed, since the note had contained 
modifications and corrections.
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D.  Appeal and supervisory review proceedings

63.  The applicant and her lawyers appealed against her conviction. The 
statements of appeal submitted by the defence lawyer S. indicated the 
following:

“... during the hearing 15 out of 16 videotapes containing records of the secret 
surveillance were not examined; they have significant evidentiary value, because 
their comparison with ... testimony of Murtazaliyeva and the key prosecution 
witnesses V. and Ku. could have had a considerable impact on [the conviction] ...

Murtazaliyeva claimed and continues to claim in her appeal that there are 
discrepancies between these video recordings and the transcripts. During the 
selective viewing of one videotape she was deprived for ‘technical reasons’ of the 
possibility to point out the inconsistencies ...

The judge did not consider my motion to examine police officer A. as a witness 
and did not decide on that motion. He limited himself to saying that witness A. 
[was] on a work-related mission outside Moscow and [could] not appear in court. At 
the time this appeal is submitted [the case-file] has no documentary proof of that 
information.

The court’s refusal to call and examine attesting witnesses B. and K., who were 
present during Murtazaliyeva’s personal search, appears unreasonable. 
[Murtazaliyeva insists that the plastic explosives were planted in her bag by police 
officers]. No one can recall who invited the attesting witnesses and how, and 
when ...

According to the testimony by witness A., read out during the hearing and relied 
upon by the court in the judgment, he talked on the phone not only with 
Murtazaliyeva, but also with arresting police officers; [these were not the police 
officers questioned during the hearing, since they did not mention talking to A. in 
their multiple statements at the pre-trial and trial stages of proceedings]. 
[Accordingly] the testimony of A. refutes the testimony [of these police officers] 
and confirms Murtazaliyeva’s claim that she was arrested by other officers when she 
was leaving her workplace ...”

64.  The lawyer U. in her statement of appeal stated in particular that the 
defence had requested witness A.’s attendance as both a defence and a 
prosecution witness. However, that motion had been denied by the trial 
court with reference to his absence, which was not supported by any 
documentary evidence.

65.  On 17 March 2005 the Supreme Court of Russia upheld the 
judgment, reducing the applicant’s sentence to eight years and six months.

66.  The Supreme Court held that the videotape had been shown at the 
request of the defence and that no objections or complaints, including that 
not all of the videotapes had been shown, had been lodged with the court 
after the videotape had been played.

67.  The Supreme Court further considered that the questioning of A. had 
not been possible due to his absence on a work-related mission and that his 
pre-trial statement had been read out with the consent of the defence in 
accordance with Article 281 of the Code of Criminal Procedure. As for the 
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two attesting witnesses B. and K., their personal appearance had not been 
necessary since the applicant had claimed that the explosives had been 
planted in her bag before their arrival. In any event, the defence had agreed 
to proceed to the closing arguments and had not submitted any objections or 
additional requests about the examination of the applicant’s case.

68.  In June 2005 the applicant’s lawyer S. lodged a supervisory review 
complaint, referring, inter alia, to the trial court’s failure to summon and 
question witness A. and attesting witnesses B. and K. The complaint in the 
relevant part labelled A. as “a key witness”, who, following the instructions 
of his superiors, had “covered” the applicant for more than two months, 
provided her with a job and accommodation and controlled her actions and 
movements, including her arrest. In respect of the attesting witnesses the 
complaint stated that “the examination of the attesting witnesses could have 
resolved the significant contradictions in the statements [and] could have 
served as the basis to corroborate or disprove the circumstances 
immediately prior to the search.”

69.  On 13 September 2005 the Supreme Court rejected the supervisory 
review complaint.

II.  RELEVANT DOMESTIC LAW

A.  Russian Criminal Code

70.  The Criminal Code of the Russian Federation of 13 June 1996, 
which entered into force on 1 January 1997, provides an exhaustive list of 
criminally punishable actions and regulates all substantive aspects of the 
criminal law in Russia.

Article 30. Preparation for crime and a criminal attempt

“1.  Preparation for crime is considered [to comprise] the gathering, making or 
implementing by a person of the means or weapons [with which] to commit a crime, 
soliciting co-offenders, and conspiring to commit crime or any other wilful act aimed 
at [facilitating the commission of] a crime, [even] if the crime was not completed due 
to circumstances outside that person’s control...”

Article 205. Terrorism

“1.  [Terrorism, that is to say] the commission of an explosion, arson or other action, 
creating a danger for people’s lives, or causing considerable pecuniary damage or 
other socially dangerous consequences, if such actions were committed with the aim 
of undermining public safety, threatening the population or influencing decision-
making by the authorities, or the threat of committing such actions with the same 
aims, shall be punishable by deprivation of liberty for a term of eight to twelve 
years...”
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Article 205.1. Inciting or otherwise abetting the commission of a terrorist criminal act

“1.  Inciting a person to commit a crime stipulated by Articles 205, 206, 208, 211, 
277 and 360 of the present Code, or seeking to engage a person in the activities of a 
terrorist organisation, supplying weapons or instructing a person with a view to 
committing specified crimes, as well as financing terrorism or a terrorist organisation, 
shall be punishable by deprivation of liberty for a term of four to eight years...”

Article 222. Illegal acquisition, transfer, sale, storage, transportation and carrying of 
firearms, its main components, ammunition, explosives and explosive devices

“1.  The illegal acquisition, transfer, sale, storage, transportation and carrying of 
firearms [or the] main components [thereof], ammunition... explosives and explosive 
devices shall be punishable by the limitation of liberty for a term of up to three years, 
or detention for a term of up to six months, or deprivation of liberty for a term of up to 
four years with or without a fine of up to 80,000 roubles or three months’ salary (or 
other income) of the convicted person.”

B.  Russian Code of Criminal Procedure (“CCrP”)

71.  The Code of Criminal Procedure of the Russian Federation of 
18 December 2001, which entered into force on 1 July 2002, regulates all 
procedural aspects of criminal trials in Russia.

Article 53. The powers of a defence lawyer

“1.  From the moment a defence lawyer joins the case he or she shall have the 
right...

...

(5)  to take part in interrogations of the accused, as well as other investigative 
actions with the participation of the accused, either upon the motion of the accused 
or on his own motion...

(7)  to familiarise himself with the materials of the criminal case upon completion 
of the pre-trial investigation...

(8)  to lodge procedural petitions [motions] and motions for recusal...

2.  The defence lawyer taking part in an investigative action shall have the right to 
provide legal advice to the accused in the presence of an investigator, to put questions 
to interrogated persons with the permission of an investigator, to make written 
remarks on the accuracy and completeness of the records of investigative actions. An 
investigator may refuse to [put to the accused the defence lawyer’s questions], but 
should mention these questions in the records [of that investigative action].”

Article 56. Witnesses

“1.  A witness is a person who may have knowledge of facts relevant to the 
investigation and resolution of a criminal case and who is subpoenaed to testify...

...

7.  If a witness fails to appear for no valid reason, his or her appearance may be 
enforced.”
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Article 60. Attesting witnesses

“1.  An attesting witness is a person disinterested in the outcome of the criminal case 
who is invited by an investigator ... to attest to an investigative measure having been 
carried out and also to its substance, progress and results.

2.  A person shall not be an attesting witness if that person is:

1)  a minor;

2)  a participant of the criminal case, his close relatives and relatives;

3)  [a law enforcement agent entrusted with investigative powers]...”

Article 119. Persons who have a right to bring procedural petitions

“1.  A suspect, accused, his defence lawyer, victim, his legal representative and 
representative, private prosecutor, expert, as well as civil plaintiff, civil defendant and 
their representatives can lodge a petition for procedural acts to be carried out and for 
procedural decisions to be taken in order to establish the circumstances relevant to the 
criminal case, to secure the rights and legitimate interests of the petitioner...”

Article 120. Bringing a procedural petition

“1.  A procedural petition may be lodged at any moment during criminal 
proceedings. A written petition is placed in the case file, [and] an oral petition is 
reflected in the transcript of an investigative act or of a trial hearing.

2.  Refusal of the procedural petition does not restrict the right of the petitioner to 
lodge the same petition again.”

Article 192. Confrontation

“1.  If testimony of previously questioned persons contains significant 
contradictions, an investigator shall have the right to conduct a confrontation ...

2.  An investigator asks the persons taking part in the confrontation whether they 
know each other and what their relationship is. The questioned persons are asked in 
turn to give testimony on the circumstances which are to be established by the 
confrontation. After the statements are made an investigator may put questions to each 
of the questioned persons. The persons taking part in the confrontation may, with the 
permission of an investigator, put questions to each other.”

Article 235. Request to exclude evidence

“1.  Parties to a criminal case may request a court to exclude any evidence presented 
in court.

...

4.  Where a defendant seeks to exclude evidence obtained in violation of the 
provisions of the CCP, the prosecution will have to furnish evidence to the contrary. 
In other cases, the burden of proof will be on the party which submitted a motion to 
exclude evidence...”
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Article 240. Direct and open [examination of evidence]

“1.  All the evidence should normally be presented at a court hearing ... The court 
should hear statements by the defendant, the victim, witnesses ... and examine 
physical evidence ...

2.  The reading of pre-trial statements is only permitted under [Article 281 of the 
Code]...”

Article 260. Objections to [the content of] the trial records

“1.  The parties may submit their objections to [the content of] the trial records 
within three days of receiving these records.

2.  The objections are to be considered by the presiding judge immediately. If the 
presiding judge considers it necessary he or she may summon the persons submitting 
the objections in order to clarify their content.

3.  Having considered the objection the presiding judge adopts a decision either 
certifying the correctness of the objections or dismissing them. The objections and the 
decision of the presiding judge shall be attached to the trial records.”

Article 271. Submission of requests and decisions on them

“1.  The presiding judge inquires whether the parties have requested that new 
witnesses, experts or specialists be summoned, evidence or documents be presented or 
evidence excluded that has been obtained in a manner that was in breach of the 
provisions of the Code. A person who has submitted [such] a request must 
substantiate it.

...

3.  A person whose request has been denied has a right to submit it again in the 
course of the proceedings.”

Article 281. Reading out of testimony of a victim and a witness

“1.  Reading out of statements of a victim and a witness previously given during 
pre-trial investigation or trial ... is permitted only with the consent of the parties in the 
event of a victim’s or a witness’ absence (неявка) [in court], except under 
circumstances prescribed by paragraph 2 of this Article.

2.  In case of failure by a victim or a witness to appear at the court hearing, the court 
may upon the motion of a party or upon its own motion decide to read out previously 
given statements, in the case of:

(1)  the death of a victim or a witness;

(2)  grave illness precluding appearance in court;

(3)  the refusal of a victim or a witness who is a foreign citizen to appear pursuant to 
the summons of the court;

(4)  a natural disaster or other exceptional circumstances precluding appearance in 
court...”

Article 291. End of judicial examination [of evidence]

“1.  At the end of the judicial examination of evidence presented by the parties the 
presiding judge inquires whether the parties wish to make any additional submissions 
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in the proceedings. If such a request is submitted, the court shall examine it and issue 
a ruling thereon...”

Article 294. Reopening of judicial examination [of evidence]

“If participants of the closing arguments or the accused in his or her final statement 
notify [the court] of new circumstances relevant to the criminal case or if they lodge a 
motion for examination of new evidence, the court may reopen the examination of 
evidence. At the end of the examination of evidence the court reopens the closing 
arguments and gives the accused an opportunity to provide his final statement.”

III.  RELEVANT INTERNATIONAL LAW AND PRACTICE

A.  The United Nations International Criminal Tribunals

72.  The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) and the 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in 
deciding as either Trial or Appeal Chambers on individual criminal cases 
produced extensive case-law and developed general principles related to 
various aspects of criminal proceedings, including examination of 
witnesses.

73.  In Prosecutor v. Krstić (Decision on application for subpoenas, Case 
no. IT-98-33-A, 1 July 2003) the ICTY Appeals Chamber dealt with the 
request to examine additional witnesses in the appeal proceedings. It stated 
the following in relation to the general principles governing the relevance of 
witness testimony and the issuing of witness subpoenas:

“10.  Rule 54 [of the Rules of Procedure and Evidence] permits a judge or a Trial 
Chamber to make such orders or to issue such subpoenas as may be “necessary [...] 
for the preparation or conduct of the trial”. Such a power clearly includes the 
possibility of a subpoena being issued ... where that attendance is necessary for the 
preparation or conduct of the trial. ... [A] subpoena pursuant to Rule 54 would 
become “necessary” for the purposes of that Rule where a legitimate forensic 
purpose for having the interview has been shown. An applicant for such an order or 
subpoena before or during the trial would have to demonstrate a reasonable basis for 
his belief that there is a good chance that the prospective witness will be able to give 
information which will materially assist him in his case, in relation to clearly 
identified issues relevant to the forthcoming trial.

11.  The assessment of the chance that the prospective witness will be able to give 
information which will materially assist the defence in its case will depend largely 
upon the position held by the prospective witness in relation to the events in 
question, any relationship he may have (or have had) with the accused which is 
relevant to the charges, the opportunity which he may reasonably be thought to have 
had to observe those events (or to learn of those events) and any statements made by 
him to the prosecution or to others in relation to those events. The test would have to 
be applied in a reasonably liberal way but, just as in relation to such applications for 
access to confidential material, the defence will not be permitted to undertake a 
fishing expedition – where it is unaware whether the particular person has any 
relevant information, and it seeks to interview that person merely in order to 
discover whether he has any information which may assist the defence.”
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74.  In Prosecutor v. Halilović (Decision on the issuance of subpoenas, 
Case no. IT-01-48-AR73, 21 June 2004) the ICTY Appeals Chamber 
affirmed that an applicant must demonstrate a reasonable basis that a 
witness is likely to give information that will materially assist the applicant 
with respect to clearly identified issues in the forthcoming trial. It further 
stressed with reference to prior case-law that “[t]he Trial Chamber is vested 
with discretion in determining whether the applicant succeeded in making 
the required showing, this discretion being necessary to ensure that the 
compulsive mechanism of the subpoena is not abused” and that “subpoenas 
should not be issued lightly, for they involve the use of coercive powers and 
may lead to the imposition of a criminal sanction” (ibid. § 6). It further 
provided the following guidance on the judicial decision-making in these 
matters:

“7.  In deciding whether the applicant has met the evidentiary threshold, the Trial 
Chamber may properly consider both whether the information the applicant seeks to 
elicit through the use of subpoena is necessary for the preparation of his case and 
whether this information is obtainable through other means. The background 
principle informing both considerations is whether, as Rule 54 requires, the issuance 
of a subpoena is necessary “for the preparation or conduct of the trial.” The Trial 
Chamber’s considerations, then, must focus not only on the usefulness of the 
information to the applicant but on its overall necessity in ensuring that the trial is 
informed and fair.

...

10.  ... Being a mechanism of judicial compulsion, backed up by the threat and the 
power of criminal sanctions for non-compliance, the subpoena is a weapon which 
must be used sparingly. While a Trial Chamber should not hesitate to resort to this 
instrument where it is necessary to elicit information of importance to the case and 
to ensure that the defendant has sufficient means to collect information necessary for 
the presentation of an effective defence, it should guard against the subpoena 
becoming a mechanism used routinely as a part of trial tactics. ... A subpoena 
involves the use of judicial power to compel, and as such, it must be used where it 
would serve the overall interests of the criminal process, not where it would merely 
facilitate a party’s task in litigation. If this were the Trial Chamber’s analysis, its 
rejection of the subpoena request would be proper.”

75.  In Prosecutor v. Martić (Decision on appeal against the Trial 
Chamber’s decision on the evidence of witness Milan Babić, Case 
no. IT-95-11-AR73.2, 14 September 2006) the ICTY Appeal Chamber 
discussed at length the principles applicable to examination of witnesses at 
trial. Referring to its own, as well as to this Court’s case-law, it recognised 
the Trial Chambers’ discretion in relation to the admissibility of evidence, 
as well as in defining the modalities of cross-examination and the exercise 
of this right by the defence. It stressed that such deference is based on the 
recognition of “the Trial Chamber’s organic familiarity with the day-to-day 
conduct of the parties and practical demands of the case”. The Appeals 
Chamber highlighted that the right of an accused to cross-examine a witness 
is not absolute, that the fairness of a trial must not be uniquely predicated on 
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the fairness accorded to the accused and that while the proceedings must be 
conducted with full respect for the procedural rights, the restrictions on the 
right to cross-examination will not necessarily entail a violation or be 
inconsistent with a fair trial (ibid. §§ 6, 12).

76.  In respect of this Court’s principles pertinent to cross-examinations 
of witnesses the Appeal Chamber stated the following:

“20.  The Appeals Chamber observes in any event that the two principles that the 
Trial Chamber derived from the jurisprudence of the ECHR, namely that (1) a 
complete absence of, or deficiency in, the cross-examination of a witness will not 
automatically lead to exclusion of the evidence, and (2) evidence which has not been 
cross-examined and goes to the acts and conduct of the Accused or is pivotal to the 
Prosecution case will require corroboration if used to establish a conviction, are 
consistent with the jurisprudence of the International Tribunal as well as that of 
national jurisdictions.”

77.  In Prosecutor v. Edouard Karemera and Matthieu Ngirumpatse 
(Decision on Matthieu Ngirumpatse’s motion to subpoena witness YLH, 
Case no. ICTR-98-44-T, 29 December 2010) the ICTR Trial Chamber 
deciding on whether written statements of a certain witness ought to be 
admitted into evidence and whether that witness needed to be subpoenaed, 
restated the following principles:

“12.  In order for a written statement to be admitted ... it must be ascertained that 
the statement does not contain references to the acts and conduct of the Accused as 
pleaded in the Indictment and that it satisfies the criteria laid down in Rule 89(C), 
namely that it is relevant and has probative value ... Even where a statement satisfies 
all these conditions, a Chamber must exercise its discretion to admit such statement 
bearing in mind the overarching need to ensure a fair trial. ... [E]ven where a 
Chamber finds a statement admissible, it shall also determine whether to admit it in 
whole or in part and whether to require the witness to appear for cross-examination. 
In addition to factors related to fair trial, another relevant factor consists in 
determining whether the evidence relates to a live and important issue between the 
parties as opposed to a peripheral or marginally relevant one.”

78.  In Prosecutor v. Orić (Interlocutory decision on length of defence 
case, Case no. IT-03-68-AR73.2, 20 July 2005) the ICTY Appeals Chamber 
stated the following in respect of equality of arms in calling and examining 
witnesses:

“7.  ...The Appeals Chamber has long recognized that "the principle of equality of 
arms between the prosecutor and accused in a criminal trial goes to the heart of the 
fair trial guarantee." At a minimum, "equality of arms obligates a judicial body to 
ensure that neither party is put at a disadvantage when presenting its case", certainly 
in terms of procedural equity. This is not to say, however, that an [a]ccused is 
necessarily entitled to precisely the same amount of time or the same number of 
witnesses as the Prosecution. The Prosecution has the burden of telling an entire 
story, of putting together a coherent narrative and proving every necessary element 
of the crimes charged beyond a reasonable doubt. Defence strategy, by contrast, 
often focuses on poking specifically targeted holes in the Prosecution’s case, an 
endeavor which may require less time and fewer witnesses. This is sufficient reason 
to explain why a principle of basic proportionality, rather than a strict principle of 
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mathematical equality, generally governs the relationship between the time and 
witnesses allocated to the two sides.”

This position was also confirmed by the ICTR Appeal Chamber in 
Prosecutor v. Nyiramasuhuko et al. (Butare) (Decision on witness list, Case 
no.  ICTR-98-42-AR73, 21 August 2007, § 26).

B.  Inter-American Court of Human Rights

79.  The Inter-American Court of Human Rights decides on individual 
complaints lodged under the American Convention of Human Rights of 
1969. That Convention states the following in respect of the right to 
examine witnesses:

Article 8. Right to a Fair Trial

“1.  Every person has the right to a hearing, with due guarantees and within a 
reasonable time, by a competent, independent, and impartial tribunal, previously 
established by law, in the substantiation of any accusation of a criminal nature made 
against him ...

2.  ... During the proceedings, every person is entitled, with full equality, to the 
following minimum guarantees:

...

f.  the right of the defense to examine witnesses present in the court and to obtain 
the appearance, as witnesses, of experts or other persons who may throw light on the 
facts...”

80.  In Canese v. Paraguay (Judgment of 31 August 2004, Series C. 
no. 111, §§ 164-65) the Inter-American Court found a violation of the 
applicant’s right to a fair trial, because “through judicial negligence, no 
testimonial evidence was provided [at the trial], eliminating the possibility 
of Mr Canese presenting probative material in his defence that could “throw 
light on the facts.” This conclusion had been reached with regard to the fact 
that the accused was not allowed to obtain a hearing for other persons who, 
as witnesses and expert witnesses, could “throw light on the facts” and that 
during the proceedings in the first instance, after having issued an order 
summoning the witnesses proposed by the defendant, the judge revoked this 
decision and ordered the evidentiary stage to be closed.

81.  In Norín Catrimán et al. v. Chile (Judgment of 29 May 2014, 
Series C no. 279, § 249) the Inter-American Court – confronted with several 
applications concerning the exclusive and untested use of anonymous 
witnesses’ statements at trials – indicated, inter alia referring to the case-
law of this Court, that the use of anonymous witness statements must be 
subjected to judicial control and offset by counterbalancing measures, 
cautious treatment of that testimony, and availability of supporting and 
corroborative evidence. In respect of one of the applicants it concluded that 
he “had no available means of proof” for his case, because his reasoned and 
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specific request to summon two defence witnesses had been initially granted 
by the investigating judge, but not enforced due to refusal of the witnesses 
to appear. Since no statements were taken from the defence witnesses and 
the applicant was convicted on the basis of testimony of three anonymous 
witnesses absent from trial, the Inter-American Court considered the right 
under Article 8 (2) (f) of the American Convention to be violated 
(§§ 258-59).

THE LAW

I.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 §§ 1 AND 3 (b) OF THE 
CONVENTION AS REGARDS THE VIEWING OF A VIDEOTAPE

82.  The applicant complained under Article 6 §§ 1 and 3 (b) of the 
Convention that the overall fairness of the criminal proceedings against her 
had been undermined because she had not been able to see effectively a 
secret surveillance videotape shown in the courtroom. Article 6 of the 
Convention in the relevant part reads as follows:

“1.  In the determination ... of any criminal charge against him, everyone is entitled 
to a fair and public hearing ... by [a] ... tribunal ...

...

3.  Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

...

(b)  to have adequate time and facilities for the preparation of his defence...”

83.  The Government contested that argument.

A.  The Chamber judgment

84.  The Chamber noted that the case materials contained no evidence 
that the applicant, either during the trial or on appeal, had complained that 
she had been unable to see the recording when it was being played. 
However, it concluded that there was no need to rule on the issue, since in 
any event the applicant had been able to follow the proceedings (see 
paragraphs 71-72 of the Chamber judgment). It further found that it had not 
been “strictly necessary” to see the recording, given that the applicant’s 
purpose in having the video tape played at the trial was to verify the 
accuracy of the transcripts. Listening to the tape was sufficient for that 
purpose.

85.  Unanimously, the Chamber held that there had been no violation of 
Article 6 §§ 1 and 3 (b) of the Convention given that the defence had not 
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alleged that there had been difficulties in hearing the audio track and had 
not disputed the authenticity of the recording itself (see paragraphs 73-74 of 
the Chamber judgment).

B.  The parties’ submissions to the Grand Chamber

1.  The applicant
86.  The applicant did not mention in her referral request the finding of 

no violation as regards her ability to see the surveillance videotape shown 
during the hearing. However, in her submissions before the Grand Chamber, 
she invited the Court to draw inferences from the Government’s failure to 
produce the plans of the courtroom and the arrangements for viewing the 
video recording. She noted that only one tape had been played and she had 
been prevented from effectively participating in the viewing of it due to the 
absence of adequate arrangements. She alleged that there had been a 
violation of Article 6 §§ 1 and 3 (b) of the Convention.

2.  The Government
87.  The Government maintained that the Chamber’s findings on this 

issue had not been contested in the applicant’s referral request and should 
therefore be confirmed. They endorsed the conclusions of the Chamber. The 
Government noted that the applicant had been able to follow the content of 
the videotape and that she had not raised any relevant objections or 
complaints during the trial. Her statement of appeal merely referred to 
technical difficulties in seeing the recording. Moreover, she had disputed 
neither the lawfulness nor the authenticity of the recording, nor had she 
claimed that the quality of the playback was poor. Since she had requested 
that the tape be played to verify the authenticity of the transcript, seeing the 
playback, apart from the fact of being able to hear the audio track, had not 
been necessary.

C.  Scope of the case before the Grand Chamber

88.  The Court observes at the outset that the content and scope of the 
case referred to the Grand Chamber are delimited by the Chamber’s 
decision on admissibility. This means that the Grand Chamber may examine 
the case only in so far as it has been declared admissible; it cannot examine 
those parts of the application which have been declared inadmissible (see, 
for example, Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland [GC], 
no. 5809/08, § 78, 21 June 2016). The instant complaint was declared 
admissible, even if it did not form part of the applicant’s referral request.

89.  The Grand Chamber’s jurisdiction therefore extends to ascertaining 
whether the applicant had been prevented from effectively participating in 
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the viewing of the videotape shown during the hearing as alleged, and, if so, 
whether this undermined the overall fairness of the criminal proceedings 
against her contrary to Article 6 §§ 1 and 3 (b) of the Convention.

D.  The Court’s assessment

90.  As the requirements of Article 6 § 3 are to be seen as particular 
aspects of the right to a fair trial guaranteed by Article 6 § 1 of the 
Convention, the Court will examine the complaint from the point of view of 
these two provisions taken together (see Simeonovi v. Bulgaria [GC], 
no. 21980/04, § 113, 12 May 2017; see also Lüdi v. Switzerland, 15 June 
1992, § 43, Series A no. 238; and Vacher v. France, 17 December 1996, 
§ 22, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI).

91.  The Court reiterates that Article 6, read as a whole, guarantees the 
right of an accused to participate effectively in a criminal trial, which 
includes, inter alia, not only his or her right to be present, but also to hear 
and follow the proceedings (see Stanford v. the United Kingdom, 
23 February 1994, § 26, Series A no. 282-A). The right to an adversarial 
trial means, in a criminal case, that both prosecution and defence must be 
given the opportunity to have knowledge of and comment on the 
observations filed and the evidence adduced by the other party. Various 
ways are conceivable in which national law may meet this requirement. 
However, whatever method is chosen, it should ensure that the other party 
will be aware that observations have been filed and will have a real 
opportunity to comment on them (see Zahirović v. Croatia, no. 58590/11, 
§ 42, 25 April 2013, with further references). The facilities which should be 
enjoyed by everyone charged with a criminal offence include the 
opportunity to acquaint himself, for the purposes of preparing his defence, 
with the results of investigations carried out throughout the proceedings (see 
C.G.P. v. the Netherlands (dec.), no. 29835/96, 15 January 1997; Galstyan 
v. Armenia, no. 26986/03, § 84, 15 November 2007; and Ibrahimov and 
Others v. Azerbaijan, nos. 69234/11 and 2 others, § 95, 11 February 2016, 
with further references).

92.  Having regard to the available material, the arguments presented by 
the parties, and the principles cited above, the Court sees no reason to depart 
from the Chamber’s conclusions.

93.  It observes that only one surveillance videotape was viewed during 
the hearing. It was shown upon a motion by the defence to view that 
specific tape in order to verify the accuracy of the transcript (see 
paragraph 50 above). No motion to view other videotapes was lodged by the 
defence, and it is not disputed that they were available for examination in 
court had either of the parties submitted a motion to that effect. Moreover, 
the transcripts of the conversations recorded on these tapes had been 
included in the criminal case file and were available for examination.
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94.  Regarding the alleged technical difficulties when viewing the tape 
mentioned in her statement of appeal (see paragraph 63 above), the 
applicant did not explain either to the domestic courts or to this Court what 
those difficulties were. Furthermore, the record of the trial and other 
documents in the case file contain no indication of any complaints having 
been made by the applicant about the quality of the audio track of the 
recording. The failure of the Government to provide the plans of the 
courtroom and the arrangements for viewing the video-recording 
highlighted by the applicant cannot in itself serve as a ground for the 
drawing of any “inferences” of unfairness in the proceedings.

95.  The Court is satisfied that the applicant was able to participate 
effectively in the viewing of the videotape in a way which satisfied her 
procedural needs, namely verifying the accuracy of the transcript by 
comparing it to the audio track of the recording. It follows that there has 
been no violation of Article 6 §§ 1 and 3 (b) of the Convention in this 
regard.

II.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 §§ 1 AND 3 (d) OF THE 
CONVENTION AS REGARDS WITNESS A.

96.  The applicant complained under Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the 
Convention that the overall fairness of the criminal proceedings against her 
had been undermined because she had not been able to call and examine 
witness A. at the trial. The relevant part of Article 6 of the Convention reads 
as follows:

“1.  In the determination ... of any criminal charge against him, everyone is entitled 
to a fair and public hearing ... by [a] ... tribunal...

...

3.  Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

...

(d)  to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance 
and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses 
against him...”

97.  The Government contested that argument.

A.  The Chamber judgment

98.  The Chamber, having reaffirmed that it is primarily for the domestic 
courts to decide on the relevance of evidence the defence seeks to adduce 
and that it was the Court’s task to ascertain whether the proceedings, 
considered as a whole, had been fair, decided the case on the basis of the 
test derived from the judgment in the case of Perna v. Italy ([GC], 
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no. 48898/99, § 29, ECHR 2003-V) and the subsequent case-law (see 
paragraph 84 of the Chamber judgment). It examined (a) whether the 
applicant’s request was sufficiently reasoned and relevant to the subject 
matter of the accusation and could arguably have strengthened the position 
of the defence or have even led to the applicant’s acquittal; and (b) whether 
the trial court, by not securing the attendance of a particular witness to 
testify on behalf of the applicant, had breached her right under Article 6 
§ 3 (d) of the Convention.

99.  In the first place, the Chamber observed that the testimony given by 
A. during the pre-trial stage had not been disputed by the applicant. While 
acknowledging that A.’s testimony might have had at least some relevance 
to the charges, the Chamber answered the first part of the test in the 
negative. It considered that the defence had failed to explain, even briefly, 
why the attendance of A. was important for their line of defence, whether 
his actions had amounted to entrapment or whether he had exerted any 
pressure on the applicant and, finally, whether his testimony would have 
served to exonerate the applicant or, at the very least, strengthened her 
position in any way (see paragraph 87 of the Chamber judgment). As 
regards the applicant’s allegations of entrapment, the Chamber specifically 
observed that they had been raised for the first time in the applicant’s 
observations before the Court. Accordingly, it concluded that the applicant 
had failed to support her request to question A. with sufficient reasons 
(ibid.). Further, the Chamber examined the overall fairness of the 
proceedings and concluded that the applicant’s conviction had been based 
on a range of evidence. Despite A.’s absence from the trial his pre-trial 
statements had been read out at trial and the applicant was able to comment 
on them as well as on the other evidence.

100.  Accordingly, the Chamber concluded, by a majority, that there had 
been no violation of Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention as regards 
the absence of witness A. (see paragraphs 88-89 of the Chamber judgment).

B.  The parties’ submissions to the Grand Chamber

1.  The applicant
101.  The applicant contended that A. was a “key witness” and his 

activities had led to the creation of the body of evidence against her. 
Accordingly, his activities could be likened to those of an agent 
provocateur. She maintained that she had consistently and explicitly 
referred to possible entrapment in her submissions before the domestic 
courts. She had underlined A.’s central role to the investigating authorities 
and the courts and insisted that he be questioned directly.

102.  While admitting that her lawyer S. had requested the questioning of 
A. at trial without putting forward specific reasons, she argued that the 
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importance and relevance of A.’s testimony could have been inferred from 
references to him during her own examination and her flatmates’ earlier 
questioning.

103.  As regards the applicable Convention standard, the applicant 
invited the Grand Chamber to revise the Perna approach, at least for cases 
where the defence requests the examination of a witness whose attendance it 
has been unable to secure, for example law-enforcement officials, and 
whom the prosecution does not call for questioning. In her opinion, the 
Perna approach was “mechanical” and devoid of substantive criteria and 
placed an unduly high burden on the defence, which was required to justify 
calling a witness over whom the prosecution could have control.

104.  In support of the above argument the applicant referred to the 
evolution of the applicable standard for prosecution witnesses in 
Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], nos. 26766/05 and 
22228/06, ECHR 2011, and Schatschaschwili v. Germany [GC], 
no. 9154/10, ECHR 2015, as well as the current trends in entrapment and 
peaceful assembly case-law (she referred to Bannikova v. Russia, 
no. 18757/06, § 73, 4 November 2010, and Navalnyy and Yashin v. Russia, 
no. 76204/11, § 83, 4 December 2014). In her opinion, these developments 
indicated that domestic courts were required to employ a heightened 
standard of review in verifying incriminating evidence. Referring to the 
practice of the Inter-American Court (Canese v. Paraguay and Norín 
Catrimán et al. v. Chile, paragraphs 80-81 above), the ICTY Appeals 
Chamber (Prosecutor v. Martić; Prosecutor v. Halilović; and Prosecutor 
v. Krstić, paragraphs 73-75 above) and the United States Supreme Court 
(Cruz v. New York, 481 US 186 (1987), and Lilly v. Virginia 527 US 116 
(1999)), she argued that international law concerning the examination of 
witnesses had advanced beyond the Perna standard and that it was 
necessary to call not only witnesses who could give evidence capable of 
leading to acquittal, but “generally witnesses of fact”.

105.  The applicant submitted that the domestic courts had failed to 
ensure the presence of witness A., despite his role as a covert agent. It had 
been convincingly shown that he was the key witness and the domestic 
courts had relied on his testimony for her conviction. In her opinion, A. was 
both a defence and a prosecution witness and the courts should have 
compelled his attendance.

2.  The Government
106.  The Government addressed two preliminary points of disagreement 

with the applicant regarding the manner in which the examination of A. at 
trial had been requested.

107.  First, they stated that the trial records accurately and adequately 
reflected the progress of the proceedings. In support of that argument they 
referred to the fact that the defence had not challenged the trial records 
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pertaining to the request to question A., whereas they had filed detailed and 
elaborate objections to the content of the trial records on various other 
points. Furthermore, one of the applicant’s lawyers had expressly agreed to 
the unchallenged parts of the records.

108.  Second, the applicant’s contention that she had consistently raised 
an entrapment defence at the domestic level contradicted the case material. 
They stated that the applicant did not advance an agent provocateur issue 
until the submission of her observations before the Court, and no such 
allegation had been made by the defence when requesting the attendance of 
A. The Government claimed that any entrapment complaint was in any 
event manifestly ill-founded, since the applicant had refuted her 
involvement in the crime she had been charged with. In support of their 
position they referred to the Court’s decision in Koromchakova v. Russia 
(dec.) (no. 19185/05, § 19, 13 December 2016).

109.  Turning to the subject-matter of the present complaint, the 
Government suggested that the fairness of the proceedings in terms of the 
examination of defence witnesses should be assessed using the following 
test:

- Did the applicant clearly and explicitly inform the authorities of her 
wish to question a certain witness by lodging the relevant request?

- Was that request sufficiently reasoned, relevant to the accusation and 
capable of strengthening the position of the defence?

- Did the domestic courts breach Article 6 § 3 (d) by failing to secure the 
attendance of a witness?

110.  The Government concluded that the applicant failed already at the 
first step of the test. They highlighted that the defence had only once 
submitted a motion to examine A., had not objected to the reading out of his 
pre-trial testimony, although the procedural legislation afforded such an 
opportunity and, in fact, had largely concurred with the contents of the 
statements read out. Given the parties’ consent to the reading out of A.’s 
statements and in the absence of any motion to adjourn the proceedings, the 
trial court had continued with the case as the parties had seen fit. 
Accordingly, in the Government’s opinion, the applicant had failed to take 
the minimal procedural actions necessary for the exercise of her right to 
examine A; she had limited herself to A.’s pre-trial questioning and had 
clearly and explicitly waived her right to examine him at trial.

111.  Despite the above assertion the Government nevertheless 
proceeded to the second step of their test and argued that the applicant had 
not adduced sufficient reasons for the questioning of A. On the factual side 
they highlighted that during the pre-trial proceedings the applicant had 
lodged a request to question A. seven months after her arrest and the start of 
the investigation. She had put only factual questions to him, which were not 
related to the charges against her, and the defence had failed to put further 
questions to A. after receiving the answers to the initial questions.
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112.  They further stated that in any event the applicant’s questions could 
have been answered by other witnesses examined at the trial. Moreover, the 
prosecution did not refer to A.’s testimony and the courts did not rely on 
A.’s testimony in convicting her.

113.  Given the negative answers to the first two limbs of the test, they 
concluded that it was not necessary to examine the third limb.

C.  The Court’s assessment

114.  The Court takes note of the Government’s argument that the 
applicant had waived her right to examine witness A. at the trial. It 
considers that this argument must be examined as a preliminary objection to 
the admissibility of this complaint (see, in this connection, Palchik 
v. Ukraine, no. 16980/06, §§ 36-38, 2 March 2017, and Giurgiu v. Romania 
(dec.), no. 26239/09, § 99, 3 October 2017).

115.  It reiterates that under Article 35 § 4 in fine of the Convention it 
can “reject any application which it considers inadmissible ... at any stage of 
the proceedings”. Thus, even at the merits stage and subject to Rule 55 of 
the Rules of Court, the Grand Chamber may reconsider a decision to declare 
an application admissible where it concludes that it should have been 
declared inadmissible for one of the reasons given in the first three 
paragraphs of Article 35 of the Convention (see Regner v. the Czech 
Republic [GC], no. 35289/11, § 97, 19 September 2017, referring to 
Vučković and Others v. Serbia (preliminary objection) [GC], nos. 17153/11 
and 29 others, § 56, 25 March 2014, with further references).

116.  In their submissions before the Chamber and the Grand Chamber 
the Government argued that the applicant and her counsel had clearly and 
explicitly waived the right to obtain the attendance and examination of 
witness A. by consenting to the reading out of his pre-trial statements at 
trial.

117.  Neither the letter nor the spirit of Article 6 of the Convention 
prevents a person from waiving of his own free will, either expressly or 
tacitly, the entitlement to the guarantees of a fair trial. However, if it is to be 
effective for Convention purposes, such a waiver must be established in an 
unequivocal manner and be attended by minimum safeguards commensurate 
with its importance. A waiver need not be explicit, but it must be voluntary 
and constitute a knowing and intelligent relinquishment of a right. Before an 
accused can be said to have implicitly, through his conduct, waived an 
important right under Article 6, it must be shown that he could reasonably 
have foreseen what the consequences of his conduct would be. Moreover, 
the waiver must not run counter to any important public interest (see 
Simeonovi, cited above, § 115 with further references).
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118.  It follows that a waiver of the right to examine a witness, a 
fundamental right among those listed in Article 6 § 3 which constitute the 
notion of a fair trial, must be strictly compliant with the above requirements.

119.  Turning to the present case, the Court observes that the applicant, 
assisted by her defence lawyers, consented to the reading out of witness A.’s 
pre-trial statements at the hearing of 13 January 2005 (see paragraph 52 
above). Significantly, the applicant neither disputed the accuracy of the 
relevant trial records nor alleged that she had not had the benefit of 
appropriate legal advice on the matter.

120.  It further notes that in several previous cases dealing with 
analogous situations the Court had regard to various factual and legal 
circumstances in reaching the conclusion that the applicants had either 
waived (see, for example, Khametshin v. Russia, no. 18487/03, § 41, 
4 March 2010; Poletan and Azirovik v. the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, no. 26711/07 and 2 others, § 87, 12 May 2016; and Palchik, 
cited above, § 36) or not waived the right to examine a witness (see, for 
example, Bocos-Cuesta v. the Netherlands, no. 54789/00, § 66, 
10 November 2005; Makeyev v. Russia, no. 13769/04, § 37, 5 February 
2009; and Gabrielyan v. Armenia, no. 8088/05, § 85, 10 April 2012).

121.  The Court must now determine whether in the circumstances of the 
present case the applicant had waived her right to examine witness A. It 
notes at the outset that nothing in the available material suggests that her 
actions had not been voluntary or had run counter to any important public 
interest.

122.  Having regard to the trial records, it is to be noted that the defence 
had agreed in an unequivocal manner to the reading out of A.’s pre-trial 
statements. On the last day of the examination of evidence, lawyer S. 
requested the court to summon witness A. The presiding judge then 
informed the parties that this witness was not available, whereupon the 
prosecutor requested that witness A.’s pre-trial statements be read out. 
Lawyer U. did not object to the reading out, and lawyer S. explicitly agreed 
to this (see paragraph 52 above).

123.  Subsequently, the presiding judge, before closing the examination 
of the evidence, inquired as to whether the parties were prepared to rest their 
cases in the absence of those witnesses who had not appeared. The applicant 
did not raise any objections and, in particular, she did not repeat her request 
to hear witness A. at the trial (see paragraphs 52-55 above).

124.  However, Russian criminal procedure law had afforded the 
applicant an opportunity to object, even without invoking any reasons, to 
the reading out of these statements. Had she done so and had she insisted on 
A. being summoned, the trial court could have read out A.’s pre-trial 
statements only in the specific circumstances prescribed in Article 281 § 2 
CCrP (see paragraph 71 above). If these requirements were not met, 
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adjourning the hearing and re-summoning of witness A. would have been a 
possible way to proceed.

125.  The applicant, at the trial court, was represented by two 
professional lawyers of her own choosing. Nothing suggests that they were 
not aware of the consequences of their having agreed to the reading out of 
A.’s statements, namely that they would lose the possibility to have the 
witness heard before the trial court and that his statements would be taken 
into consideration by the court when deciding on the charges against the 
applicant.

126.  Furthermore, nothing in the applicable legislation or in judicial 
practice prevented the defence from lodging subsequent motions to examine 
A. in the appeal proceedings. However, the applicant, again assisted by two 
lawyers, chose not to use that possibility either. Regard must also be had to 
the fact that at no point in the proceedings, either before the domestic courts 
or this Court, has the applicant alleged that the services of her lawyers were 
inadequate.

127.  The above considerations are sufficient to enable the Court to 
conclude that the applicant, by agreeing to the reading out of witness A.’s 
pre-trial statements and by not insisting on her request that he be heard in 
court, waived her right to examine that particular witness (see Palchik, cited 
above, § 36). This waiver was attended by minimum safeguards 
commensurate with its importance. In this respect, the Court reiterates that 
the applicant was assisted by two lawyers and was explicitly asked by the 
presiding judge whether she was prepared to rest her case in the absence of 
the witness, a course of action she did not object to. It also observes that the 
applicant had the possibility to comment on A.’s statements, but did not 
advance any substantive objections to their content (see paragraph 52 
above). Furthermore, the Court does not consider that the case raised any 
questions of public interest preventing the specific procedural guarantees 
from being waived (see Hermi v. Italy [GC], no. 18114/02, § 79, ECHR 
2006-XII). No reason can be discerned to doubt that the applicant’s waiver 
constituted a knowing and intelligent relinquishment of a right and that she 
could, with the assistance of her two lawyers, reasonably have foreseen the 
consequences of her conduct (see, Khametshin, cited above, § 41, and, 
Palchik, cited above, § 36; a contrario, Sakhnovskiy v. Russia [GC], 
no. 21272/03, §§ 91-92, 2 November 2010).

128.  Consequently, the Court upholds the Government’s preliminary 
objection and dismisses the applicant’s complaint about the absence of 
witness A. at her trial as manifestly ill-founded according to Article 35 
§ 3 (a) of the Convention.
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III.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 §§ 1 AND 3 (d) OF THE 
CONVENTION AS REGARDS WITNESSES B. AND K.

129.  The applicant complained under Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the 
Convention that the overall fairness of the criminal proceedings against her 
had been undermined because she had not been able to call and examine at 
the trial the two attesting witnesses B. and K.

130.  The Government contested that argument.

A.  The Chamber judgment

131.  The Chamber observed that under Russian law, attesting witnesses 
are invited by the investigator to act as neutral observers of an investigative 
measure. Unlike material witnesses, they are not expected to have any 
knowledge of the case and they do not testify as regards the circumstances 
of the case or an accused’s guilt or innocence (see Shumeyev and Others 
v. Russia (dec.), no. 29474/07 and 3 others, § 31, 22 September 2015).

132.  Having established that the trial court did not rely on any 
statements that B. and K. had made during the proceedings either in favour 
of the applicant or against her and that they could have testified only about 
the manner in which the search had been carried out and its results, the 
Chamber considered that their testimony was incapable of influencing the 
outcome of the applicant’s trial (see paragraphs 96-97 of the Chamber 
judgment).

133.  The Chamber found, by a majority, that there had been no violation 
of Article 6 §§ 1 and 3 (d) (paragraph 98 of the Chamber judgment).

B.  The parties’ submissions to the Grand Chamber

1.  The applicant
134.  The applicant maintained that even if she had not insisted on the 

questioning of the attesting witnesses, her lawyers had done so. They 
considered their testimony to have been relevant to establishing the 
circumstances of her personal search at the police station and to clarifying 
how the attesting witnesses had come to be chosen. Accordingly, in her 
opinion, there had been a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the 
Convention.

2.  The Government
135.  The Government supported the Chamber’s conclusions on this 

point. They stated that summoning the attesting witnesses was not necessary 
given that their testimony had not been used by the domestic courts. These 
two persons were unable to give evidence about the alleged planting of 
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explosives in the applicant’s bag since this had purportedly taken place 
before her search in their presence. The motion to summon them was lodged 
only once. The motion was denied by the domestic courts, and the defence 
did not insist on it any further. Referring to Shumeyev and Others, cited 
above, the Government further maintained that nothing indicated that the 
attesting witnesses would have been able to provide any evidence beyond 
that already available to the courts.

C.  The Court’s assessment

136.  The Court observes that Russian criminal procedure contains 
separate provisions on material witnesses (свидетели) and attesting 
witnesses (понятые) and uses different terms to distinguish between them. 
Attesting witnesses are invited by an investigator to act as neutral observers 
of an investigative measure. They are not considered to be witnesses for the 
prosecution or the defence, since, unlike material witnesses, they have no 
knowledge of the case and they do not testify about the circumstances of the 
case or a defendant’s guilt or innocence. The absence of attesting witnesses 
from criminal trials does not infringe the guarantees of Article 6 §§ 1 and 
3 (d) of the Convention insofar as their testimony is limited to the manner of 
conducting investigative measures and is, in essence, redundant evidence 
(see Shumeyev and Others, cited above, § 37).

137.  However, it is to be noted that the above principles were developed 
in a context where the testimony of the attesting witnesses had been 
adduced by the prosecution.

138.  In the present case it was the defence who intended to rely on the 
testimony of the attesting witnesses B. and K. in order to support their claim 
that the explosives had been planted in the applicant’s handbag prior to her 
personal search. Viewed in that light, B. and K.’s testimony would have 
ranged beyond the mere modalities of the search and the information 
subsequently entered in the police records. Therefore, B. and K. are to be 
considered as “witnesses on behalf” of the applicant within the meaning of 
Article 6 § 3 (d) of the Convention.

1.  General principles established in the case-law regarding the 
examination of defence witnesses

139.  The Court reiterates that under Article 6 of the Convention the 
admissibility of evidence is primarily a matter for regulation by national law 
and the Court’s task is not to give a ruling as to whether statements of 
witnesses were properly admitted as evidence, but rather to ascertain 
whether the proceedings as a whole, including the way in which evidence 
was taken, were fair (see, among many other authorities, Van Mechelen and 
Others v. the Netherlands, 23 April 1997, § 50, Reports 1997-III, and 
Perna, cited above, § 29). Article 6 § 3 (d) of the Convention does not 
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require the attendance and examination of every witness on the accused’s 
behalf, the essential aim of that provision, as indicated by the words “under 
the same conditions” is to ensure a full “equality of arms” in the matter (see 
Engel and Others v. the Netherlands, 8 June 1976, § 91, Series A no. 22, 
and Vidal v. Belgium, 22 April 1992, § 33, Series A no. 235-B).

140.  In its judgment in the Perna case (cited above, § 29), extensively 
referred to by the parties and the Chamber, the Court summarised the 
principles applicable to the calling and examining of defence witnesses. 
First of all, as a general rule, it is for the domestic courts to assess the 
evidence before them as well as the relevance of the evidence which 
defendants seek to adduce and Article 6 § 3 (d) leaves it to them, again as a 
general rule, to assess whether it is appropriate to call a particular witness. 
Second, it is not sufficient for a defendant to complain that he or she has not 
been allowed to question certain witnesses; he or she must, in addition, 
support the request by explaining why it is important for the witnesses 
concerned to be heard and their evidence must be necessary for the 
establishment of the truth.

141.  The test as formulated in Perna essentially consists of two 
questions: firstly, whether the applicant substantiated his or her request to 
call a particular witness by referring to the relevance of that individual’s 
testimony for “the establishment of the truth” and secondly, whether the 
domestic courts’ refusal to call that witness undermined the overall fairness 
of the proceedings (see Perna, cited above, §§ 29, 32).

142.  It is instructive to examine the development of the approach 
established in Perna in the subsequent case-law and the difficulties to which 
its practical application has given rise.

143.  It has been repeatedly clarified by the Court that when a defence 
witness’ testimony is capable of reasonably establishing an accused’s alibi 
such a witness is considered prima facie relevant (see, for example, 
Polyakov v. Russia, no. 77018/01, § 34, 29 January 2009). On the contrary, 
in a case where the examination of a defence witness had been requested in 
order to establish an issue beyond the scope of a charge or the testimony had 
been incapable of proving the accused’s innocence, the absence of the 
witness had not compromised the fairness of the criminal proceedings (see 
Tymchenko v. Ukraine, no. 47351/06, § 92, 13 October 2016). The Court 
has also stressed that a domestic court is not required to answer clearly 
vexatious requests to call defence witnesses (see Dorokhov v. Russia, 
no. 66802/01, § 72, 14 February 2008).

144.  An applicant satisfies Article 6 § 3 (d) requirements if he or she 
submits a request which is sufficiently reasoned, relevant to the subject 
matter of the accusation and can arguably strengthen the position of the 
defence or lead to his or her acquittal (see Dorokhov, cited above, §§ 67-72, 
and Polyakov, cited above, § 34). Applicants are required to explain to the 
domestic courts with sufficient clarity why the examination of a particular 
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witness is necessary (see Miminoshvili v. Russia, no. 20197/03, § 122, 
28 June 2011).

145.  The significance of a defence witness’ testimony needs to be 
weighed against its ability to influence the outcome of a trial. For example, 
calling a witness who, it is claimed, might have supported an accused’s 
allegation that he was ill-treated in order to make him confess to an offence, 
might not be necessary if the impugned confession did not play a crucial 
role in establishing the applicant’s guilt (see Tarasov v. Ukraine, 
no. 17416/03, § 105, 31 October 2013). Once the national authorities 
themselves recognise the relevance of a defence witness’ statement, for 
example, by referring to his statements in a bill of indictment and repeatedly 
granting requests to call that witness, then if in the further course of the 
proceedings that witness is not summoned it might not be necessary for the 
defence to provide the domestic courts with further detailed reasons for his 
examination (see Pello v. Estonia, no. 11423/03, § 33, 12 April 2007).

146.  When the defence requests the examination of a witness who could 
have arguably strengthened the position of the defence or whose testimony 
could even have given rise to an acquittal, the domestic authorities must 
provide relevant reasons for dismissing such a request (see Topić v. Croatia, 
no. 51355/10, § 42, 10 October 2013). In this context a reference by the 
courts to other facts of the case, which indicate why a witness could not 
have supplied new or important information, might be sufficient (see Sergey 
Afanasyev v. Ukraine, no. 48057/06, § 70, 15 November 2012, and Janyr 
v. the Czech Republic, no. 42937/08, §§ 81-82, 31 October 2013).

147.  The Court has noted that a decision to call a defence witness at a 
certain point during the investigation or trial and the subsequent absence of 
that witness from trial is significant, but not in itself conclusive (compare 
Popov v. Russia, no. 26853/04, § 188, 13 July 2006, where the absence of 
the witness led to a violation of Article 6 of the Convention, and Andrey 
Zakharov v. Ukraine, no. 26581/06, §§ 61-62, 7 January 2016, where it did 
not). However, once the domestic courts have accepted, at least in principle, 
that the examination of a witness for the defence was relevant, they have an 
obligation to take “effective” measures to ensure the witness’ presence at 
the hearing by way of, at the very least, issuing a summons (see Polufakin 
and Chernyshev v. Russia, no. 30997/02, § 207, 25 September 2008) or by 
ordering the police to compel a witness to appear in court (see Pello, cited 
above, § 34).

148.  It is only in exceptional circumstances that the Court will be led to 
conclude that the failure to hear a witness was incompatible with Article 6 
of the Convention (see Bricmont v. Belgium, 7 July 1989, § 89, Series A 
no. 158). The dismissal of a request without giving reasons or the “silence” 
of the domestic courts in respect of a sufficiently reasoned and relevant 
request to call a defence witness does not necessarily lead to a finding of a 
violation of Article 6 (see Dorokhov, cited above, §§ 74-75). Since the 
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overall fairness of the proceedings is an overriding criterion under Article 6 
an applicant has to demonstrate not only that a particular defence witness 
was not examined, but also that the examination of that witness was 
necessary and that the refusal to call the witness prejudiced the rights of the 
defence (see Guilloury v. France, no. 62236/00, § 55, 22 June 2006, with 
further reference).

149.  It must be reiterated that it is not the function of this Court to deal 
with errors of fact or of law allegedly committed by a domestic court unless 
and in so far as they may have infringed rights and freedoms protected by 
the Convention (see Gäfgen v. Germany [GC], no. 22978/05, § 162, ECHR 
2010). In the determination of whether the proceedings were fair this Court 
does not act as a court of fourth instance deciding on whether the evidence 
had been obtained unlawfully in terms of domestic law, its admissibility or 
on the guilt of an applicant (see, mutatis mutandis, Gäfgen, cited above, 
§ 162; Tseber v. the Czech Republic, no. 46203/08, § 42, 22 November 
2012; and Nikolitsas v. Greece, no. 63117/09, § 30, 3 July 2014). These 
matters, in line with the principle of subsidiarity, are the province of the 
domestic courts. It is not appropriate for this Court to rule on whether the 
available evidence was sufficient for an applicant’s conviction and thus to 
substitute its own assessment of the facts and the evidence for that of the 
domestic courts. The Court’s only concern is to examine whether the 
proceedings have been conducted fairly and that in a given case they were 
compatible with the Convention, while also taking into account the specific 
circumstances, the nature and the complexity of the case (see Taxquet 
v. Belgium [GC], no. 926/05, § 84, ECHR 2010, and Al-Khawaja and 
Tahery, cited above, § 118).

2.  Clarification of the general principles
150.  Before the Grand Chamber the applicant urged the Court to revise 

the existing Perna standard since, in her opinion, the existing principles 
were “mechanical” in their application and devoid of substantive criteria, 
and placed an unduly high burden on the defence. She argued that the rules 
of international law concerning the examination of witnesses had evolved 
considerably beyond the Perna standard in that the burden on the defence to 
show the need to call a particular witness for questioning had decreased and 
the trial court’s review of the reasons for the failure to appear and of the 
consequences of that failure for the overall fairness of the proceedings had 
assumed greater significance. The applicant referred inter alia to the 
practice of the ICTY Appeals Chamber and the Inter-American Court of 
Human Rights (see paragraph 104 above).

151.  Having carefully considered the practice of other international 
tribunals referred to in the submissions, the Court does not discern any 
elements capable of supporting the applicant’s claim. On the contrary, the 
case-law of the ICTY Appeals Chamber and the Inter-American Court of 
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Human Rights demonstrates that the general principles employed by these 
tribunals for the evaluation of the overall fairness of criminal proceedings 
are comparable, if not identical, to the principles developed by this Court. 
The Court also observes that the international tribunals mentioned above 
have extensively referred to this Court’s case-law in formulating their own 
principles (see paragraphs 75 and 81 above).

152.  That being said, the Court considers it useful in the present case to 
clarify the general principles concerning the examination of defence 
witnesses as formulated in its case-law under Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the 
Convention.

153.  The applicable Perna test consists of two questions: firstly, whether 
the applicant has substantiated his or her request to call a particular witness 
by referring to the relevance of that individual’s testimony for “the 
establishment of the truth” and, secondly, whether the domestic courts’ 
refusal to call that witness undermined the overall fairness of the 
proceedings (see paragraph 141 above).

154.  However, a careful study of the case-law reveals that despite 
generally following the above approach the Court has also consistently 
examined the manner in which the domestic courts decided on a request to 
call a certain witness. The conduct and decision-making of the domestic 
courts have attracted independent scrutiny and were weighty factors in the 
Court’s analysis in the great majority of pre- and post-Perna cases (see, 
among many other examples, Bricmont, cited above, § 89; Destrehem 
v. France, no. 56651/00, §§ 41-45, 18 May 2004; Asci v. Austria (dec.), 
no. 4483/02, 19 October 2006; Popov, cited above, § 188; Polyakov, cited 
above, § 35; Tarău v. Romania, no. 3584/02, §§ 74-76, 24 February 2009; 
and Topić, cited above, § 42). The Court’s careful and deferential 
examination of the domestic courts’ reasoning is in line with the established 
principles that, firstly, those courts are best placed to assess the relevance 
and admissibility of evidence and, secondly, that only exceptional 
circumstances will prompt the Court to conclude that the failure to hear a 
particular person as a witness was incompatible with Article 6 of the 
Convention.

155.  Therefore the question whether the domestic courts considered the 
relevance of that individual’s testimony and provided sufficient reasons for 
their decision not to examine a witness at trial must be recognised as an 
independent and integral component of the test under Article 6 § 3 (d) of the 
Convention.

156.  It appears that the judicial assessment of the relevance of a witness’ 
testimony and the reasoning of the domestic courts in their response to the 
defence’s request to examine a witness provide the logical link between the 
two elements of the Perna test and have operated as an implicit substantive 
element of that test. The Court considers it desirable in the interests of 
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clarity and consistency of practice to make this element explicit (see, 
similarly, Perez v. France [GC], no. 47287/99, § 54-56, ECHR 2004-I).

157.  This development appears to be in line with the recent case-law 
under Article 6 of the Convention stressing the decisive importance of the 
domestic courts’ duty to engage in a careful scrutiny of the relevant issues if 
the defence advances a sufficiently reasoned claim. For example, the Court 
in the Grand Chamber judgment in the case of Dvorski v. Croatia ([GC], 
no. 25703/11, § 109, ECHR 2015) maintained that when the domestic 
authorities are presented with a legal challenge which might influence the 
overall fairness of the proceedings they must engage in a careful scrutiny of 
the issues, take steps to establish the relevant circumstances, and provide 
reasons adequate for their decisions. In a similar way, in agent provocateur 
cases the Court has stated that when “confronted with a plausible – and even 
arguable – allegation” of entrapment the courts “should have had regard to 
whether the results of the test purchases were admissible as evidence, in 
particular verifying that they were not tainted by incitement” (see Lagutin 
and Others v. Russia, nos. 6228/09 and 4 others, § 118, 24 April 2014).

158.  Where a request for the examination of a witness on behalf of the 
accused has been made in accordance with domestic law, the Court, having 
regard to the above considerations, formulates the following three-pronged 
test:

1.  Whether the request to examine a witness was sufficiently reasoned 
and relevant to the subject matter of the accusation?

2.  Whether the domestic courts considered the relevance of that 
testimony and provided sufficient reasons for their decision not to examine 
a witness at trial?

3.  Whether the domestic courts’ decision not to examine a witness 
undermined the overall fairness of the proceedings?

159.  The Court considers that the existing case-law already provides a 
solid basis for the application of all three steps of the test, but finds it 
appropriate to provide the following guidance for the examination of future 
cases.

(a)  Whether the request to examine a witness was sufficiently reasoned and 
relevant to the subject matter of the accusation

160.  In respect of the first element the Court notes that under the Perna 
test the issue of whether an accused substantiated his or her request to call a 
witness on his or her behalf is decided by reference to the relevance of that 
individual’s testimony for “the establishment of the truth”. While certain 
post-Perna cases examined whether a witness’ testimony was relevant for 
the “establishment of the truth”, others relied on its ability to influence the 
outcome of a trial (see Tarasov, cited above, § 105), reasonably establish an 
accused’s alibi (see Polyakov, cited above, § 34), arguably lead to an 
acquittal (see Dorokhov, cited above, § 72) or arguably strengthen the 
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position of the defence or even lead to the applicant’s acquittal (see Topić, 
cited above, § 42). What appears to unite all of the above standards is the 
relevance of a witness’s testimony to the subject matter of the accusation 
and its ability to influence the outcome of the proceedings. In the light of 
the evolution of its case-law under Article 6 of the Convention the Court 
considers it necessary to clarify the standard by bringing within its scope 
not only motions of the defence to call witnesses capable of influencing the 
outcome of a trial, but also other witnesses who can reasonably be expected 
to strengthen the position of the defence.

161.  The relevance of testimony is thus also determinative of the 
assessment of whether an applicant has advanced “sufficient reasons” for 
his or her request to call a witness, since the strength of reasoning 
considered “sufficient” depends on the role of that testimony in the 
circumstances of any given case (see Pello, cited above, § 33, largely 
reflecting this approach). It is impossible to evaluate in the abstract whether 
certain reasons for the examination of a witness could be considered 
sufficient and relevant to the subject matter of the accusation. This 
assessment necessarily entails consideration of the circumstances of a given 
case, including the applicable provisions of the domestic law, the stage and 
progress of the proceedings, the lines of reasoning and strategies pursued by 
the parties and their procedural conduct. Admittedly, the relevance of a 
defence witness’ testimony might be so apparent in certain cases that even 
scant reasoning given by the defence would be sufficient to answer the first 
question of the test in the affirmative (compare Pello, cited above, § 33).

(b)  Whether the domestic courts considered the relevance of that testimony 
and provided sufficient reasons for their decision not to examine a witness 
at trial

162.  The second element of the test requires the domestic courts to 
consider the relevance of the testimony sought by the defence and obliges 
them to provide sufficient reasons for their decisions. These requirements 
are well-established in the Court’s case-law (see, for example, Popov, cited 
above, § 188, and Topić, cited above, § 42).

163.  The Court reiterates that, on the one hand, under Article 6 of the 
Convention the admissibility of evidence is primarily a matter for regulation 
by national law and the domestic courts are best placed to decide on the 
issue and, on the other hand, Article 6 § 3 (d) of the Convention does not 
require the attendance and examination of every witness on the accused’s 
behalf, but aims to ensure equality of arms in the matter. Within this 
framework it is primarily for the domestic courts to scrutinise carefully the 
relevant issues if the defence advances a sufficiently reasoned request to 
examine a certain witness.

164.  Any such assessment would necessarily entail consideration of the 
circumstances of a given case and the reasoning of the courts must be 
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commensurate, i.e. adequate in terms of scope and level of detail, with the 
reasons advanced by the defence.

165.  Since the Convention does not require the attendance and 
examination of every witness on behalf of the accused, the courts cannot be 
expected to give a detailed answer to every motion of the defence but must 
provide adequate reasons (for a similar logic in the context of the courts’ 
obligation to address appeal arguments, see Van de Hurk v. the Netherlands, 
19 April 1994, § 61, Series A no. 288, and Boldea v. Romania, 
no. 19997/02, § 30, 15 February 2007).

166.  Generally the relevance of testimony and the sufficiency of the 
reasons advanced by the defence in the circumstances of the case will 
determine the scope and level of detail of the domestic courts’ assessment of 
the need to ensure a witness’ presence and examination. Accordingly, the 
stronger and weightier the arguments advanced by the defence, the closer 
must be the scrutiny and the more convincing must be the reasoning of the 
domestic courts if they refuse the defence’s request to examine a witness.

(c)  Whether the domestic courts’ decision not to examine a witness 
undermined the overall fairness of the proceedings

167.  The Court considers that the examination of the impact which a 
decision refusing to examine a defence witness at the trial has on the overall 
fairness of the proceedings is indispensable in every case (see, in different 
contexts, Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 
and 3 others, §§ 250-52, 13 September 2016; Dvorski, cited above, § 82; 
and Schatschaschwili, cited above, § 101). Compliance with the 
requirements of a fair trial must be examined in each case having regard to 
the development of the proceedings as a whole and not on the basis of an 
isolated consideration of one particular aspect or one particular incident (see 
Ibrahim and Others, cited above, § 251).

168.  In the Court’s opinion, the preservation of overall fairness as the 
final benchmark for the assessment of the proceedings ensures that the 
above three-pronged test does not become excessively rigid or mechanical 
in its application. While the conclusions under the first two steps of that test 
would generally be strongly indicative as to whether the proceedings were 
fair, it cannot be excluded that in certain, admittedly exceptional, cases 
considerations of fairness might warrant the opposite conclusion.

3.  Application of these principles to the present case

(a)  Whether the request to examine witnesses B. and K. was sufficiently 
reasoned and relevant to the subject matter of the accusation

169.  As the trial records indicate, the applicant’s lawyers requested the 
court to summon B. and K. in order to determine the exact circumstances of 
the search with a view to establishing whether the explosives had been 
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planted on the applicant. The applicant in turn stated that she did “not 
insist” on their presence, since in her opinion the explosives had been 
planted by police officers already before she was searched. However, she 
had supported the motion because her lawyers considered B. and K.’s 
presence to be necessary (see paragraph 52 above).

170.  It is of significance that during the trial it was the prosecution 
which extensively questioned the police officers who had been involved in 
the applicant’s arrest, personal search and fingerprinting (see paragraph 42 
above). All of the police officers testified that the applicant had been in 
possession of her handbag at all times prior to the search and that she had 
been fingerprinted only once after the search. For its part, the defence 
remained generally passive during the cross-examination of these witnesses 
and only put two questions to them aimed at exploring further the details of 
the above events.

171.  The Court notes that the defence gave little more than a brief 
indication of the relevance of B. and K.’s potential testimony. However it 
did not provide any particular factual or legal arguments and did not 
elaborate in concrete terms on how their testimony could reasonably be 
expected to strengthen the case for the defence. Nor did the defence 
elaborate on this in their appeal (see paragraph 63 above). Given that the 
applicant herself had stated that the explosives were planted prior to the 
arrival of the attesting witnesses (see paragraph 52 above), further reasons 
for the examination of these witnesses would have been required.

(b)  Whether the domestic courts considered the relevance of any testimony on 
the part of B. and K. and provided sufficient reasons for their decision not 
to examine them at trial

172.  The Court notes that the trial records do not mention the reasons 
given by the trial court for dismissing the defence’s motion to summon the 
attesting witnesses (see paragraph 52 above). However, the Supreme Court, 
sitting as an appeal court with the competence to review both facts and 
points of law, reasoned that the personal appearance of B. and K. had not 
been necessary since the applicant herself had claimed that the explosives 
had been planted in her bag before she was searched. It further noted that 
the defence had agreed to proceed to the closing arguments and had not 
raised any objections nor made any additional requests for the hearing of 
evidence (see paragraph 67 above).

173.  While the domestic courts did not dismiss the applicant’s motion as 
unsubstantiated or unreasoned, it is clear that the significance of the 
attesting witnesses’ possible testimony, as claimed by the defence, and from 
the perspective of the trial court, was only remotely relevant to the subject 
matter of the accusation.

174.  Having regard to the general passivity of the defence during the 
examination of the police officers about the events surrounding the alleged 
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planting of explosives, and the absence of any specific legal or factual 
arguments as to the necessity of examining the attesting witnesses, the 
Court concludes that the Supreme Court provided sufficient reasons for the 
decision not to examine them at the trial. The reasons given were 
appropriate in the circumstances of the case and were commensurate, 
namely adequate in terms of their scope and level of detail, with the reasons 
advanced by the defence.

(c)  Whether the domestic courts’ decision not to examine B. and K. 
undermined the overall fairness of the proceedings

175.  The Court would stress that the applicant, assisted by two 
professional lawyers, was able to conduct her defence effectively, confront 
and examine witnesses testifying against her, comment without hindrance 
on the incriminating evidence, adduce evidence she considered relevant and 
to present her account of the events to the domestic courts. Her conviction 
for preparing an act of terrorism and inciting others to commit such an act 
was based on a considerable body of evidence against her including the 
statements of several prosecution witnesses, the material (an extremist note 
and photographs) seized from the applicant’s flat, forensic examination 
reports and the transcripts of the police surveillance videotapes.

176.  Having regard to these considerations, the Court concludes that the 
domestic courts’ decision not to examine B. and K. at trial did not 
undermine the overall fairness of the proceedings.

(d)  Conclusion

177.  Accordingly, the Court, being mindful of its role as explained 
above (see paragraph 149 above), finds that there has been no violation of 
the applicant’s rights under Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention as 
regards witnesses B. and K.

FOR THESE REASONS, THE COURT

1.  Upholds, by a majority, the Government’s preliminary objection that the 
applicant waived her right to examine witness A. and declares the 
complaint about the absence of witness A. at the applicant’s trial 
inadmissible;

2.  Holds, unanimously, that there has been no violation of Article 6 §§ 1 
and 3 (b) of the Convention as regards the viewing of the secret 
surveillance videotape;
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3.  Holds, by fifteen votes to two, that there has been no violation of 
Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention as regards witnesses B. 
and K.

Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the 
Human Rights Building on 18 December 2018, pursuant to Rule 77 §§ 2 
and 3 of the Rules of Court.

Lawrence Early Guido Raimondi
Jurisconsult President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of 
the Rules of Court, the following separate opinions are annexed to this 
judgment:

(a)  partly dissenting opinion of Judge Bošnjak
(b)  dissenting opinion of Judge Pinto de Albuquerque.

G.R.
T.L.E.
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PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGE BOŠNJAK

1.  Although I agree with the majority in their formulation of the three-
pronged test applicable to the assessment of situations where the trial court 
refused to examine a witness on the defendant’s behalf (see paragraph 158 
of the present judgment), I regret that I cannot join their conclusion that 
there has been no violation of Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention as 
regards the domestic courts’ refusal to hear witnesses B. and K. (hereinafter 
also referred to as the attesting witnesses). In this separate opinion, I wish 
(a) to clarify my position in respect of the elements of the three-pronged test 
and (b) to provide reasons as to why the application of these elements to the 
present case should lead to the finding of a violation.

I.  The three-pronged test

2.  The right to call witnesses on the defendant’s behalf is one of the core 
elements of the fair trial requirements enshrined by Article 6 as a whole. In 
its case-law, our Court has emphasised that the right to a fair trial holds so 
prominent a place in a democratic society that there can be no justification 
for interpreting Article 6 § 1 of the Convention restrictively.1 This is even 
truer in respect of the rights guaranteed by Article 6 § 3, since they are 
expressly qualified as ‘minimum rights’. In addition to these rights, the 
Court has read into Article 6 § 1 several other rights that are considered to 
be fundamental to the concept of a fair trial, notably the right to present 
one’s case to the court and to participate effectively at the hearing,2 equality 
of arms and the privilege against self-incrimination3. Consequently, the 
right under Article 6 § 3 (d) should neither be interpreted in a restrictive 
way nor detached from the other guarantees of a fair trial.

(a)  The defence request to examine a witness

3.  The three-pronged test as formulated by the Court in this case first 
asks whether the defence request to examine a witness was sufficiently 
reasoned and relevant to the subject matter of accusation. As described in 
paragraph 160 of the judgment, the concept of relevance covers not only 
defence motions to call witnesses capable of influencing the outcome of the 
trial, but also other witnesses who can reasonably be expected to strengthen 
the position of the defence. I warmly welcome this broader definition of 
relevance. Specifically, the defendant may benefit from certain decisions 
1.  See Perez v. France [GC], no. 47287/99, ECHR 2004-I.
2.  See, for example, Stanford v. the United Kingdom, 23 February 1994, Series A 
no. 282-A.
3.  See, for example, Saunders v. the United Kingdom, 17 December 1996, Reports of 
Judgments and Decisions 1996-VI, where the Court stated that the right to silence lay at the 
heart of the notion of a fair procedure under Article 6.
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affecting the course of the proceedings, although their potential influence 
upon the outcome of the trial or their relation to the content of the charge is 
inconclusive (for example the issue of the defendant’s capacity to stand 
trial, the admissibility of evidence).

4.  While the trial court should not be expected to hear all of the evidence 
requested by the defence, its decision making in respect of the defence 
requests should take into account, inter alia, the requirements of equality of 
arms, effective participation and the right to remain silent. In presenting a 
request to hear evidence, the defence should be on an equal footing with the 
prosecution. This requirement must also be derived from the provision of 
Article 6 § 3 (d) itself, stipulating that the attendance of witnesses on a 
defendant’s behalf is to be assured in the same conditions as that of 
witnesses against him. The domestic legislation and domestic courts’ 
practice should certainly not place a burden on the defence to argue the 
relevance of its motion and to provide reasons to a greater extent than is 
required of the prosecution. It should be noted that in some, even many, 
legal systems the prosecution is not required to substantiate its evidence 
motions (at least not before the commencement of the main hearing), which 
in turn should call for a similar approach in dealing with defence requests.

5.  While it is understandable that the trial court should only hear 
evidence that is relevant and that the defence may be expected, subject to 
the caveat in the point 4 of this dissenting opinion, to provide sufficient 
reasons for its motions in this respect, one should not limit the concept of 
relevance to those items of evidence which, taken alone, could overturn the 
course or the outcome of the proceedings. At this point, I wish to turn the 
reader’s attention to Rule 401 of the United States Federal Rules of 
Evidence, stipulating that evidence is relevant if (a) it has any tendency to 
make a fact more or less probable than it would be without the evidence; 
and (b) the fact is of consequence in determining the action. This may serve 
as a comparative source of inspiration in the matter.

6.  In principle, when submitting a motion for evidence, the defence 
should specify the fact it wishes to prove (for example, an alibi, lack of a 
constituent element of the offence with which the defendant is charged, lack 
of credibility of a prosecution witness, justification or excuse for the 
defendant’s act, inadmissibility of prosecution evidence). This fact, as in the 
examples above, will frequently be of apparent possible consequence for the 
further course or outcome of the proceedings. Admittedly, there may be 
situations where this potential causal link is not apparent enough (for 
example, the fact that witness A. knows witness B.). In such situations, the 
defence may be expected to make an additional effort to substantiate this 
link.

7.  While a motion to hear evidence should also demonstrate the 
tendency to make a fact more or less probable than it would be without that 
evidence, there are several caveats that should be signalled in this respect:
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(a)  Firstly, it is to be repeated that – in line with the principle of 
equality of arms –, the defence should bear no heavier a burden in this 
respect than the prosecution.

(b)  What needs to be demonstrated here is a simple tendency in 
probability and not the definite establishment of a fact. To give an 
example: a witness is sufficiently relevant if her4 questioning may 
increase the probability that the defendant acted in self-defence, and not 
only when that questioning is expected to prove that the defendant acted 
in self-defence. When assessing whether a testimony of a specific 
witness may increase the likelihood of a particular outcome or at least a 
turn in the proceedings which would be favourable for the defence, one 
should bear in mind that it is often impossible to speculate in advance as 
to how a witness will testify and how that testimony may affect the 
court’s assessment of a relevant fact. This is all the more so when the 
witness in question has neither been heard before (for example, at the 
investigation stage) nor has produced any written statement in respect of 
the content of her envisaged testimony.

(c)  The defendant’s right to call witnesses on his behalf is an 
expression of his right to present his case before the court. In deciding on 
a defence motion to hear a certain person as a witness, the court should 
assess whether the defence has already had sufficient opportunities to 
argue the fact in question before it5 and/or whether there exist other 
equivalent, or even more convenient, options to do so.6 In this respect, it 
is particularly important that the trial court does not petrify its findings 
on the relevant facts solely on the basis of the prosecution evidence, that 
is, before hearing any evidence that the defence wishes to put forward for 
a given purpose. It is unreasonable to expect that the mind of the trial 
court (be it a judge or a jury) will remain blank and without any 
conclusions as to the relevant facts in the course of the main hearing. 
Nonetheless, however strong and convincing the prosecution evidence 
may be, these mental conclusions should remain only preliminary and 
must not prevent the defence from arguing the same or other relevant 
facts and from being in a position to overturn the course and/or outcome 
of the proceedings.

4.  In this dissenting opinion, I refer to the witness in female form and consequently speak 
of “her” questioning or hearing, while, in referring to a defendant, I regularly use the male 
form and consequently speak of “his” rights. This choice is made purely for the sake of the 
legibility of the dissenting opinion, since a constant reference to “his or her” rights or “her 
or his” rights would make it less readable.
5.  For example, if the defence asserts that 10 people were present who can confirm the 
defendant’s alibi and three have already been heard, upon its motion, in this respect, it will 
not be necessary to hear the other seven.
6.  For example, hearing a person who was allegedly present at an event will be more 
convenient in order to establish the course of events than hearing a person who is allegedly 
familiar only with some of its remote consequences.
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(d)  In presenting its case before the court, the defence must be 
granted a considerable amount of autonomy in determining its tactics7, 
which includes the choice of facts that it wishes to argue and the manner 
in which it wishes to argue them. While the intention of the defence in 
some situations is clear and straightforward, this is not necessarily 
always the case. In the latter situations, it is to be emphasised that the 
defence should not be required to disclose the full background of its 
motion.8 Furthermore, any requirement that the defence motion to hear 
evidence be substantiated must be balanced against the right to remain 
silent. If the defendant needs to explain thoroughly why the evidence in 
question could increase the likelihood of his acquittal, this will in certain 
situations entail a waiver of the above-mentioned right. In particular, this 
can occur at earlier stages of the proceedings, before the defendant 
himself is heard. Therefore, any excessive requirement in this respect 
should be avoided.
The judgment in the present case does not address these specific issues 

pertaining to criminal procedure. This is understandable, at least to a certain 
extent, as the rules on evidence are primarily a matter of domestic law. 
However, as the collection and hearing of evidence often touch on the 
human rights and fundamental freedoms guaranteed by the Convention, I 
have considered it beneficial both for the future development of the Court’s 
case-law and for legal practitioners applying the principles of this judgment 
in the domestic legal systems to turn their attention to these considerations. 
Be that as it may, they illustrate that, overall, the first element of the three-
pronged test should be applied in a reasonably liberal way.9

7.  In respect of arguments for the autonomy of the defence, I refer to my dissenting 
opinion in Correia de Matos v. Portugal [GC], no. 56402/12, 4 April 2018.
8.  Any expectation that the defence motion to hear witnesses on the defendant's behalf be 
thoroughly substantiated is closely linked to the issue of defence disclosure, namely the 
duty of the defence to reveal background and any other information it might be in 
possession of in respect of the evidence to be heard in court. Any such duty is highly 
controversial and considered to be problematic, both in the theory and practice of 
international criminal tribunals, from the point of view of basic principles of criminal law, 
notably the right to remain silent and the presumption of innocence. See, for example, A. 
L.-T. Choo, ‘“Give Us What You Have”—Information, Compulsion and the Privilege 
against Self-incrimination as a Human Right’ in P. Roberts and J. Hunter, Criminal 
Evidence and Human Rights: Reimagining Common Law Procedural Traditions (Hart: 
Oxford, 2012); also Masha Fedorova, Disclosure of Information as an Instrument Ensuring 
Equality of Arms in International Criminal Proceedings, in: Mayeul Hiéramente, Patricia 
Schneider (ed.) The Defense in International Criminal Trials: Observations on the Role of 
the Defense at the ICTY, ICTR and ICC (1st edition 2016). For international jurisprudence, 
see, for example, the decision of the International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia in Prosecutor v. Tadić, (decision on Prosecution Motion for Production of 
Defence Witness Statements, IT-94-I-T, 27 November 1996).
9.  Compare the decision of the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal 
for the former Yugoslavia in Prosecutor v. Krstić (decision on application of subpoenas, 
Case no. IT-98-33-A, 1 July 2003, § 11).
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(b)  The assessment and reasoning of the domestic courts

8.  The second element of the three-pronged test requires the domestic 
courts to assess the relevance of the testimony sought by the defence and to 
provide sufficient reasons for their decisions. Not much is to be added to the 
majority’s clarification of this element in §§ 162-66 of the present 
judgment. Nevertheless, I would wish to emphasise one particular issue: 
since the right under Article 6 § 3 (d) of the Convention is one of the 
minimum guarantees of the fair trial, the domestic courts’ reasoning when 
rejecting the defence’s motion should be commensurate to its importance.

(c)  Overall fairness of the proceedings

9.  The third element of the three-pronged test assesses the overall 
fairness of the proceedings, this being the overarching criterion in the recent 
Court’s case-law on complaints under Article 6 § 3.10 While this is a logical 
and welcome development, given that the key principle governing the 
interpretation of Article 6 is the notion of fairness,11 the Court’s case-law 
remains somehow unsettled on whether fairness is to be considered only in 
procedural or also in substantive terms. To put it otherwise: is it the fairness 
of the proceedings or the fairness of the outcome that matters – or possibly 
both?

10.  The assessment of overall fairness was developed in respect of 
situations where it was reasonable to overlook minor infringements 
provided that the proceedings as a whole were fair.12 In such an assessment, 
the Court must examine the extent to which a reduction in the guarantees 
provided in one stage may have been offset by other guarantees.13 In its 
case-law, the Court has developed several constituent elements of the notion 
of the fairness of proceedings, namely: (a) equality of arms;14 (b) the 
adversarial nature of the proceedings;15 (c) effective participation in the 

10.  See, among other authorities, Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], 
nos. 50541/08 and 3 others, 13 September 2016; Schatschaschwili v. Germany [GC], 
no. 9154/10, ECHR 2015; Simeonovi v. Bulgaria [GC], no. 21980/04, 12 May 2017.
11.  See, for example, Kamasinski v. Austria, 19 December 1989, Series A no. 168; 
Hadjianastassiou v. Greece, 16 December 1992, Series A no. 252; and Vacher v. France, 
17 December 1996, Reports 1996-VI.
12.  See, for example, Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, 6 December 1988, Series 
A no. 146.
13.  See, for example, Pullicino v. Malta, (dec.), no. 45441/99, ECHR 2000-II.
14.  See, for example, Bulut v. Austria, 22 February 1996, Reports 1996-II; Öcalan 
v. Turkey [GC], no. 46221/99, ECHR 2005-IV; and also Omkar Sidhu, The Concept of 
Equality of Arms in Criminal Proceedings under Article 6 of the European Convention on 
Human Rights, Intersentia, 2017.
15.  This principle is closely connected to the principle of equality of arms. It entails that 
each party must have in principle the opportunity to have knowledge of and comment on all 
evidence adduced or observations filed with a view of influencing a court's decision – see 
Meftah and Others v. France [GC], nos. 32911/96 and 2 others, ECHR 2002-VII.
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proceedings;16 (d) the requirement that a decision be reasoned;17 (e) the 
principle of immediacy;18 (f) the appearance of a fair and proper 
administration of justice;19 (g) the principle of legal certainty20.These 
elements complement the non-exhaustive list of requirements that are 
expressly stipulated by the provisions of Article 6 of the Convention. I have 
included and discussed some of them above, in the framework of the first 
two elements of the three-pronged test.

11.  Certain judgments, which are admittedly of a landmark nature and 
which, inter alia, examined alleged failures related to the collection of 
evidence, conceded important weight to the probative value of such 
evidence. This would conflict with the “procedural approach” to the fairness 
assessment, rendering the examination closer to a substantive one. For 
example, in Ibrahim and Others21, when examining the impact of 
procedural failings at the pre-trial stage on the overall fairness of the 
criminal proceedings, the Court stated that consideration should be given, 
inter alia, to the quality of the evidence and whether the circumstances in 
which it was obtained cast doubt on its reliability or accuracy, taking into 
account the degree and nature of the compulsion, and also of the use to 
which the evidence was put, in particular whether the evidence formed an 
integral or significant part of the probative evidence upon which the 
conviction was based, and the strength of the other evidence in the case. 
Nonetheless, these substantive elements of the overall fairness assessment 
remained in the shadow of a large number of solely procedural elements. 
This cannot be said for examination of complaints concerning the use of 
evidence obtained in violation of Convention rights. In Bykov22, the Court 
emphasized that it was necessary to examine whether there existed any 
doubt regarding the quality of the evidence, including whether the 
circumstances in which it had been obtained cast any doubt on its reliability 
or its accuracy, and whether there existed supporting evidence for the 
defendant’s conviction. This approach was criticised before and after the 
above-mentioned judgment.23

12.  The fact remains that the Court’s case-law on this point is 
inconsistent and that the Grand Chamber has not seized the opportunity in 
the present judgment to clarify its position in this respect. While it is 

16.  See, for example, Stanford v. the United Kingdom, cited above.
17.  See, for example, Ruiz Torija v. Spain, 9 December 1994, Series A no. 303-A.
18.  See, for example, Cerovšek and Božičnik v. Slovenia, nos. 68939/12 and 68949/12, 
7 March 2017.
19.  See, for example, Borgers v. Belgium, 30 October 1991, Series A no. 214 B.
20.  See, for example, Nejdet Şahin and Perihan Şahin v. Turkey [GC], no. 13279/05, 
20 October 2011
21.  Ibrahim and Others v. the United Kingdom, cited above.
22.  Bykov v. Russia [GC], no. 4378/02, 10 March 2009.
23.  For an overview, see my joint concurring opinion with Judge Pinto de Albuquerque in 
Dragoş Ioan Rusu v. Romania, no. 22767/08, 31 October 2017.
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perfectly understandable that the Court cannot side with any particular legal 
theory of justice and fairness, I would wish to argue that the approach 
should remain procedural and should, as far as possible, avoid any 
assessment of the fairness of the outcome. The reasons for this are manifold. 
Firstly, the overarching element in adjudication of complaints under 
Article 6 § 3 of the Convention is the (overall) fairness of the proceedings – 
and not of the outcome. Secondly, this is a logical consequence of the fact 
that Article 6 guarantees fundamental procedural rights. On the other hand, 
there is no right under the Convention or its Protocols guaranteeing any 
particular outcome in criminal proceedings. Thirdly, as the Court constantly 
emphasises, it is not a tribunal of fourth instance and may not, as a matter of 
principle, adjudicate on the matters of errors of fact.24 Consequently, it 
cannot and may not weigh up whether the evidence produced against the 
defendant in a given set of domestic criminal proceedings was sufficient, 
reliable or accurate, and whether his conviction was fair. What it can do 
instead is to verify whether the criminal proceedings as such were fair. The 
constituent elements of the notion of fairness as described in point 10 of this 
dissenting opinion may serve as a useful source of inspiration.

II.  Application of the three-pronged test to the present case

(a)  The background to the applicant’s motion

13.  Turning to the circumstances of the present case, we see that, at least 
from her written motion submitted during the investigation on 12 October 
2004, the applicant asserted that the plastic explosives found in her bag 
during the search at the police station had been planted there by the police. 
At the trial, she pleaded not guilty to the charges against her and insisted 
that the explosives had been planted. She has described the course of events 
at the police station in detail. Her account differed considerably from that 
offered by the police officers, particularly on the point whether, before the 
search commenced, she left her bag and jacket unattended in a different 
room.

14.  On 13 January 2005, four days before completion of the proceedings 
before the court of first instance, one of the applicant’s lawyers, supported 
by the other, submitted a request to have summoned the attesting witnesses 
who were present during the search of the applicant’s bag, in order to 
determine whether the plastic explosives were planted. The applicant 
herself, apparently not at ease with taking a back seat in conducting her 
defence, decided to stress that the explosives were planted by the police 
officers prior to the search and that she did not insist on calling the attesting 
witnesses. Nevertheless, she agreed to their being questioned if her lawyers 
insisted.

24.  See, for example, Gäfgen v. Germany [GC], no. 22978/05, ECHR 2010. 
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(b)  The first element: the applicant’s motion

15.  When submitting this procedural situation to the first element of the 
three-pronged test (namely whether the request to examine the attesting 
witnesses was sufficiently reasoned and relevant to the subject matter of the 
accusation), one observes ab initio that her allegation that the explosives 
had been planted constituted the crux of her defence in the criminal 
proceedings against her. If she succeeded in casting doubt upon the manner 
in which the search was conducted, this could arguably influence 
admissibility of this decisive evidence and undermine the credibility of the 
charges against her. The motion by the applicant’s lawyers clearly specified 
the fact they wished to establish (namely, the planting of the explosives), 
which, in turn, could be of consequence for the further course or outcome of 
the case.

16.  The applicant’s version of events cannot be dismissed as prima facie 
incredible. She was stopped in circumstances and for reasons that remain 
largely unclear and controversial. The police officers’ testimonies on this 
point varied considerably and were hardly compatible with the criteria on 
“stop and search” situations governed by the rule of law. According to the 
police officers, the applicant was stopped “because she walked idly” (police 
officer P.) or “because she has been walking quickly” (police officer S.). 
Some police officers stated that she was stopped “because it was unclear 
where she was going to go”, “because she was a person of Caucasian 
ethnicity” and “because she was wearing black clothing”. In my opinion, the 
only reason that is possibly acceptable would be that she “resembled a girl 
from a wanted persons notice”, as stated by only one of the five police 
officers who took part in her arrest and search. However, it was 
subsequently established by the police themselves that the applicant was not 
the wanted person. Although the applicant does not complain before the 
Court about the arrest, these circumstances cast some doubt on whether the 
police acted in good faith in this case. This doubt is not dispelled by the 
police version, which in itself does not seem particularly credible. In their 
version, they incidentally stopped a woman in the street of Moscow for no 
compelling reason, brought her to the police station, and performed a search 
of her bag (again for no compelling reason pertaining to the situation in 
hand), where they found two packages of explosives. This course of events 
is either a fantastic coincidence or an indication that serious police 
misconduct is to be suspected.

17.  The contrast between the applicant’s account and that given by the 
police officers should, in my opinion, be coupled with some parallel facts. It 
is undisputed that, after the bag search, the applicant was not examined for 
residue from explosives, although this is a routine test. Likewise, the foil 
containing the explosives was never examined for fingerprints or DNA, 
whether that of the applicant or any other person. No explanation was given 
for these omissions, though one could reasonably expect a good-faith 
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investigation to take these steps in order to elucidate the exact role of the 
applicant (if any) and to search for possible accomplices, as it is highly 
unlikely that a 21-year-old woman would organise a terrorist attack on her 
own. Instead, the police examined her jacket and bag for residues, which in 
the applicant’s version were left unattended for some time. While the police 
admittedly deny that the applicant was taken to a different room to be 
photographed and fingerprinted prior to the search of her bag, claiming that 
the applicant had her jacket and bag with her at all times, the applicant’s 
account on this point is not necessarily prima facie incredible: since, in the 
police version, she was taken to the station for an identity check, 
fingerprinting and photographing would have been the most logical first 
step. Police photographing is usually done without the suspect wearing a 
jacket or carrying a bag.

18.  In describing these circumstances, my intention is not to demonstrate 
that the plastic explosives were indeed planted by the police (this would in 
any event not be compatible with our Court’s role), but to show that the fact 
asserted by the applicant’s defence was relevant and had some credible 
ground for further investigation. In considering whether questioning of the 
attesting witnesses could have made the assertion of planted evidence more 
probable, one can observe that the defence failed to elaborate on this 
particular point, not only at the main hearing, but also in their appeal, in the 
supervisory review complaint and also in the proceedings before the Court. 
Furthermore, the applicant herself cast doubt on the relevance of the motion 
with her intervention. This is admittedly the weak point in the applicant’s 
case before our Court. However, one must bear in mind the particularities of 
her procedural situation.25 The defence did not have any alternative 
evidence at hand to prove the applicant’s assertion. Whilst it is true that the 
domestic court heard the police officers involved in the arrest and search, 
and that the prosecution questioned them at the main hearing regarding the 
relevant circumstances, they were not merely witnesses against the 
defendant within the meaning of Article 6 § 3 (d) of the Convention, but 
also, prima facie, hostile towards the defence on this particular point. 
Assuming the hypothesis that the applicant was correct in her allegations, 
what was the likelihood that the police officers would admit to having 
planted the evidence? It is unreasonable to verify assertions of planted 
evidence only by hearing those who are possibly responsible for such 
misconduct. No court would ever acquit a defendant on the sole basis that 
he denied his guilt. If equal treatment is the key maxim in consideration of 
defence motions, these cannot be dismissed simply because the police deny 
the defence assertions. Thus, I find it surprising that the majority highlight 
the questioning of the police officers as a significant element in rejecting the 

25.  On the issue of examination of assertions of police misconduct, see, for example, 
David N. Dorfman, Proving the Lie: Litigating Police Credibility, 26 Am.J.Crim.L. 455 
(1999), http://digitalcommons.pace.edu/lawfaculty/533/.
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relevance of the defence motion to have the attesting witnesses heard (see 
paragraph 170 of the judgment).

19.  In examining whether the defence motion was sufficiently reasoned, 
one has to take into account that the attesting witnesses were neither 
questioned during the investigation nor did they give any written statement 
that the defence could submit or rely upon. In these circumstances, it was 
impossible to speculate on the exact content of their potential testimony. 
However, it was reasonable to assume that they were familiar with the 
circumstances of the search of the applicant’s bag and with the course of 
events that immediately preceded the search. Whether any of these 
circumstances would increase the probability of the applicant’s version was 
a matter for the assessment of facts, which in turn could be performed only 
after their testimony had been heard.

(c)  The second element: the assessment and reasoning of the domestic courts

20.  The domestic first-instance court dismissed the motion to hear the 
attesting witnesses. Under the second element of the three-pronged test, it 
was obliged to provide sufficient reasons for that decision. However, it 
provided none, either at the hearing or in the subsequent judgment. While it 
is true that the Supreme Court provided some reasoning in this respect, I 
unfortunately cannot agree with the majority that those reasons were 
appropriate and adequate.

21.  As is apparent from paragraph 67 of the present judgment, the 
Supreme Court considered that the personal appearance of the attesting 
witnesses had not been necessary, since (a) the applicant herself had 
claimed that the explosives had been planted in her bag before their arrival; 
(b) the defence had not raised any objections after the refusal to hear the 
attesting witnesses, nor; (c) made any additional requests for the hearing of 
evidence. Although the applicant’s reaction to her lawyers’ motion was 
indeed far from helpful to her cause, the Supreme Court’s account of her 
statement does not correspond to its actual content. In particular, the 
applicant did not assert that the explosives had been planted prior to the 
arrival of the attesting witnesses, but prior to the beginning of the search. 
This difference is important. Furthermore, for the reasons outlined in 
points 18 and 19 above, there existed sufficient grounds to consider the 
motion relevant, in spite of the applicant’s intervention.

22.  Whereas the first reason advanced by the Supreme Court does not 
reflect the actual course of events in the courtroom, the other two are hardly 
any more convincing. While parties to judicial proceedings can be expected 
to object to the motions of the opposite party or to a measure envisaged by 
the court, it is hard to imagine an objection against a procedural decision of 
the court in the course of the proceedings themselves: such decisions are 
generally “objected to” in legal remedies against such decisions. The Court 
has not been familiarised with any such remedy in this particular situation. 
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Finally, in view of the fact that no alternative evidence was available to the 
applicant’s defence to substantiate the allegation of planted evidence, the 
Supreme Court’s expectation that the defence should have made additional 
requests to hear evidence bears no persuasive power. In sum, I believe that 
the reasoning provided by the Supreme Court was inadequate and that, in 
consequence, the domestic courts’ decision making in the present case does 
not pass the second element of the three-pronged test.

(d)  The third element: The overall fairness of the proceedings

23.  In my opinion, the majority’s assessment of the overall fairness is 
rather lapidary. Furthermore, it focuses its attention to an important extent 
on the strength and quantity of the evidence on which the applicant’s 
conviction was based. For the reasons I have outlined in point 12 of this 
separate opinion, I believe that such an approach should have been avoided. 
As is rightly highlighted in paragraph 149 of the present judgment, it is not 
appropriate for the Court to rule on whether the available evidence was 
sufficient for an applicant’s conviction.

24.  In their assessment of fairness, the majority also highlight several 
procedural elements which, in their view, render the proceedings as a whole 
fair. While I agree with some of their arguments in this respect, for all the 
reasons above, I retain my belief that in respect of the crucial point, namely 
whether the decisive evidence in this case was planted, the applicant was 
prevented from presenting all relevant arguments and evidence to the 
domestic court and that, for their part, the domestic courts examined this 
particular assertion in an inadequate manner. Taking into account the 
importance of the applicant’s allegations, coupled with the circumstances of 
her arrest and search, this deficiency could not be remedied or 
counterbalanced by the correct conduct of the proceedings in respect of 
other issues. Therefore, I believe that there has been a violation of Article 6 
§§ 1 and 3 (d) of the Convention.
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DISSENTING OPINION OF JUDGE PINTO DE 
ALBUQUERQUE

1.  Murtazaliyeva was a golden occasion for the principle of immediacy 
to regain ground in the Court’s case-law. Unfortunately the contrary has 
occurred. I reject the Government’s preliminary objection as to the 
applicant’s complaint about the absence of witness A. After discarding the 
preliminary objection, this opinion will focus on the initial meaning of the 
so-called two-tier Perna test1 and on the revisited three-tier Murtazaliyeva 
version, by analysing each of these tiers separately. A logical, philosophical 
and legal critique of this test and, most importantly, of its “overall fairness” 
assessment lays the foundation for my findings in the present case with 
regard to the absent defence witnesses. On this basis, I conclude that there 
has been a violation of Article 6 § 3 (d) of the Convention with regard to the 
absent witnesses A., B. and K.

The Government’s preliminary objection

2.  The Government argue that the defence waived their right to have 
witness A. questioned at the trial. It is true that the applicant and one of her 
lawyers stated that they had no objection to the reading out of A.’s 
testimony, and the second defence lawyer agreed to this. However, they did 
so after having been informed by the presiding judge that A. was on a work-
related mission and could not therefore appear in court. No source for this 
information, provided to the trial court, has been adduced before this Court. 
On the day that the trial court decided not to hear witness A. in person, the 
court adjourned the hearing to allow the parties to prepare their closing 
submissions. Consequently, the need to ensure the expeditiousness of the 
proceedings did not serve as a justification for refusing to allow witness A. 
to be examined at the trial. In these circumstances and in the absence of any 
direct reference to a renouncement of the right to examine witness A., the 
manner in which the defence expressed their position could not be construed 
as an unequivocal waiver of the right under Article 6 § 3 (d) of the 
Convention.2

3.  Indeed, the applicant’s arguments on appeal that the trial judge had 
not decided on the motion to examine A. and had provided no evidence of 
A.’s absence on a work-related mission clearly indicate that the defence had 
not in fact waived their right to examine A.3 Nor did the Supreme Court, 
sitting as an appeal court, explicitly consider the right to have been waived. 

1.  Perna v. Italy [GC], no. 48898/99, ECHR 2003-V. 
2.  Compare Makeyev v. Russia, no. 13769/04, § 37, 5 February 2009, and Khametshin 
v. Russia, no. 18487/03, § 41, 4 March 2010.
3.  See paragraph 63 of the judgment.
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The Supreme Court referred in its judgment not only to the defence’s 
consent to the reading out of A.’s statements, but also to the reasons for his 
absence from the trial.4

4.  Furthermore, the majority do not consider that the case raised any 
questions of public interest which would have prevented the relevant 
procedural guarantees from being waived.5 I observe that one of the major 
points of contention between the parties is whether the applicant had 
advanced an entrapment plea in the domestic proceedings. This point 
weighs heavily in the Court’s examination of the applicant’s complaint 
concerning the failure to summon and hear witness A. In fact, the 
applicant’s lawyer U. clearly stated during the exchange of closing 
arguments that “this whole criminal case is a set-up against Murtazaliyeva 
by law-enforcement agents”.6 This statement must be construed as a 
properly raised entrapment plea when viewed against the background of all 
the available case material, which demonstrates that the applicant’s strategy 
and line of defence before the domestic courts was essentially to protest her 
innocence and to insist in particular on her claim that the police had planted 
the plastic explosives in her handbag. In this respect it should be 
emphasised that, contrary to the Government’s argument,7 the denial of guilt 
does not logically preclude reliance on police incitement. Furthermore, 
according to the nemo tenetur principle, a defendant must not be forced to 
choose between a defence of being innocent and an entrapment defence. An 
accused may simultaneously argue that he or she did not commit the 
imputed offence (because the offence was never consummated or because it 
was committed by another person) and that he or she was entrapped into 
committing it.8

5.  Since a plea of entrapment was made and there was certain prima 
facie evidence of entrapment, the judicial authorities should have examined 
the related facts and take the necessary steps to uncover the truth, in order to 
determine whether there was any incitement. Taking into account the clear 
indicia of police entrapment and the pivotal role of witness A. in the police 
strategy, the trial court was under an obligation to question him. In view of 
the above, I cannot follow the majority in finding the Government’s 
objection founded.

4.  See paragraph 67 of the judgment and compare Bocos-Cuesta v. the Netherlands, 
no. 54789/00, § 66, 10 November 2005.
5.  Hermi v. Italy [GC], no. 18114/02, § 79, ECHR 2006-XII.
6.  Paragraph 57 of the judgment.
7.  Paragraph 108 of the judgment.
8.  Contra, Bagaryan and Others v. Russia (dec.), no. 3343/06, § 5, 12 November 2013, and 
Koromchakova v. Russia, no. 19185/05, 13 December 2016, §§ 17-20.
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Double standards for prosecution and defence witnesses

6.  The Grand Chamber majority essentially rely on an allegedly two-
tiered test derived from Perna9, requiring, firstly, a substantiated request by 
the defendant indicating the relevance of the testimony for “the 
establishment of the truth” and, secondly, evidence that the refusal to call 
the given witness undermined the overall fairness of the proceedings. As a 
result, the legal standards developed by the Court in Al-Khawaja and 
Tahery [GC]10 and Schatschaschwili [GC]11 for the non-examination of 
prosecution witnesses during a trial are not applicable to the case at hand.12

7.  Although Article 6 § 3 (d) sets out the right of everyone charged with 
a criminal offence to examine “witnesses on his behalf under the same 
conditions as witnesses against him”, the classification of an individual as a 
witness for the defence or the prosecution leads to a different set of legal 
standards in the practice of the Court. Such double standards are very 
problematic in view of the clear stipulation in the Convention that both 
kinds of witnesses are to be examined “under the same conditions”.13

8.  In addition, it is highly questionable whether these double standards 
can be maintained in view of the multiple sets of circumstances in which a 
witness may testify or be asked to testify during trial. First, the classification 
of a witness as being presented “on behalf of” or “against” a defendant is 
not a straightforward exercise when a witness put forward by the 
prosecution provides testimony favourable to the defendant and, vice versa, 
when a witness requested by the defendant provides testimony against him 
or her. Second, the attendance of a witness may be requested by both the 
defendant and the prosecutor, in which case neither the Al-Khawaja and 

9.  Perna v. Italy, cited above. 
10.  Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], nos. 26766/05 and 22228/06, 
ECHR 2011. 
11.  Schatschaschwili v. Germany [GC] no. 9154/10, ECHR 2015.
12.  The Court is not always consistent with this division. In Pello v. Estonia 
(no. 11423/03, §§ 26 and 30, 12 April 2007), the Perna criteria were applied to prosecution 
witnesses.
13.  They are also not in line with international criminal law. See Prosecutor v. Orić, Case 
No. IT-03-68-AR73.2, Interlocutory Decision on Length of Defence Case (Appeals 
Chamber), 20 July 2005, paragraphs 7-8; Prosecutor v. Karemera et al., Case No. ICTR-
98-44-AR15bis.3, Decision on Appeals Pursuant to Rule 15bis (D) (Appeals Chamber), 
20 April 2007, paragraph 27; Prosecutor v. Nyiramasuhuko et al., Case No. ICTR-98-42-
AR73, Decision on Joseph Kanyabashi's Appeal Against the Decision of Trial Chamber II 
of 21 March 2007 Concerning the Dismissal of Motions to Vary His Witness List (Appeals 
Chamber),  21 August 2007, paragraph 26; Prosecutor v. Karemera et al., Case No. ICTR-
98-44-AR73.14, Decision on Mathieu Ngirumpatse’s Appeal from the Trial Chamber 
Decision of 17 September 2008 (Appeals Chamber), 30 January 2009, paragraph 29; 
Prosecutor v. Ngirabatware, Case No. ICTR-99-54-T, Decision on the Defence Motion for 
Reconsideration or Certification to Appeal the Oral Decision of 13 July 2011, and on the 
Reduction of the Defence Witness List (Trial Chamber II), 26 August 2011, paragraph 56.
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Tahery and Schatschaschwili criteria, nor the Perna criteria, would strictly 
speaking apply. Third, a witness called upon ex officio by the court itself 
would not fit into this dual classification. Fourth, a witness who has been 
questioned by the prosecution during the pre-trial stage and whose 
testimony at the trial is requested by the defence may refuse or may be 
unable to testify at trial.14 Fifth, a forensic witness is normally an 
independent witness, called upon to produce testimony that is neither “on 
behalf of” nor against the defendant.

9.  In view of this variety of circumstances, it has been the Court’s case-
law that the term “witness” has an autonomous meaning in the Convention 
system, regardless of classifications under national law,15 and that a witness 
is considered to be a prosecution witness if his or her depositions serve “to a 
material degree” as the basis for a conviction.16 In any individual case, it is 
the question whether it was the prosecution or the defence which sought the 
attendance and examination of a certain witness which provides a starting 
point for the Court’s assessment. However, this is not decisive for the Court. 
The Court’s assessment will depend on the high probative value (“to a 
material degree”) of a witness’s statements in the establishment of the 
accused’s guilt by the domestic courts. This criterion for the qualification of 
witnesses, which takes into account the findings on the merits of the case, 
raises significant problems for domestic courts, in view of its ex post facto 
and imprecise nature. For these courts, the test to assess whether a witness 
should be summoned to trial and heard and cross-examined must be a 
precise, ex ante test, grounded in the chronological point at which the 
relevant court is called to assess the request that it take such evidence.17

10.  The circumstances of the present case are telling in this regard. I 
note that, despite A. having initially been listed in the bill of indictment as 
one of thirteen prosecution witnesses as well as a defence witness, he was 
not called by the prosecution; nonetheless, his testimony served as the basis 
for the applicant’s conviction, along with other evidence. A.’s pre-trial 
statements as read out at the trial and referred to in the domestic courts’ 
judgments contained factual assertions, but the courts did not cross-
reference A.’s statements with those of other witnesses. In spite of this, A. 

14.  This is the situation of Cardot v. France, no. 11069/84, Series A no. 200.
15.  Kostovski v. the Netherlands, 20 November 1989, § 40, Series A no. 166, and Damir 
Sibgatullin v. Russia, no. 1413/05, § 45, 24 April 2012.
16.  Lucà v. Italy, no. 33354/96, § 41, ECHR 2001 II, and Kaste and Mathisen v. Norway, 
nos. 18885/04 and 21166/04, § 53, ECHR 2006 XIII. The applicant ignored this case-law 
while calling for a “more flexible approach having regard to the substance of a given 
witness’s depositions …” (the applicant’s observations of 20 November 2017, 
paragraph 24). 
17.  This is also the standard of international criminal courts. See Prosecutor 
v. Ngirabatware, Case No. ICTR-99-54-T, Decision on the Defence Motion for 
Reconsideration or Certification to Appeal the Oral Decision of 13 July 2011, and on the 
Reduction of the Defence Witness List (Trial Chamber II), 26 August 2011, paragraph 47.
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was treated as a defence witness by the domestic courts, since it was the 
defence which had requested that he be questioned, at both the pre-trial and 
trial stages of the proceedings.

11.  In addition, witnesses B. and K. were adduced by the prosecution, 
but it was the defence which wished to rely on their testimony.18

12.  To sum up this introductory point, the Court’s double standards for 
the treatment of witnesses on behalf of and against a defendant, and the ex 
post facto and imprecise concept of prosecution witness on which they are 
based, contradict the letter and the spirit of the Convention, create 
unnecessary practical difficulties for the domestic courts and cause 
unneeded uncertainty in a field of law where clarity and precision are of the 
utmost importance.

The original Perna test

13.  The Perna approach was based on a clear-cut distinction between 
defence and prosecution witnesses, made on the sole basis of which party 
had requested that they be examined before the trial court and irrespective 
of the substance of the testimony to be given by each individual witness.

14.  The original Perna test established a strict substantive criterion for 
assessing a defence request to produce testimonial evidence, based on the 
obligation to “support his request by explaining why it is important for the 
witnesses concerned to be heard and their evidence must be necessary for 
the establishment of the truth”.19 Contrary to what the majority claim,20 the 
Perna judgment did not require an overriding assessment of “overall 
fairness”, since fairness was only assessed from the point of view of 
Article 6 § 1 (e) of the Convention and on account of the way the evidence 
was taken. It is important to recall the relevant passage of the Perna 
judgment:

“the Court considers that the decisions in which the national authorities refused the 
applicant’s requests are not open to criticism under Article 6, as he had not established 
that his requests to produce documentary evidence and for evidence to be taken from 
the complainant and witnesses would have been helpful in proving that the specific 
conduct imputed to Mr Caselli had actually occurred. From that point of view, it 
cannot therefore be considered that the defamation proceedings brought by Mr Caselli 
against the applicant were unfair on account of the way the evidence was taken.”21

15.  Hence, the overall fairness of the proceedings is not, in the light of 
both the letter and the spirit of the Perna judgment, an overriding criterion 
under which the applicant has to demonstrate that the refusal to call the 
witness prejudiced the overall fairness of the proceedings.22 Nevertheless, 

18.  Paragraph 137-138 of the judgment.
19.  Perna, cited above, § 29. 
20.  Paragraph 141 of the judgment.
21.  Perna, cited above, § 32.
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the Perna test was too strict and therefore unfair for the defence. It needed 
to be revisited from a human-rights-friendly perspective, namely a revisiting 
that would bring it closer to the Convention principles on evidence-taking in 
criminal procedure, but this has not been done by the majority, as will be 
demonstrated below.

The first Murtazaliyeva criterion

16.  The original Perna test was formulated in strict terms: the criterion 
established for the admission of defence witnesses was that of evidence 
“necessary” for the establishment of the truth. The Court’s practice loosened 
such strictness, turning to the more liberal criterion of “prima facie 
relevance” of the evidence, with multiple formulations being given over the 
years.23 Between the two diverging criteria, the majority have now chosen 
that of witnesses “capable of influencing the outcome of a trial” or “who 
can reasonably be expected to strengthen the position of the defence”.24 At 
first sight, it seems that the majority have chosen the more relaxed, liberal, 
criterion. This is also indicated by the majority’s further position to the 
effect that scant reasoning by the defence may be sufficient to answer the 
first question of the test in the affirmative.25 This choice would also be in 
line with the case-law of the ICTY Appeals Chamber, according to which 
an applicant must demonstrate a reasonable basis for his belief that there is a 
good chance that the prospective witness will be able to give information 
which will materially assist him in his case, in relation to clearly identified 
issues relevant to the forthcoming trial.26

17.  The apparently liberal majority perspective is not limited to the 
degree of relevance or necessity of the evidence, but also to its scope, which 
includes evidence that is both pertinent to the outcome of the trial and to the 
“position of the defence” in general. This has an obvious consequence. Any 
defence-witness testimony related to the lawfulness, reliability and 
credibility of the remaining evidence, as well as to the lawfulness of the 
public authorities’ conduct in the case, including that of the judges, 
prosecutors and law-enforcement authorities who acted or should have acted 
in the defendant’s case, may strengthen the position of the defence, even if 
it does not ultimately influence the outcome of the trial. For example, it is 
mandatory to call a witness who, it is claimed, might have supported an 

22.  Contrast Guilloury v. France, no. 62236/00, § 55, 22 June 2006, and Erich Priebke 
v. Italy (dec.), no. 48799/99, 5 April 2001.
23.  Paragraph 143 of the judgment. However, this has not prevented the Court from using, 
from time to time, the old formula of “necessary” (see Miminoshvili v. Russia, 
no. 20197/03, § 122, 28 June 2011). 
24.  Paragraph 160 of the judgment.
25.  Paragraph 161 of the judgment.
26.  Paragraphs 73 and 74 of the judgment.
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accused’s allegation that he was ill-treated in order to make him confess to 
an offence, even if the impugned confession did not play a crucial role in 
establishing the applicant’s guilt.27 This is for two reasons: first, because the 
evidence of torture or ill-treatment may impact on the position of the 
defence, since an issue may arise under Article 6 § 1 in respect of evidence 
obtained in violation of Article 3 of the Convention, even if the admission 
of such evidence was not decisive or crucial in securing the conviction;28 
and second, because the applicable criterion for the assessment of the 
request for calling defence witnesses, as well as prosecution witnesses, 
should be an ex ante criterion, independent of the findings of the trial court.

18.  In effect, the majority apply the first criterion in a very illiberal way, 
since they criticise the defence’s motion for the attendance of witnesses B. 
and K. on the basis that “it did not contain any particular factual or legal 
arguments and did not elaborate in concrete terms on how their testimony 
could reasonably be expected to strengthen the case for the defence”.29 I 
will return to this point later.

The second Murtazaliyeva criterion

19.  The issue of whether the domestic courts considered the relevance of 
a given individual’s testimony and provided sufficient reasons for their 
decision not to examine a witness at trial is not new.30 In fact, it was already 
a constituent part of the original Perna test, since the Court in that case did 
assess the motivation of the domestic courts and concluded that “the 
decisions in which the national authorities refused the applicant’s requests 
are not open to criticism under Article 6”.31 In Perna, the reason for 
rejection of the witness was the trial court’s legal finding that, even if 
proven to be true, the facts were irrelevant from a legal perspective.

20.  In the present judgment, the majority add that the reasoning of the 
domestic courts must be “commensurate”, i.e. adequate in terms of scope 
and level of detail, with the reasons advanced by the defence.32 This 
deceptively simple idea does not suffice in a criminal procedure subject to 
the principle of legality and in a State governed by the rule of law.

21.  As a matter of principle, the trial court cannot refuse a defence 
witness without good or sufficient reason,33 which is also the minimum 

27.  Thus, I find that the passage in § 105 of Tarasov v. Ukraine, no. 17416/03, 31 October 
2013, is problematic.
28.  See Jalloh v. Germany [GC], no. 54810/00, §§ 99 and 108, 11 July 2006.
29.  Paragraph 171 of the judgment. In paragraph 174 of the judgment the majority refer to 
“specific legal or factual arguments”. It is not clear if the words “particular” in 
paragraph 171 and “specific” in paragraph 174 are intended to have the same meaning.  
30.  Topić v. Croatia, no. 51355/10, § 42, 10 October 2013.
31.  Perna, cited above, § 32.
32.  Paragraph 164 of the judgment.
33.  Vidal v. Belgium, 22 April 1992, §§ 34 and 35, Series A no. 235-B.
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criterion for refusal to call or to cross-examine prosecution witnesses, as set 
out in Al-Khawaja and Tahery and Schatschaschwili.34 Defence witnesses 
cannot be treated differently from prosecution witnesses, as established by 
the paramount principle of equality of arms.35 A good or sufficient reason 
must exist for the non-attendance of defence witness.36

22.  Hence, the dismissal of a request without giving reasons or silence 
by the domestic courts in respect of a sufficiently reasoned and relevant 
request to call a defence witness necessarily leads to a finding of a violation 
of Article 6.37 The reasons should relate to the specific circumstances of 
each witness’s situation.38 The fact that a defence witness is incapable of 
proving the accused’s innocence is not a good reason to refuse his or her 
examination39, for the simple reason that the defendant does not have to 
prove his or her innocence. It suffices that the defendant argues that the 
witness is in a position to raise doubts about the facts of the accusation.40 
When requesting the attendance of a defence witness, the defence may have 

34.  Al-Khawaja and Tahery, cited above, §§ 120-125, and Schatschaschwili, cited above, 
§§ 119-122.
35.  On this principle in the light of the Convention, see Omkar Sidhu, The Concept of 
Equality of Arms in Criminal Proceedings under Article 6 of the European Convention on 
Human Rights, Cambridge, Intersentia, 2017; Summers, Fair Trials: The European 
Criminal Procedure Tradition and the European Court of Human Rights, Oxford, Hart, 
2007; Trechsel, Human Rights in Criminal Procedure, Oxford, Oxford University Press, 
2005; and Wasek-Wiaderek, The Principle of “Equality of Arms” in Criminal Procedure 
under Article 6 of the European Convention on Human rights and its Functions in Criminal 
Justice of Selected European Countries: A Comparative View, Leuven, Leuven University 
Press, 2000.
36.  This is also the case-law of the international criminal courts. See Prosecutor 
v. Nyiramasuhuko et al., Case No. ICTR-98-42-AR73, Decision on Joseph Kanyabashi's 
Appeal Against the Decision of Trial Chamber II of 21 March 2007 Concerning the 
Dismissal of Motions to Vary His Witness List (Appeals Chamber),  21 August 2007, 
paragraphs 18-19; Prosecutor v. Karemera et al., Case No. ICTR-98-44-AR73.14, 
Decision on Mathieu Ngirumpatse's Appeal from the Trial Chamber Decision of 
17 September 2008 (Appeals Chamber), 30 January 2009, paragraphs 19-21.
37.  Vidal, cited above, §§ 34 and 35, Popov v. Russia, no. 26853/04, § 188, 13 July 2006, 
and Pello, cited above, § 35. Thus, the passage in §§ 74-75 of Dorokhov v. Russia, 
no. 66802/01, 14 February 2008, is unacceptable. It is incomprehensible that the Court 
considered “regrettable” the failure of the trial court to duly examine the defence request to 
call two witnesses who were “clearly relevant” and yet found no violation. Wrongly, the 
Court examined the probative value of the unexamined witnesses’ statements against the 
body of evidence against the applicant, and concluded that the absent witnesses’ statements 
would not have led to the applicant’s acquittal. 
38.  Nechto v. Russia, no. 24893/05, § 127, 24 January 2012.
39.  Hence, the passage in § 92 of Tymchenko v. Ukraine, no. 47351/06, 13 October 2016, 
is wrong. 
40.  Prosecutor v. Nzabonimana, Case No. ICTR-98-44D-T, Decision on Nzabonimana's 
Extremely Urgent Motion for Reconsideration and/or Certification to Appeal the 
“Consolidated Decision on Prosecutor's Second and Third Motions to Compel the Defence 
to Comply with the Trial Chamber Decision of 3 February 2010” rendered on 26 March 
2010 (Trial Chamber III), 7 May 2010, paragraph 32.
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other interests than acquittal, such as obtaining a conviction for a lighter 
offence than that with which the defendant was initially charged, 
establishing mitigating circumstances, casting doubt on the credibility of the 
prosecution case, etc.

23.  Most importantly, the trial court must not only give good or 
sufficient reasons for its decision to refuse a defence witness, but it is not 
allowed to anticipate the result of the examination of the evidence under 
question (Verbot der Beweisantizipation) – except in favour of the 
defendant. When deciding on whether or not to obtain the evidence 
requested by the defence, the court has to presume that the examination of 
this evidence will turn out in the defendant’s favour. From this perspective, 
the court may decide not to call the defence witness if (i) it assumes that the 
fact that would be proven by such evidence is already proven in favour of 
the defendant or (ii) it can show that the fact that would be proven by such 
evidence is insignificant41 for the determination of the case.

24.  In the latter case the trial court is doubly limited. A trial court cannot 
invoke other evidence to argue that the attendance of a defence witness is 
not significant for its determination of the case. A reference by the trial 
court to other evidence, to the effect that a witness could not have supplied 
new, important or significant information, is never a good reason for not 
calling him or her.42 This would be a gross violation of the prohibition on 
anticipation of the outcome of examination of evidence. Furthermore, after 
refusing to allow a defence witness to attend and be examined on the basis 
that the fact that would be proven by such evidence is insignificant for 
determination of the case, the trial court must subsequently stick to this 
undertaking in its decision on the merits and may not base any argument on 
this particular fact. 43

41.  Jorgic v. Germany, no. 74613/01, §§ 86 and 88, 12 July 2007.
42.  In this regard, I find that the passages in § 70 of Sergey Afanasyev v. Ukraine, 
no. 48057/06, 15 November 2012, and §§ 81-82 of Janyr v. the Czech Republic, 
no. 42937/08, 31 October 2013, are simply wrong.
43.  International criminal tribunals can conclude that hearing the testimony of a witness 
called by the defence is “excessive” or “irrelevant” on the basis of their examination of the 
will-says/written statements of the said witness, normally attached to the brief submitted by 
the defence between the end of the prosecution case and the start of the defence case. See 
Prosecutor v. Nyiramasuhuko et al., Case No. ICTR-98-42-T, Decision on Joseph 
Kanyabashi's Motions for Modification of his Witness List, the Defence Responses to the 
Scheduling Order of 13 December 2006 and Ndayambaje's Request for Extension of Time 
within which to Respond to the Scheduling Order of 13 December 2006 (Trial Chamber II), 
21 March 2007, paragraph 35; Prosecutor v. Nyiramasuhuko et al., Case No. ICTR-98-42-
AR73, Decision on Joseph Kanyabashi's Appeal Against the Decision of Trial Chamber II 
of 21 March 2007 Concerning the Dismissal of Motions to Vary His Witness List (Appeals 
Chamber),  21 August 2007, paragraph 16; Prosecutor v. Ngirabatware, Case No. ICTR-
99-54-T, Decision on the Defence Motion for Reconsideration or Certification to Appeal 
the Oral Decision of 13 July 2011, and on the Reduction of the Defence Witness List (Trial 
Chamber II), 26 August 2011, paragraph 47.
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25.  In sum, the second Murtazaliyeva criterion is still very far from 
being complete, and offers a standard of protection lower than that accorded 
to the right to present prosecution witnesses. Indeed, the majority wrongly 
insist that only in exceptional circumstances will it conclude that a refusal to 
hear a defence witness is in contravention of Article 6.44 There is no reason 
for such disparate treatment. Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention 
contain a prohibition on the use of hearsay evidence against a defendant in 
criminal proceedings, but exclusion of the use of hearsay evidence is also 
justified when that evidence may be considered to assist the defence.45 In 
other words, Article 6 §§ 1 and 3 (d) not only enshrine the defendant’s right 
to confront prosecution witnesses and question defence witnesses, but 
guarantees the principle of immediacy,46 which requires that the trial court 
be able to observe the witnesses’ demeanour and thus form its own 
impression of their reliability.47

The third Murtazaliyeva criterion

26.  According to the majority, the Court has to assess whether the trial 
court implemented safeguards to secure that, even in the event of an obvious 
deviation from the regulations set out by Article 6 § 3 of the Convention, 
overall fairness was maintained, and they suggest that such a safeguard 
would prevent the Perna test from becoming mechanical.48 Let me be clear: 
this is where the core and the novelty of the present case lie, and not in the 
alleged second criterion, as the majority claim.49

27.  If the overall fairness of the proceedings under Article 6 § 1 is 
accepted as a corrective to evaluation of compliance with the provisions of 
Article 6 § 3, then it necessarily has to be understood as an additional 
guarantee to the individual guarantees set out in Article 6 § 3. These are 
connected to and derive from the fairness principle in Article 6 § 1.50 
However, the overall fairness test should not be understood as an 

44.  Paragraph 148 of the judgment.
45.  Thomas v. the United Kingdom (dec.), no. 19354/02, 10 May 2005, and the 
Commission’s decision in Blastland v. the United Kingdom, no. 12045/86, 7 May 1987.
46.  Škaro v. Croatia, no. 6962/13, § 24,  6 December 2016; Tolmachev v. Estonia, 
no. 73748/13, § 52, 9 July 2015; Matytsina v. Russia, no. 58428/10, § 153, 27 March 2014; 
Beraru v. Romania, no. 40107/04, § 64, 18 March 2014; Cutean v. Romania, no. 53150/12, 
§ 60, 2 December 2014; Pichugin v. Russia, no. 38623/03, § 199, 23 October 2012; 
Graviano v. Italy, no. 10075/02, § 39, 10 February 2005; and P.K. v. Finland (dec.), 
no. 37442/97, 9 July 2002. 
47.  Damir Sibgatullin v. Russia, no. 1413/05, § 57, 24 April 2012.
48.  Paragraph 168 of the judgment.
49.  Paragraph 141 of the judgment.
50.  International criminal courts use a holistic assessment of the trial court’s management 
of the proceedings only in order to determine whether it accorded adequate time and 
facilities for the preparation of the defence (Prosecutor v. Šainović et al., Case No. IT-05-
87-A, Judgement (Appeals Chamber), 23 January 2014, paragraphs 122, 135-137).
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unconnected but overriding substitute for the guarantees set out in 
Article 6 § 3, capable of correcting violations of the rights described in that 
paragraph.51

28.  The wishy-washiness that accompanies the majority’s ambiguous 
approach towards an overriding test of overall fairness fully divests 
Article 6 § 3 (d) of its meaning. The majority’s revisited Perna test is 
intentionally constructed to allow the Court, even if the answers to the first 
two questions are considered as strong indication for a violation, to rule 
otherwise. The clear provision of minimum rights as an expression of the 
fairness principle is sacrificed for the sake of preserving a margin of 
appreciation for domestic courts. Although the majority note the possibility 
of reaching conclusions that differ, in either direction, from the indications 
provided by the two prior steps, the undermining of a minimum right for the 
defence will, in consequence, more frequently lead to an undue burden for 
the defence.

29.  It is true that the Court, like the European Commission of Human 
Rights before it, has regularly assessed the overall fairness of the procedure 
or the fairness of the proceedings taken as a whole when judging 
compliance with Article 6 § 1 of the Convention. However, until Dvorski,52 
this exercise was conducted in order to assess the fairness of procedures 
which otherwise did comply with the minimum rights set forth in Article 6 
§ 3 (c) of the Convention. Under the Court’s traditional approach, a 
procedure could be unfair overall even though it had complied with 
Article 6 § 3. To derive, a contrario sensu, that a procedure can be fair 
overall even though it does not comply with Article 6 § 3 – or, to put it 
otherwise, that the overall fairness of the procedure can allow Article 6 § 3 
violations to be disregarded – is not only logically erroneous, it also 
denaturalises the very essence of Article 6 § 3. A thorough review of the 
Court’s case-law will make this point crystal clear.

30.  Nielsen v. Denmark was the first time in Strasbourg history that the 
test was used. This was a case in which the Commission dealt with a claim 
concerning the allegedly erroneous admission of medical evidence in a 
criminal trial. In it, the Commission stated:

“Article 6 of the Convention does not define the notion of ‘fair trial’ in a criminal 
case. Paragraph 3 of the Article enumerates certain specific rights which constitute 
essential elements of that general notion... The words ‘minimum rights’, however, 

51.  The brief history of this trend in the Court’s case-law can be followed in the dissenting 
opinion of Judges Sajó and Karakaş in Al-Khawaja and Tahery, cited above; the joint 
concurring opinion of Judges Spielmann, Karakaş, Sajó and Keller in Schatschaschwili, 
cited above; the joint partly dissenting, partly concurring opinion of Judges Sajó and 
Laffranque in Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 50541/08 and 
3 others, ECHR 2016; and the partly dissenting opinion of Judges Sajó, Lazarova-
Trajkovska and Vučinić, joined by Judge Turković, and the partly dissenting opinion of 
Judge Serghides in Simeonovi v. Bulgaria [GC], no. 21980/04, 12 May 2017.
52.  Dvorski v. Croatia [GC], no. 25703/11, 20 October 2015.
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clearly indicate that the six rights enumerated in paragraph 3 are not exhaustive, and 
that a trial may not conform to the general standard of a ‘fair trial’, even if the 
minimum rights guaranteed by paragraph 3 - and also the rights set forth in 
paragraph 2 - have been respected”.53

31.  As if this were not clear enough, the Commission considered it 
helpful to clarify that:

“[t]he relationship between the general provision of paragraph 1 and the specific 
provisions of paragraph 3, seem to be as follows: In a case where no violation of 
paragraph 3 is found to have taken place, the question whether the trial conforms to 
the standard laid down by paragraph 1 must be decided on the basis of the 
consideration of the trial as a whole ...”.54

32.  This asymmetry between Articles 6 § 1 and 6 § 3 was reiterated by 
the Court in Deweer v. Belgium, where the Court deemed that, while “the 
various rights of which a non-exhaustive list appears in [Article 6 § 3] are 
constituent elements, amongst others, of the notion of a fair trial in criminal 
proceedings”, since the applicant in that case “was totally deprived of such a 
trial... the question whether [Articles 6 § 2 and 6 § 3] were observed has no 
real significance in this regard: it is entirely absorbed by the question of 
whether [Article 6 § 1] was complied with”.55 Again: a process can be 
unfair even if it complies perfectly with Article 6 § 3, but nothing here 
suggests that a process can be fair if those minimum rights are disrespected.

33.  Since then, the Court has applied the overall fairness of the 
proceeding for a multiplicity of purposes, but the relationship between 
paragraph 1 and paragraph 3 of Article 6 as expressed in Nielsen seems to 
have formed the bottom-line of the Court’s reasoning – until Dvorski. A 
milestone in this jurisprudence is the oft-cited judgment in Barberà, 
Messegué and Jabardo,56 in which the Court concluded that an 
accumulation of procedural defects (none of which in itself amounted to a 
violation of one of the rights explicitly enumerated in Articles 6 § 2 and 6 
§ 3) meant that “the proceedings in question, taken as a whole, did not 
satisfy the requirements of a fair and public hearing”.57

34.  In this light, the overall fairness analysis gradually became 
ubiquitous, even when dealing with claims under Article 6 § 3. In some 
instances, for example, the Court analysed cases concerning Article 6 § 3 in 
the context of the overall assessment of the proceedings. In Goddi,58 for 
example, the Court stated that the guarantees of Article 6 § 3 are 
“constituent elements” of “the general notion of a fair trial stated in 
paragraph 1” and that therefore “the Court has examined separately each 

53.  Nielsen v. Denmark, no. 343/57, Report of the Commission, 1960, § 52.
54.  Ibid.
55.  Deweer v. Belgium, no. 6903/75, § 56, 27 February 1980.
56.  Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain (plenary), no.10590/83, 6 December 1988.
57.  Ibid., § 89.
58.  Goddi v. Italy, no. 8966/80, § 28, 9 April 1984. 
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limb of the complaint and then made an overall assessment”.59 In other 
cases, the Court has stressed the need to interpret paragraph 3 of Article 6 in 
the light of the overall purpose of the norm – that is, to secure a fair 
procedure. This is revealed by a quote the Court has often used:

“The various rights of which a non-exhaustive list appears in paragraph 3 reflect 
certain aspects of the notion of a fair trial in criminal proceedings... When compliance 
with paragraph 3 is being reviewed, its basic purpose must not be forgotten nor must it 
be severed from its roots”.60

35.  However, as a reading of the case in which these sentences were 
formulated reveals, this reasoning had quite the opposite intention to that of 
the majority in the present judgment. The Court in Artico v. Italy, when 
drafting these sentences,61 seems to have meant the exact opposite. In 
Artico, the Court was ensuring that the legal assistance that the Government 
claimed to have provided to the applicant was indeed effective for the 
purposes of Article 6, and not an “illusory” right. Indeed, the Court 
concluded in that judgment that it was not effective: despite the appointment 
of counsel, the applicant had not received any substantive legal aid.62

36.  As a matter of tradition, the most prominent area in which the 
overall fairness test has been conducted is the realm of legal assistance. 
Under the guise of assessing the overall fairness of the proceedings, the 
Court has distanced itself from its previous defendant-friendly standards in 
favour of a more prosecution-leaning stance. Until Dvorski, the Court 
always dealt with Article 6 § 3(c) of the Convention in a manner consistent 
with the principles described above. It is true that in certain cases the Court 
engaged in a sort of balancing exercise between the reasons that justified 
certain restrictions to freely chosen legal assistance and their implications 
for the overall fairness of the procedure viewed in its entirety, but the Court 
did so only after acknowledging that such reasons existed. A milestone in 
this line of jurisprudence is John Murray,63 in which the Court stated:

“[the right] to benefit from the assistance of a lawyer already at the initial stages of 
police interrogation ... which is not explicitly set out in the Convention, may be 
subject to restrictions for good cause. The question, in each case, is whether the 
restriction, in the light of the entirety of the proceedings, has deprived the accused of a 
fair hearing.”64

37.  A central difference comes immediately to mind: since the right to 
legal counsel can only be restricted “for good cause”, the Court’s holistic 
assessment in John Murray comes only after such reasons have been 
demonstrated, since “even a lawfully exercised power of restriction is 

59.  Ibid., § 28.
60.  Correia de Matos v. Portugal [GC], no. 56402/12, §119, 4 April 2018.
61.  Artico v. Italy, no. 6694/74, § 32, 13 May 1980.
62.  Ibid., § 33.
63.  John Murray v. United Kingdom, no. 18731/91, § 63, 8 February 1996.
64.  Ibid., § 63.
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capable of depriving an accused, in certain circumstances, of a fair 
procedure”65. The Court, moreover, proved extremely cautious in its 
assessment of the overall fairness in this case, ultimately finding a violation: 
“it is not for the Court to speculate on what the applicant’s reaction, or his 
lawyer’s advice, would have been had access not been denied during this 
initial period”.66

38.  The Court refined and developed its stance on the invalidity of 
unmotivated restrictions to the right to a legal counsel in Salduz [GC].67 The 
applicant in this memorable Grand Chamber case had been denied legal 
assistance during police custody, during which time he made statements 
when interrogated which he subsequently retracted before the investigating 
judge and the prosecutor. The Court reiterated its reasoning from John 
Murray, stating:

“this right [to benefit from legal assistance from the initial stages of police 
interrogation] has so far been considered capable of being subject to restrictions for 
good cause. The question, in each case, has therefore been whether the restriction was 
justified and, if so, whether, in the light of the entirety of the proceedings, it has not 
deprived the accused of a fair hearing”.68

39.  It is undeniable from the underlined clause that the overall fairness 
assessment can only proceed once the restriction has been found to be 
justified. The Court itself has made clear, over and over, that any restriction 
to the right of legal counsel must be justified in order for it to analyse its 
impact on the overall fairness of the proceedings:

“Article 6 §1 requires that, as a rule, access to a lawyer should be provided as from 
the first interrogation of a suspect by the police, unless it is demonstrated in the light 
of the particular circumstances of each case that there are compelling reasons to 
restrict this right. Even where compelling reasons may exceptionally justify denial of 
access to a lawyer, such restriction – whatever its justification – must not unduly 
prejudice the rights of the accused under Article 6”.69

40.  Consistent with this reasoning, when applying the general principles 
to the case at hand, the Court observed:

“... no other justification was given for denying the applicant access to a lawyer than 
the fact that this was provided for on a systematic basis by the relevant legal 
provisions. As such, this already falls short of the requirements of Article 6 in this 
respect”.70

41.  John Murray and Salduz, therefore, make it clear that States cannot 
legitimately restrict access to legal assistance without valid reasons. As the 
above quotations show, it is indeed difficult to think of any other 

65.  Ibid., § 65.
66.  Ibid., § 68.
67.  Salduz v. Turkey [GC], no. 36391/02, §§ 12-17, 27 November 2008.
68.  Ibid., § 52.
69.  Ibid., § 55.
70.  Ibid., § 56.
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interpretation of the ratio decidendi of those cases. As late as 2010, the 
Court applied this reasoning, concluding that the absence of valid reasons 
for restricting an applicant’s access to a lawyer was enough to find an 
Article 6 violation:

“In any event, no further findings are required in that respect in the present case 
since having found that the pre-trial restriction on the applicant’s right to counsel had 
no justification the Court does not need to consider further what effect that restriction 
had on the overall fairness of the criminal proceedings against the applicant”.71

42.  An equally straightforward statement was made by the Court in 
Pishchalnikov v. Russia, a case concerning confessions made during pre-
trial proceedings after assistance of counsel had been denied.72 In this case, 
the Court analysed first whether “the applicant’s access to counsel was 
restricted” and whether this “restriction of defence rights was justified”. 
Immediately after conducting this dual assessment, the Court noted:

“[h]aving found that the restriction on the applicant’s right to counsel had no 
justification the Court, in principle, does not need to consider further what effect that 
restriction had on the overall fairness of the criminal proceedings, as the very concept 
of fairness enshrined in Article 6 requires that the accused have the benefit of the 
assistance of a lawyer already at the initial stages of police interrogation, unless the 
restriction to the right to counsel is exceptionally imposed for good cause”.73

43.  Dvorski v. Croatia concerned a “denial of choice” of legal counsel, 
rather than an outright denial of access to it. Without citing any Court 
precedent in support of its finding, the majority stated:

“... the first step should be to assess whether ... there were relevant and sufficient 
grounds for overriding or obstructing the defendant’s wish as to his or her choice of 
legal representation. Where no such reasons exist, the Court should proceed to 
evaluate the overall fairness of the criminal procedure”.74

44.  This was the first time that the Court reversed the reasoning of John 
Murray and Salduz. However, two qualifications are in order. First, unlike 
the preceding cases, which dealt with “denial of access” to a lawyer, 
Dvorski dealt with a “denial of choice”, which the Court considered a “less 
serious” matter.75 Second, and more importantly, the assessment of the 
overall fairness of the procedure seems to have been conducted on the basis 
of a serious presumption that the applicant’s initial confession, made in the 
absence of a freely chosen lawyer, had a “significant likely impact” on the 
development of the criminal proceedings.76 The nature of this “likelihood” 
is not clear, but, without doing any violence to the text, it could be read as 
an acknowledgement that every denial of choice of a lawyer at the critical 

71.  Pavlenko v. Russia, no. 42371/02, § 118, 1 April 2010.
72.  Pishchalnikov v. Russia, no. 7025/04, 24 September 2009.
73.  Ibid., § 81.
74.  Dvorski, cited above, § 82.
75.  Ibid., § 81.
76.  Ibid., § 111.
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stages of criminal proceedings could have an impact that jeopardises the 
fairness of the proceedings as a whole.77 This reading of Dvorski would be 
consistent with Salduz, although uncomfortably so.

45.  It is only in Ibrahim and Others v. the United Kingdom that, while 
claiming to be “clarifying” Salduz,78 the Grand Chamber in fact bluntly 
departs from the previous case-law on Article 6 § 3 (c) of the Convention. 
The Court states that the “absence of compelling reasons (for restricting an 
accused’s right to counsel) does not ... lead in itself to a finding of a 
violation of Article 6”.79 Indeed, as in John Murray and Salduz, when 
“compelling reasons are found to have been established, a holistic 
assessment of the entirety of the proceedings must be conducted to 
determine whether they were ‘fair’ for the purposes of Article 6 § 1”.80 
However, when “there are no compelling reasons for restricting access to 
legal advice, the Court must apply a very strict scrutiny to its fairness 
assessment”.81 Interestingly, the Court does not present this as an 
innovation, but as a correct reading of Salduz.82 As the separate opinion of 
Judges Sajó and Laffranque in Ibrahim and Others83 abundantly 
demonstrates, this is hard to maintain.

46.  The preceding paragraphs show that, contrary to the Court’s 
assertions, the reasoning in Ibrahim and Others contradicts a well-
established case-law that ended in Dvorski. Although claiming that Ibrahim 
and Others was “clarifying” or “fleshing out” the Salduz criteria, it was in 
fact abandoning that case-law and, with it, the rationale held by the Court 
throughout the five decades that separate Nielsen v. Denmark and Ibrahim 
and Others. Worse still, this U-turn in the Court’s case-law was not limited 
to Article 6 § 3 (c), but also extended to (d).

47.  In the case-law concerning the admission of evidence obtained 
through Article 3 violations, the Court has consistently applied a bright red-
line rule, invalidating procedures that rely on such evidence.84 Less clear is 
the Court’s stance regarding the admission of evidence in violation of 
Article 8 of the Convention.85 In cases concerning examination of witnesses 
under Article 6 § 3 (d), however, the Court has sometimes applied an 
overall fairness assessment.86 Admittedly, in order to save the Criminal 

77.  Such a reading of Dvorski is made in the concurring opinion of Judges Kalaydjieva, 
Pinto de Albuquerque and Turković, Dvorski, §19.
78.  Ibrahim and Others, cited above, § 257.
79.  Ibid., § 262.
80.  Ibid., § 264.
81.  Ibid., § 265.
82.  Ibid., §§ 260 and 262.
83.  Ibid., joint partly dissenting, partly concurring opinion of Judges Sajó and Laffranque.
84.  Jalloh v. Germany [GC], cited above, § 99.
85.  I have already argued in my partially concurring opinion in Dragoş Ioan Rusu 
v. Romania, no. 22767/08, 31 October 2017, together with Judge Bošnjak, for a stricter 
approach to the admissibility of evidence obtained in breach of Article 8 of the Convention.
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Justice Act 2003 and satisfy the “provocative” criticism from the Supreme 
Court of the United Kingdom in Horncastle,87 Al-Khawaja and Tahery 
departed from the “sole or decisive” rule, according to which a trial was 
unfair if a conviction was based solely or to a decisive extent on evidence 
provided by a witness whom the defendant had been unable to question at 
any stage of the proceedings. In fact, the Grand Chamber was contradicting 
a solid case-law on the absolute nature of the “sole and decisive” rule, in 
place since the judgment in Doorson.88 Such an “inflexible” approach 
involving the non-attendance of prosecution witnesses at trial and the 
subsequent admission of the absent witness’s untested statement as evidence 
would, the Court argued, run counter to its traditional stance on the need to 
assess the fairness of the proceedings as a whole.89 Since everything is now 
negotiable, the Court is not establishing a clear threshold beyond which a 
conviction becomes impermissibly based on non-tested pre-trial testimonial 
evidence. Even evidence banned in the Middle Ages, such as the statement 
of a dying person, can still be used.90

48.  Less than four years after the delivery of the Grand Chamber 
judgment in the case of Al-Khawaja and Tahery, it had to intervene again in 
the case of Schatschaschwili v. Germany, since it remained unclear whether 
a trial would be considered unfair if there were not good reasons for a 
prosecution witness’s non-attendance alone, even if the untested evidence 
was neither sole nor decisive. The cure was worse than the disease. In a 
profoundly divided judgment, the Grand Chamber decided that the absence 
of good reasons for the non-attendance of a prosecution witness could not in 
itself be conclusive for the unfairness of a trial.91 As Judges Spielmann, 
Karakaş, Sajó and Keller denounced, such application of the three-step 
examination would imply its redundancy so long as the overall fairness test 
was fulfilled, which would not only fail to provide any guidance to the 
national authorities as to the appropriate application of the Al-Khawaja and 
Tahery test, but indeed would give them too much leeway.92 To complicate 

86.  Al-Khawaja and Tahery [GC], cited above, § 143, referring to Salduz v. Turkey [GC], 
cited above, § 50. 
87.  Mike Redmayne, “Hearsay and Human Rights: Al-Khawaja in the Grand Chamber” 
(2012) 75(5) Modern Law Review 865, 869.
88.  Doorson v. the Netherlands, no. 20524/92, ECHR 1996-II, § 76, followed among 
others by Van Mechelen and Others v. the Netherlands, no. 21363/93 and others, ECHR 
1997-III, § 55; AM v. Italy, no. 37019/97, ECHR 1999-IX; Lucà, cited above, § 40; P.S. 
v. Germany, no. 33900/96, § 24, 20 December 2001; and Vladimir Romanov v. Russia, 
no. 41461/02, § 100, 24 July 2008.
89.  Al-Khawaja and Tahery, cited above, § 146, and Schatschaschwili, cited above, §§ 106 
and 112. 
90.  As Ulrich Sommer points out in “Das Konfrontationsrecht …”, cited above, p. 28, 
referring to Al-Khawaja and Tahery, cited above, § 160.
91.  Ibid., § 113.
92.  See the joint concurring opinion of Judges Spielmann, Karakaş, Sajó and Keller in 
Schatschaschwili v. Germany [GC], cited above, §§ 17-18.
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matters, the then majority added that sufficient counterbalancing factors 
were still needed if the untested pre-trial testimonial evidence carried 
significant weight.93 The present judgment closes the circle, in so far as it 
takes an overall approach to the examination of the fairness of the 
proceedings in the event of non-attendance of defence witnesses.

49.  Even if, for the sake of argument, one were to agree with the 
majority regarding the need for flexibility in the Court’s case-law on 
Article 6 of the Convention, the whole enterprise risks logical 
inconsistency. The fairness of a procedure can only be a procedural 
assessment: a procedure is not fair because the guilty were convicted or the 
innocent acquitted, for the simple reason that there is no way to ascertain 
legally whether the guilty were guilty apart from the procedure itself. 
Criminal justice is not about ontological justice and judges in criminal trials 
are not Gods. A procedure is fair when fundamental procedural rules are 
respected. In this sense, it is difficult to know what the assessment of 
whether a procedure is fair overall may mean in practice. It could mean that 
the Court is supposed to examine whether or not the restriction to the right 
at hand impaired the establishment of the material truth, but this would 
necessarily imply that the Court has an extra-procedural account of the 
material truth, which is legally impossible.

50.  A more modest account of overall fairness fails in a similar way. 
One might say that the violation is “cured” when it did not change the final 
result of the procedure – when the applicant would have been convicted and 
sentenced in the same manner had the procedure been flawless. But this is 
logically impossible, even if one concedes that this assessment can be 
conducted without an illegitimate extra-procedural account of the material 
truth. In performing this test, the Court is asked to examine the fairness of a 
procedure that should not have existed the way it did: for example, had the 
defendant had counsel of his or her choice, or had the defendant represented 
him or herself, then the procedure would probably have taken a different 
path, the defendant would have made different statements, different items of 
evidence would have been admitted... Ultimately, as the United States 
Supreme Court has put it, “[h]armless-error [or, in the Court’s jargon, 
“overall fairness”] analysis in such a context would be a speculative inquiry 
into what might have occurred in an alternate universe”.94

51.  Indeed, the Court itself has long recognised the logical obstacles to 
this kind of assessment. As early as 1980, the Court was examining the case 
of a convicted person who had received no effective assistance from the 
lawyer provided by the State. The Government in the case argued that the 

93.  Ibid., § 116. In his dissenting opinion joined to Schatschaschwili, cited above, Judge 
Kjølbro criticised the majority for introducing a third category (that of evidence carrying 
significant weight) in addition to the previous categories (sole and decisive evidence).
94.  Supreme Court of the United States, United States v. Gonzalez-Lopez, 548 U.S. 140, 
149 (2006).
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lack of legal assistance was irrelevant, since it would not have changed the 
applicant’s fate. As argued by the respondent State, “for there to be a 
violation of Article 6 § 3 (c) ... the lack of assistance must have actually 
prejudiced the person charged with a criminal offence”.95 The Court 
expressed its disagreement in principled terms: “nothing in Article 6 
paragraph 3 (c) indicate[s] that such proof [that effective assistance from a 
lawyer would have benefitted the applicant] is necessary; an interpretation 
that introduced this requirement into the subparagraph would deprive it in 
large measure of its substance. More generally, the existence of a violation 
is conceivable even in the absence of prejudice”.96 Even more explicitly, in 
John Murray, the Court replied to a similar argument by the Government, 
making clear that “it is not for the Court to speculate on what the applicant’s 
reaction, or his lawyer’s advice, would have been had access not been 
denied during this initial period”.97 The Grand Chamber replicated this 
reasoning almost literally in Salduz.98

52.  Even ignoring these fatal logical flaws in the majority’s reasoning in 
the present judgment, the overall fairness test is inherently subjective and 
therefore extremely malleable. This feature renders it a very ill-suited 
standard for the Court to use in an even minimally predictable fashion. For 
the same reason, this standard is especially ill-suited to guiding domestic 
courts when assessing compliance with the Convention: telling a domestic 
court that procedures should be conducted in an “overall fair” manner does 
not add much to the goodwill of domestic judges. Reasonable disagreements 
may exist among the domestic courts, among those which conduct the 
procedure and those which revise it, and between these courts and the Court, 
as to what “fair” means in any given context, or in general. Disqualifying 
domestic assessments of “fairness” seems less compatible with the 
subsidiarity principle than simply ascertaining discrete violations of specific 
procedural rights as these are set out in the Convention that Member States 
ratified. Allowing States to breach strict norms such as those of Article 6 § 3 
in favour of such a fuzzy concept invites, rather than prevents, violations to 
Article 6.

53.  If any evidence of the malleability of the “overall fairness” concept 
is needed, one may look at Ibrahim and Others, where the Court fleshed out 
a “non-exhaustive list of factors”99 relevant for the fairness analysis. These 
factors include, among “[o]ther relevant procedural safeguards afforded by 
domestic law and practice”, specific considerations (such as defendants’ age 

95.  Artico v. Italy, cited above, § 35.
96.  Ibid.
97.  John Murray, cited above, § 68.
98.  Salduz, cited above, § 58 (“[I]t is not for the Court to speculate on the impact which the 
applicant’s access to a lawyer during police custody would have had on the ensuing 
proceedings”.)
99.  Ibrahim and Others, cited above, § 274.
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and mental capacity) but also other “factors” which are as broad as the 
fairness assessment itself. The Court states, for example, that it will have 
regard to “the legal framework governing the pre-trial proceedings” and 
“the quality of the evidence... taking into account the degree and nature of 
any compulsion”. This is a map of the size of the territory: apparently 
accurate, but in reality useless in terms of providing any guidance. This is 
shown by the fact that not even the Court itself reviewed all these elements 
when conducting the fairness assessment a year later in Simeonovi 
v. Bulgaria.100 The lack of legal certitude is compounded in the case of a 
refusal by defence witnesses to attend, because the Ibrahim and Others list 
of the ten relevant factors for the assessment of the overall fairness of the 
proceedings101 was totally ignored in the present case, and no effort was 
made to replace it by an alternative list.

54.  If the lack of clarity already makes the overall fairness test a 
dangerous blank cheque for domestic courts, there is, however, one 
particularly dangerous factor that deserves especial attention: “[t]he weight 
of the public interest in the investigation and punishment of the particular 
offence in issue”.102 One need not take an extremely deontological stand to 
understand why this kind of reasoning should be prohibited in a court of 
law. The gravity and nature of offences may prompt States to adopt 
particular procedural provisions, and, specifically, nothing in the 
Convention should be understood to prevent countries from fighting 
terrorism, organised crime and other serious forms of crime. However, 
listing this factor among those relevant to assessing the fairness of 
proceedings is very troubling. I note that the Ibrahim and Others judgment 
did not refer to the public interest in the investigation and punishment of 
“the kind of offence in issue”, but of “the particular offence in issue”. This 
could be read as implying that defendants are entitled to different degrees of 
fairness in the procedures against them not only because of the kind of 
offence they are indicted for, but also because of the “public interest” their 
case happened to arouse. This would be the ultimate paradigm of “street 
justice”, more akin to vigilante punishment than to a lawful trial. Even if I 
think that the Court could not possibly have intended such a meaning, it is 
telling that in a paragraph which is envisioned as pedagogical this kind of 
ambiguity can be found. However, it is unclear what else the Court could 
have meant. It could have meant that States are granted some discretion in 
imposing more restrictive procedural rules to crimes that involve especially 
sensitive issues. If that were the case, however, this issue should have been 
assessed in the previous stage, that is, when evaluating the reasons the 
Government provided for the restriction. Taking the public interest into 

100.  Simeonovi, cited above, §§ 132-144.
101.  Ibrahim and Others, cited above, § 274.
102.  Ibid., § 274.
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consideration twice entails a double-counting – or, in other words, “half-
counting” the importance of the fairness of the trial.

55.  Relatedly, assessing the overall fairness of a procedure implies, in 
the Ibrahim and Others logic, that the Court should analyse the materials in 
the criminal file,103 notably the evidence used for conviction, and make a 
twofold assessment. First, whether the evidence in the file would have been 
there had the applicant’s right to a lawyer not been infringed. And second, 
whether that evidence would reasonably have led to conviction, even if the 
defendant had had legal assistance of his or her own choice. These 
hypothetical assessments cannot be conducted without meaningful 
engagement with the domestic procedural law, such as that governing 
standards of proof and admissibility of evidence. This seems a task that the 
Court is not best-equipped to carry out while simultaneously respecting 
Member States’ authority in designing their own procedural systems.

56.  Lastly, if the Court’s decisions are to provide any guidance to 
domestic authorities, it is unhelpful to ask domestic courts to conduct 
proceedings on the basis of overall fairness. This is not only because of the 
fuzziness of the concept but, more fundamentally, because courts cannot 
know at any given point of time how a given set of proceedings will 
continue in the future, since different bodies are charged with different tasks 
at different moments. For example, a judge or public prosecutor who does 
not allow the defendant to have access to a lawyer of his or her choice while 
conducting a preliminary investigation cannot possibly know in advance 
whether the rest of the proceedings, carried out in part by different bodies, 
will be conducted “sufficiently fairly” to compensate for a putative violation 
of the Convention. The impossibility of assessing the overall fairness of a 
procedure from inside the procedure itself should be a strong indicator that 
this is a poor standard for the Court to uphold.

The Convention principle of immediacy

57.  All of the above applies to the rights laid down in Article 6 § 3 (d).104 
Systematically, these rights are manifestations of the fairness principle, not 
just mere recommendations. They are also rooted in a European consensus 
on the principle of the immediacy of the evidence 

103.  Ibid., § 274. See also Al-Khawaja and Tahery, cited above, § 143.
104.  Ulrich Sommer, “Das Konfrontationsrecht des Art. 6 Abs. 3 lit. d MRK – “to examine 
the witness”, cited above, pp. 4-32; Ian Dennis, “The right to confront witnesses: meanings, 
myths and human rights” (2010) Criminal Law Review 255-274; Kweku Vanderpuye, 
“Traditions in Conflict: The Internationalization of Confrontation” (2010) 43 Cornell 
International Law Journal 513-583; John Spence, “The European Right to Confrontation in 
Criminal Proceedings - Absent, Anonymous and Vulnerable Witnesses” (2007) 
32 European Law Review  275-278; Maffei, The European Right to Confrontation in 
Criminal proceedings: Absent, Anonymous and Vulnerable Witnesses, Groningen, Europa 
Law, 2006.
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(Unmittelbarkeitsgrundsatz), from which the rule against hearsay is derived. 
In the light of the principle of immediacy, the close connection between the 
testimonial evidence and the court is philosophically perceived to provide 
the best possible approximation towards the truth. These principles are 
accepted in Europe and beyond, throughout different types of criminal-law 
systems, irrespective of whether and to what extent they are adversarial or 
inquisitorial. Although the manner in which the principle of immediacy is 
implemented in each national system differs, the acceptance of the principle 
as such is not denied.105 In the light of this consensus and the Court’s long 
standing case-law on the subject, the principle of immediacy imposes the 
following guidelines for trial courts, giving them not only a retrospective 
standard of review, but also a standard for the admissibility of prospective 
evidence at trial:

Guideline 1: The principle of immediacy requires that testimonial 
evidence be produced in the proceedings before the competent trial court, 
and therefore all viable measures, and if necessary, forceful measures, 
should be taken to bring absent witnesses to the trial hearing.106

Guideline 2: The test for assessing any request for the attendance or 
cross-examination of witnesses, which is identical for the defence and the 
prosecution, relies on the individual witness’s prima facie relevance to 
the outcome of the trial and to the position of the requesting party. This is 
an exclusively ex ante test. Hence, in assessing any request for 
attendance or cross-examination of witnesses, the trial court is not 
allowed to anticipate the result of the examination of the evidence – 
except in favour of the defence.

Guideline 3: Only exceptionally may testimonial evidence produced at 
the pre-trial stage in criminal proceedings be read out in court and used 
as a ground in the judgment. The principle of legality in criminal 
procedure requires an exhaustive legal catalogue of good reasons for not 
calling or cross-examining a witness during the trial and for reading-out 
an absent witness’s testimony at the trial. This catalogue of good reasons 
includes two categories of witnesses: unavailable witnesses, and 
witnesses in need of protection. The category of unavailable witnesses 
has the following sub-categories: (1) a deceased witness107; (2) the 
physical or mental incapability or illness of the witness108; (3) the 

105.  See Sebastian Bürger, “Unmittelbarkeitsgrundsatz und kontradiktorische 
Beweisaufnahme” (2016) 128 (2) Zeitschfrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 518-
546; and Daniela Dembo, Menschenrecht auf Verteidigng und Fairness des Strafverfahrens 
auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene, Berlin, Duncker  Humboldt, 2014.
106.  With regard to prosecution witnesses, Delta v. France, no. 11444/85, Series 1 
No. 191-A, § 37, and Pello v. Estonia, no. 11423/03, §§ 34 and 35, 12 April 2007; with 
regard to witnesses on behalf of the defence, Polufakin and Chernyshev v. Russia, 
no. 30997/02, § 207, 25 September 2008.
107.  Ferrantelli and Santangelo v. Italy, no. 19874/92, ECHR 1996-III.
108.  Bricmont v. Belgium, no. 10857/84, Series A, no. 158.
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witness’s disappearance109; (4) residence or travel abroad of the witness110;
 (5) the statutory right to remain silence as a co-accused111; (6) the 
privilege against self-incrimination112; and (7) the statutory exemption 
relating to a witness’s family relationships.113 The category of witnesses 
in need of protection has the following two sub-categories: (1) need to 
protect the life or limb of a witness114; or (2) the health of a vulnerable 
witness.115 The catalogue of these grounds must distinguish between 
testimonial evidence produced before a judge, public prosecutor or the 
police, since the evidence produced before the police or a prosecutor at 
the pre-trial stage cannot be equated, in its reliability and accuracy, with 
the evidence produced before the judge at the pre-trial stage. The 
catalogue of good reasons for reading out an absent witness’s testimony 
at the trial must be more expansive when a judge has collected evidence 
at the pre-trial stage, and less expansive when it has been collected by a 
public prosecutor or the police.

Guideline 4: When there is a good reason for not calling or cross-
examining a witness and for the pre-trial witness’s testimony being read 
out in court, the trial court must ensure that sufficient counterbalancing 
measures were or are taken to compensate for the handicaps imposed on 
the defence, such as a special pre-trial hearing at which the witness’s 
evidence was taken under adversarial conditions.116 Neither a direction to 
the jury that the untested statement should be given less weight,117 nor 
the possibility that the defendant challenge or rebut the testimony of the 
absent witness, by giving evidence himself or herself or by examining 
another witness, suffices.118

Guideline 5: Even when sufficient counterbalancing measures were 
taken to compensate for the handicaps imposed on the defendant, the trial 
court must not base a judgment, alone or to a decisive extent, on the pre-
trial testimony of an absent witness.119 Such reasoning would negate the 
essence of the principle of immediacy.

109.  Artner v. Austria, no. 13161/87, Series A no. 242-A.
110.  Schatschaschwili, cited above, § 155, and Nechto, cited above.
111.  Lucà, cited above.
112.  Vidgen v. the Netherlands, no. 29353/06, 10 July 2012.
113.  This is the situation in Unterpertinger v. Austria, no. 9120/80, Series A no. 110, and 
Asch v. Austria, no. 12398/86, Series A no. 203. The Court decided these cases in a 
contradictory way, as the dissenting Judges Evans and Bernhardt pointed out in the latter 
case.
114.  Kostovski v. the Netherlands, no. 11454/85, Series A no. 166.
115.  P.S. v. Germany, cited above.
116.  Schatschaschwili, cited above, § 162, and Melnikov v. Russia, no. 23610/03, § 80, 
14 January 2010.
117.  Al-Khawaja and Tahery, cited above, § 164, but see also §§ 156 and 157. Careful 
evaluation of evidence does not suffice (Hulki Günes v. Turkey, no. 28490/95, § 95, 
19 June 2003).
118.  Paic v. Croatia, no. 47082/12, § 51, 29 March 2016.
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Guideline 6: When the trial court is faced with a contradiction 
between the pre-trial and the trial statements of a witness, the principle of 
immediacy requires that the latter should be given greater weight.

Guideline 7: These are bright red lines that cannot be crossed by a 
trial court, under pain of leading to a violation of the principle of 
immediacy and consequently the unfairness of the trial. No evidence can 
be taken into account by the trial court in breach of the above guidelines, 
unless domestic law provides for the possibility of an agreement between 
the prosecution and the defence regarding the reading out of pre-trial 
testimonial evidence, and both parties agree to that reading.

Application of the Convention standards to Witness A.

58.  Witness A. was an officer of the Organised Crime Department and 
always acted on instructions from his superiors. The Government 
themselves described his role as follows: “Therefore, Mr A.’s role in the 
events in question was limited to his technical facilitation of operative-
search activity in respect of the applicant.”120 In fact, there was a covert 
operation against the applicant, and witness A. acted as a covert agent 
whose activities led to the collection of the entire body of evidence against 
her, mostly through video recordings made in the dormitory room she 
shared with V. and Ku.

59.  The categorisation of witness A as a defence witness is problematic. 
Although it had been on the applicant’s behalf that A. was questioned as a 
witness at the pre-trial stage, it was the public prosecutor who moved to 
have his testimony read out at the trial and the trial court relied on this 
written testimony to convict the applicant. This problematic categorisation 
is not excluded by the fact that the national courts did not explore the 
probative meaning of the testimony given by A. The particularity of the 
situation in the present case lies in the fact that the conviction relied on the 
assumption that no entrapment or other kind of police-induced circumstance 
had occurred which could have resulted in the acquittal or exoneration of 
the applicant.

60.  The applicant herself reiterated during the trial that she had insisted 
on a confrontation with witness A., but to no avail.121 No steps were taken 
to establish the whereabouts of witness A., who had taken part in the covert 
operation against the applicant, and to have him attend the trial.122 The trial 

119.  See footnote 88 above.
120.  See the Government’s observations of 28 November 2017, page 21.Although they 
consider witness A. as a witness on behalf of the applicant (paragraph 8 of the 
observations), the Government treat this witness, in reality, as a prosecution witness 
(paragraph 115 and 116 of the observations).
121.  Paragraph 57 of the judgment.
122.  Contrast Bykov, v. Russia [GC], no. 4378/02, § 97, 10 March 2009.
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court merely concluded that all the evidence against the applicant was 
admissible, and the Russian Supreme Court upheld that finding on appeal 
without any further elaboration. With regard to the applicant’s submission 
on entrapment, the Supreme Court merely stated that the appeal bench was 
“unable to agree” with the defendant, without adding any further 
considerations.123

Neither the applicant nor her lawyers were present at the questioning of 
witness A. during the pre-trial phase. The defence was not given an 
opportunity to confront A. at the pre-trial stage or during the trial. Since 
there was no waiver of the examination of witness A. or valid consent to 
reading out the absent witness’s testimony under Article 281 § 1 of the 
Russian Code of Criminal Procedure, section two of the same Code applied. 
It was for the trial court to verify whether the reasons for witness A.’s non-
attendance were valid and, if they were not, to ensure that witness A. 
appeared before it, for example by issuing orders compelling him to appear.

61.  It is plain that no good reason can be given to justify the failure to 
call witness A. to testify at the hearing as required by section two of 
Article 281. The Russian Code of Criminal Procedure explicitly provides 
examples of good reasons, as well as an omnibus clause referring to “other 
exceptional circumstances”. These come close to the criteria that were 
established by the Court in Al-Khawaja and Tahery. Besides, like many 
other provisions in European codes of criminal procedure, the provision in 
the Russian code does not differentiate between witnesses on behalf of the 
defence and those appearing for the prosecution.

62.  In this context the Court has held “that where an accused asserts that 
he was incited to commit an offence, the criminal courts must carry out a 
careful examination of the material in the file, since for the trial to be fair 
within the meaning of Article 6 § 1 of the Convention, all evidence obtained 
as a result of police incitement must be excluded.”124 Applying these 
principles to the present case results in a special duty on the national court 
to have the evidence on whether police incitement took place closely 
examined, in order then to be able to exclude the respective part of the 
evidence. This duty did not arise from the applicant’s defence concerning 
her perception of “provocation” by law-enforcement agents alone, but also 
from A.’s deep involvement in the case, as became clear from his own pre-
trial statement as well as the videotapes collected from a hidden surveillance 
camera in the applicant’s flat. Another important hint which should have 
made clear the obligation to investigate the possibility of witness A.’s 
involvement in the offences was the testimony from witness V., who stated 
that some of the books on “the way of jihad” had been given to the applicant 
by her acquaintance A.125

123.  See the applicant’s observations before the Grand Chamber, § 58.
124.  Ramanauskas v. Lithuania [GC], no. 74420/01, § 60, 5 February 2008.
125.  Paragraph 29 of the judgment.
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63.  Finally, witness V. gave contradictory statements during the pre-trial 
and the trial questioning126 and witness Ku. retracted the statements made 
by her at the pre-trial stage, instead stating that the applicant had not incited 
her to become a suicide bomber.127 In sum, witness V. stated during the trial 
that the applicant had been preparing her and Ku. to become suicide 
bombers and witness Ku. denied V.’s statement, stating that the applicant 
had not incited her to become a suicide bomber. In view of these 
contradictions, the pre-trial statements of both witnesses were read out 
during the trial. Ultimately, the trial court made use of the pre-trial 
statements by witnesses V. and Ku. and of the statements made at trial by V.128

64.  The majority conclude that the applicant was able to conduct various 
other procedural measures, without referring to the important question of 
what the cross-examination of witness A. would – at best – have meant for 
the applicant’s defence. The procedural aim of confrontation could neither 
be reached by commenting on his pre-trial statements nor, for example, by 
questioning other witnesses about the events in which A. had been involved, 
as the majority claim.129 The fact that other procedural rights of the 
defendant were upheld by the court should be considered as a matter of 
course, not as an argument for lowering the threshold for assessing whether 
the court violated another of the defendant’s rights. These rights are not to 
be confused with procedural safeguards with respect to evidence that could 
not be challenged by the defendant. With this argument the majority – 
despite their conviction that the national court is better placed than the Court 
to decide about the necessity of evidence – contravene the prohibition on 
anticipating evidence (Verbot der Beweisantizipation). By using the 
argument that the applicant could have used these other kinds of evidence, 
they anticipate that the result of witness A.’s cross-examination would not 
have changed the content of his testimony in relation to the pre-trial stage.

Application of the Convention standards to witnesses B. and K.

65.  B. and K. were attesting witnesses. As a matter of principle, the 
status of an attesting witness is problematic in the light of the Convention. 
According to Article 60 of Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation, an attesting witness is “a person, disinterested in the outcome of 
the criminal case”; he or she is entitled to take part in an investigative action 
and make comments on it, and these comments are to be entered into the 
record. An attesting witness is also entitled to familiarise himself or herself 
with that record.130 Since there are no legal requirements as to the legal 

126.  Paragraph 31 of the judgment.
127.  Paragraph 32 of the judgment.
128.  Paragraphs 58 and 60 of the judgment.
129.  Paragraph 99 of the judgment.
130.  Government’s observations of 28 November 2017, paragraph 108.
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qualification of the attesting witness, he or she may not be in a position to 
comment on, let alone verify, the legality of the procedure adopted by the 
investigator. This evidently empties the role of the attesting witness of much 
of its interest. Even where he or she does possess a legal qualification, the 
attesting witness evidently cannot replace the guarantee of legal assistance 
to the accused or to suspects who have not been charged, for the obvious 
reason that he or she is chosen by the investigator. Furthermore, there is a 
serious risk of misuse of this witness by the prosecutorial side, since it can 
be easily anticipated that the investigator will choose individuals who have 
his or her trust and who will not create problems. Moreover, when brought 
and questioned before the trial court, an attesting witness may be led to 
reproduce what he or she heard from the material witnesses or the accused 
or the suspect during the investigative action. Such questioning would 
correspond to misuse of the attesting witness as a hearsay witness at the 
trial. In order to comply with the prohibition on hearsay, the questioning of 
attesting witnesses would have to be limited to the circumstances 
surrounding the investigative action and its conduct. Finally, the Court itself 
has already held that the absence of attesting witnesses in court does not 
infringe Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention, since “it appears that the 
contribution by attesting witnesses to the proceedings was limited to 
statements on the manner of conducting the investigative measures” and 
“their depositions did not serve to a material degree as a basis for the 
applicants’ convictions”.131

66.  In the case at hand, attesting witnesses B. and K. were invited to 
attend the search of the applicant’s bag. The criteria for inviting these 
specific persons are unknown, as are their qualifications for that purpose 
and whether they were sworn in. They were not questioned during the 
preliminary investigation and no confrontation took place between them and 
the applicant. In due course the defence lawyers requested their attendance 
at the trial, in order to determine the exact circumstances of the search of the 
applicant’s bag. The applicant did not insist that these witnesses be 
questioned, but acceded to the motion of her lawyers, who argued that the 
questioning was necessary.132 Without any justification, the trial court 
rejected the defence motion. In its judgment, the trial court did not mention 
witnesses B. and K, but only referred to the testimony of the patrol officers 
and officers at the police station, who denied the allegation that the 
explosives had been planted in the applicant’s bag, and to the official report, 
according to which the personal search had preceded the taking of 
fingerprints.133 The Supreme Court did not consider the defence request 
unsubstantiated or unreasoned, but argued that the attendance of witnesses 

131.  Shumeyev and Others v. Russia (dec.), no. 29474/07, 8669/09 and 55413/10, § 37, 
22 September 2015.
132.  Paragraph 52 of the judgment.
133.  Paragraph 61 of the judgment. 
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B. and K. was not necessary, because the applicant claimed that the 
explosives had been planted in her bag before their arrival.134 Like the 
Government,135 the Russian courts prejudged the requested witnesses’ 
testimony, adducing that they would in any case be unable to provide any 
evidence beyond that already available to the courts.136

67.  Contrary to the majority’s claim,137 it is not true that the defence 
request to examine witnesses B. and K. during the trial “did not contain any 
particular factual or legal arguments”: it contained the factual subject matter 
of the questioning (the exact circumstances of the search) and its legal 
purpose (establishing whether the explosives had been planted in the 
applicant’s bag)138. Furthermore, when requesting the attendance of defence 
witnesses, the defence does not have to “elaborate in concrete terms” on 
how their testimony would assist the case for the defence.139 Such 
elaboration would equate to asking the defence to surrender its trial strategy 
and particularly its questioning strategy. More troubling still, no such 
elaboration is demanded from the prosecution.140 It is patent that the 
majority demand from the defence much more than they require the 
prosecution to do. Ultimately, the majority contradict themselves, because 
they admit that, on the basis of the defence request alone, the attesting 
witnesses’ testimony “would have ranged beyond the mere modalities of the 
search and the information subsequently entered in the police records”,141 
and therefore acknowledge their relevance as defence witnesses; at the same 
time, however, they affirm that “further reasons for the examination of these 
witnesses would have been required”.142

68.  The majority’s uneven approach becomes even more questionable 
when, in order to justify the non-attendance of witnesses B. and K., they 
embark on an open-ended criticism of the defence strategy, pointing twice 
to the defence’s “general passivity”143 during the examination of the police 
officers. Such virulent criticism, which goes far beyond the prima facie 
pertinence test, is unacceptable. When assessing the request for the 
attendance of defence witnesses, it is absolutely illegitimate to extrapolate 

134.  Paragraph 67 of the judgment.
135.  See the Government’s observations before the Grand Chamber, § 107.
136.  Paragraph 42 of the Chamber judgment. The conclusion was followed by the 
Chamber itself (paragraph 98 of the Chamber judgment). Strangely enough, this fact 
disappeared from the Facts part of the Grand Chamber judgment. Yet the argument was 
made by the Government again before the Grand Chamber (paragraph 135 of the 
judgment).
137.  Paragraph 171 of the judgment.
138.  Paragraph 169 of the judgment.
139.  Paragraph 171 of the judgment.
140.  A contrario, Schatschaschwili, cited above, §§ 119-121.
141.  Paragraph 138 of the judgment.
142.  Paragraph 171 of the judgment.
143.  Paragraphs 171 and 174 of the judgment.
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conclusions that are negative for the defence from its strategy in the cross-
examination of prosecution witnesses. The majority here mix apples and 
oranges. In so doing, they assume that “the significance of the attesting 
witnesses’ possible testimony ... from the perspective of the trial court, was 
only remotely relevant to the subject matter of the accusation.”144 In other 
words, they contravene the prohibition on anticipation of the evidence. Even 
worse, in so doing, the majority verify the allegation of planted evidence 
only by giving credence to the very police officers who could possibly be 
responsible for such planting of evidence. This is simply not fair. Such 
blatantly unfair treatment of the defence is not compensated by the 
promised “overall fairness” assessment.

69.  In fact, in the eyes of the majority, the overall fairness test is 
ultimately applied, not to the proceedings, but to the merits of the trial 
court’s judgment. In condoning the decision not to examine witnesses B. 
and K., the majority invoke the fact that the conviction was based “on a 
considerable body of evidence”.145 The alleged fairness of the outcome of 
the proceedings justifies the shortcomings in the procedure. The end 
justifies the means. The Court is going back hundreds of years in time, 
ignoring the fact that any short-term gains associated with more attainable 
convictions in some high-profile cases, such as the present one, must be 
assessed against longer-term systemic losses.

70.  In this context, the subsequent allegation that the applicant, “assisted 
by professional lawyers, was able to conduct the defence effectively, 
confront and examine witnesses testifying against her, comment without 
hindrance on the incriminating evidence, adduce evidence she considered 
relevant and to present her account of the events to the domestic courts” 
means little, but the little it means is dangerous. It is dangerous that respect 
for certain other procedural rules can be used as an excuse to justify a 
failure to comply with Article 6 § 1 (d). It is dangerous because it assumes 
that compliance with Article 6 § 1 (d) would have not have changed the 
outcome. As if the majority had divinatory power to perceive material truth 
beyond the limits of the procedure and to determine, in all their 
inexplicable, transcendental discretion, which rule of procedure should 
apply in each individual case. Human justice playing God’s justice is justice 
at its worst.

144.  Paragraph 173 of the judgment. Here, the majority patently contradict the liberal 
criterion exposed in paragraph 160 of the judgment.
145.  Paragraph 175 of the judgment. This unfortunate method is not new in the Court’s 
case-law (see, for example, Sievert v. Germany, no. 29881/07, § 67, 19 July 2012, and 
Poletan and Azirovik v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, nos. 26711/07 and 2 
others, § 82, 12 May 2016).
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Conclusion

71.  Alarm bells should be ringing among lawyers as a result of this 
judgment. It is particularly striking that the majority state that the applicant 
was able to “adduce evidence she considered relevant”,146 as if this had been 
the most impeccable of trials. The true novelty of this judgment is twofold: 
the enhanced obligation for the defence to “elaborate in concrete terms” on 
how the defence witness’s testimony would assist the case for the defence, 
and the corrosive expansion of the overall fairness test to the assessment of 
alleged violations of the right to examine defence witnesses. This test is 
nothing more than a blank cheque for the domestic courts to do whatever 
they want with Article 6 § 3 rights and for the Court to confirm the outcome 
of the proceedings. After the weakening of the right to a confrontation with 
prosecution witness in the Al-Khawaja and Tahery and Schatschaschwili 
judgments and the eroding of the right to legal representation in Ibrahim 
and Others, the present judgment on the non-attendance of defence 
witnesses closes the circle, by revisiting the Perna test on the basis of the 
overall fairness test. With the unfortunate triangle Schatschaschwili/Ibrahim 
and Others/Murtazaliyeva, the Court erroneously pursues the double path of 
persistently watering down defence rights and “deferential[ly]”147 
abandoning its supervisory powers to the domestic courts. The silent assault 
on the rights of the defence in criminal procedure has been incontrovertibly 
stepped up, to such an extent that one wonders where it will stop.

146.  Paragraph 175 of the judgment.
147.  Paragraph 154 of the judgment.
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BEUZE v. BELGIUM – JUDGMENT 1

In the case of Beuze v. Belgium,
The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber 

composed of:
Guido Raimondi, President,
Angelika Nußberger,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ganna Yudkivska,
Helena Jäderblom,
Robert Spano,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Krzysztof Wojtyczek,
Valeriu Griţco,
Ksenija Turković,
Egidijus Kūris,
Síofra O’Leary,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani,
Lәtif Hüseynov,
Jovan Ilievski, judges,

and Johan Callewaert, Deputy Grand Chamber Registrar,
Having deliberated in private on 15 December 2017 and on 27 June 

2018,
Delivers the following judgment, which was adopted on the 

last-mentioned date:

PROCEDURE

1.  The case originated in an application (no. 71409/10) against the 
Kingdom of Belgium lodged with the Court under Article 34 of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(“the Convention”) by a Belgian national, Mr Philippe Beuze (“the 
applicant”), on 25 November 2010.

2.  The applicant, who had been granted legal aid, was represented by 
Ms D. Paci, a lawyer practising in Brussels. The Belgian Government (“the 
Government”) were represented by their Agent, Ms I. Niedlispacher, of the 
Federal Justice Department.

3.  Relying on Article 6 §§ 1 and 3 (c) of the Convention, the applicant 
alleged, first, that he had been deprived of his right of access to a lawyer 
while in police custody, without being given sufficient information about 
his right to remain silent and his right not to be compelled to incriminate 
himself, and secondly, that he had not been assisted by a lawyer during the 
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subsequent police interviews, examinations by an investigating judge and 
other investigative acts in the course of the judicial investigation.

4.  The application was allocated to the Second Section of the Court 
(Rule 52 § 1 of the Rules of Court). On 25 August 2014 a Chamber of that 
Section gave notice of the above-mentioned complaints to the Government. 
The remainder of the application was declared inadmissible pursuant to 
Rule 54 § 3. On 13 June 2017 the Chamber, composed of the following 
judges: Işıl Karakaş, Nebojša Vučinić, Paul Lemmens, Valeriu Griţco, Jon 
Fridrik Kjølbro, Stéphanie Mourou-Vikström and Georges Ravarani, 
Judges, and also of Hasan Bakırcı, Deputy Section Registrar, relinquished 
jurisdiction in favour of the Grand Chamber, neither of the parties having 
objected to relinquishment (Article 30 of the Convention and Rule 72).

5.  The composition of the Grand Chamber was determined according to 
the provisions of Article 26 §§ 4 and 5 of the Convention and Rule 24.

6.  The applicant and the Government each filed further written 
observations on the merits of the case. The parties replied at the hearing to 
each other’s observations (Rule 44 § 5). In addition, third-party comments 
were received from Fair Trials International, which had been given leave by 
the President to intervene in the written procedure (Article 36 § 2 of the 
Convention and Rule 44 § 3).

7.  A hearing took place in public in the Human Rights Building, 
Strasbourg, on 20 December 2017.

There appeared before the Court:

(a)  for the Government
MS I. NIEDLISPACHER, Agent;

(b)  for the applicant
MS D. PACI, Counsel.

The Court heard addresses by Ms Paci and Ms Niedlispacher and their 
replies to questions from judges.

THE FACTS

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

8.  The applicant was born in 1974. He is currently serving a life 
sentence in Marche-en-Famenne prison (Belgium).
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A.  The applicant’s arrest in France

9.  The applicant was arrested on 17 December 2007 by the French 
gendarmerie in a village situated in the French département of Nord and 
taken into police custody under a European arrest warrant issued against 
him on 14 November 2007 by an investigating judge of the Charleroi 
(Belgium) Court of First Instance, on the basis of a request of 6 November 
2007 from the Crown Prosecutor attached to that court.

10.  The warrant stated that the applicant was wanted for the 
premeditated murder of his former girlfriend, M.B., committed on 
5 November 2007. The warrant stated that a witness who was a neighbour 
of M.B. had formally identified the applicant. It also referred to a risk of 
reoffending in view of his history of violence.

11.  The interview record drawn up by the French gendarmes at the time 
of the applicant’s arrest on 17 December 2007 indicated that he had waived 
his right under Article 63-4 of the French Code of Criminal Procedure to 
consult with a lawyer of his choosing or, failing that, officially assigned 
counsel.

12.  In a judgment of 21 December 2007, the Investigation Division of 
the Court of Appeal of Douai (France), after acknowledging that the 
applicant had not renounced his entitlement to the rule of speciality1, 
ordered his surrender to the Belgian judicial authorities for the execution of 
the above-mentioned arrest warrant. The applicant was assisted before the 
Investigation Division by a lawyer, Ms A., of the Douai Bar.

B.  Surrender to Belgian authorities and pre-trial investigation stage

13.  Having been surrendered to the Belgian authorities at 10.40 a.m. on 
31 December 2007, the applicant was interviewed by the criminal 
investigation police from 11.50 a.m. to 3.55 p.m.

14.  As shown by the police interview record, in accordance with 
Article 47bis of the Code of Criminal Procedure (code d’instruction 
criminelle) (see paragraphs 62-65 below), the applicant was notified that he 
was entitled to request the verbatim transcription of all the questions put to 
him and his answers, to request any investigative act or the conducting of 
any interview, and that his statements could be used in evidence.

15.  During that first interview, the applicant explained that he had met 
M.B. in early 2007 through C.L., his then girlfriend. He admitted that he 
had been present on 5 November 2007 at the scene of the crime but denied 
having committed the murder. He claimed that the victim, M.B., had been 

1.  The speciality rule entails that a person whose extradition or surrender is requested may 
only be prosecuted, tried and detained in respect of the offence for which he or she is 
extradited or surrendered or for acts committed thereafter.
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struck with a hammer by her thirteen-year-old son. He explained that he had 
intervened and grabbed the hammer from the child, but the latter had 
continued to hit his mother. The applicant stated that he had left with an axe 
– which the police had later found near the scene – because he was afraid of 
being accused on account of his criminal record. He explained that he had 
fled the scene and had been hiding in his car when the emergency services 
arrived. He stated that he was unaware that the victim was dead.

16.  During the interview the applicant was also questioned about a 
statement made to the police by M.B. on 25 October 2007 according to 
which the applicant had tried to kill her by running her over. The applicant 
explained that he had accidentally skidded while driving his car and had 
probably hit M.B., but denied that his intention had been to kill her as she 
had alleged.

17.  The investigators informed the applicant that they had intercepted a 
number of text messages that had been sent to relatives of M.B., following 
her death, from a mobile phone belonging to him. Those messages included 
one offering condolences for the death of M.B. The applicant denied having 
sent them himself.

18.  The applicant’s detailed statements were taken down by the police in 
an eight-page record. The record indicated at the very end that following the 
interview the applicant had read over his statements and had not wished to 
correct them or add to them.

19.  All subsequent records of his statements contained the same 
indications and were signed by the applicant. Except for the first police 
interview record, of which a copy was given to him after his examination by 
the investigating judge later that day, the applicant received his copies 
immediately after being questioned.

20.  Following his interview by the criminal investigation police, the 
applicant was examined by the investigating judge at the Charleroi Court of 
First Instance at 4.45 p.m. that day. He confirmed his statements to the 
investigating judge.

21.  On being asked by the investigating judge at the beginning of the 
examination whether he had chosen a lawyer, the applicant answered in the 
negative. At the end of the interview record it was stated:

“I (the investigating judge) have notified him that I have informed the deputy to the 
Chair of the Bar Council, given that, at the current stage of the proceedings, he has not 
appointed counsel.”

22.  Following the investigating judge’s examination, which finished 
at 5.42 p.m., the judge observed that a psychiatrist needed to be called 
immediately. He formally charged the applicant with the premeditated 
murder of M.B. An arrest warrant was issued to the applicant on the same 
day and he was remanded in custody.

23.  It is not in dispute that the applicant was not allowed to 
communicate with a lawyer between the time of his surrender to the Belgian 
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authorities and the end of his period in police custody on 31 December 
2007. He was only allowed to consult with a lawyer, in accordance with the 
applicable law, once the decision had been taken by the investigating judge 
to remand him in custody (see paragraphs 21 above and 55-56 below). 
Moreover, even though he was subsequently assisted by a lawyer during the 
judicial pre-trial investigation, that lawyer did not attend the police 
interviews, examinations by the investigating judge or other investigative 
acts which took place throughout that phase of the proceedings (see 
paragraph 59 below).

24.  On 11 January 2008 the applicant was again interviewed by the 
criminal investigation police. He confirmed his previous statements about 
M.B.’s death and provided further particulars about what had happened. The 
applicant stated that he had indeed seen a person passing by in the street 
who had witnessed the blows inflicted by the victim’s son, and that this 
witness had been accompanied by a woman, and he admitted to having 
threatened the witness with a fake gun that had subsequently been found in 
his car after his arrest. When the officers pointed out the inconsistencies in 
his account, the applicant acknowledged that he had been carrying a real 
gun at the time but continued to deny that he was the murderer.

25.  There is no indication in the interview record of 11 January 2008, or 
elsewhere in the file, that the applicant had actually been assigned a lawyer 
following the notification to the Bar on 31 December 2007, or that he had 
been in contact with a lawyer prior to that interview.

26.  In parallel to the investigation into the murder of M.B., the applicant 
was interviewed by the police on four occasions between 6 and 7 March 
2008 for “criminal association” in respect of car thefts.

27.  When examined again by the investigating judge on 17 March 2008, 
the judge asked the applicant if he had chosen a lawyer. He replied in the 
affirmative and mentioned that he had been in contact with a lawyer at the 
Brussels Bar. The applicant was informed that the psychiatric assessment 
had been received and that it had identified an antisocial personality 
disorder. When questioned about the facts related to M.B.’s murder, the 
applicant confessed to having stolen a document from the case file, although 
the authorities had been unaware of this. Subsequently, having repeated that 
the perpetrator of M.B.’s murder was her son, the applicant changed his 
account of the events. He mentioned the presence of C.L. at the scene of the 
crime at the time when M.B. was attacked. He explained that he had 
witnessed an argument between the two women and that he had had to wrest 
a hammer from C.L.’s hands.

28.  On 25 March 2008 the criminal investigation police interviewed the 
applicant for the purposes of a morality and personality assessment. A 
second police interview was held on the same day concerning bodily harm 
inflicted on C.L. on 17 September 2007. The applicant acknowledged that 
he had invited C.L., then pregnant, to get into his car. He stated that he had 
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punched C.L. in the face to “protect” her from a possible encounter with 
M.B. that had been planned with the aim of stealing the latter’s mobile 
phone and bank card. He explained that M.B., with the help of an 
accomplice, had then pushed C.L. into the canal.

29.  A neuropsychological assessment of the applicant was carried out on 
28 April 2008 and sent to the investigating judge. The expert psychologist 
concluded that the applicant had limited verbal skills but that his reasoning 
was not abnormal. The expert also highlighted his significant lack of 
empathy and sociability.

30.  On 6 June 2008 a reconstruction of the events of 5 November 2007 
was held at the scene of the crime. The two eyewitnesses took part in the 
reconstruction (see paragraphs 10 and 24 above). The applicant’s lawyer 
was absent, as the law did not provide for the attendance of a lawyer at any 
investigative act (see paragraph 59 below). In the context of the 
reconstruction, the applicant mentioned when interviewed that another 
person, A.N., had also been at the scene on the day in question. He changed 
his version of events again and stated that he had falsely accused the 
victim’s son. He claimed that the fatal blows had in fact been struck by C.L. 
and that he had fired a gun to intimidate C.L.

31.  During the interview conducted on the same day by the criminal 
investigation police, the applicant challenged the account given by the two 
eyewitnesses at the reconstruction and confirmed his new version of the 
facts. There is no evidence in the file that the applicant sought to 
communicate with his lawyer before or after the reconstruction or the 
interview of the same day.

32.  An arrest warrant was issued on 8 August 2008 extending the 
investigating judge’s remit, on the basis of the submissions of the Crown 
Prosecutor dated 23 May 2008 and 7 July 2008, to three additional offences: 
the attempted murder of M.B. on 25 October 2007, and two offences 
committed on 17 September 2007 against C.L., namely robbery with 
violence or threats, and fraud.

33.  The applicant was examined on that subject by the investigating 
judge on 18 August 2008. The information provided for by Article 47bis of 
the Code of Criminal Procedure (see paragraph 65 below) was repeated to 
him; he was also notified of his right to refuse the extension of the charges 
and to consult with his lawyer on this matter beforehand. The record of the 
examination shows that he agreed to the extension, thereby renouncing his 
entitlement to the speciality rule that had been granted by the French 
authorities (see paragraph 12 above). He also expressed his wish that his 
lawyer should confirm his position.

34.  On 5 December 2008 the applicant was heard by the Crown 
Prosecutor as to whether he agreed to the extension of the charges. He 
replied that he wished to consult with his lawyer on this matter.
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35.  Acknowledging that the applicant had not ultimately given his 
consent, in a judgment of 13 January 2009 the Investigation Division of the 
Douai Court of Appeal agreed to extend his surrender for the purposes of a 
criminal prosecution to the three above-mentioned additional charges.

36.  At the close of the judicial investigation stage, the applicant was 
committed to stand trial before the Assize Court of Hainaut Province by a 
judgment of 31 August 2009 of the Indictment Division (chambre des mises 
en accusation) of the Mons Court of Appeal. The Indictment Division found 
that there were serious indications of the applicant’s guilt in the light, 
principally, of the witness statements, the investigators’ findings, the real 
evidence gathered and the forensic medical and psychiatric assessments.

C.  Proceedings in the Assize Court

37.  At the start of the trial in the Assize Court, on 1 February 2010, the 
applicant, assisted by his Belgian counsel, filed a submission in which he 
requested that the records of the interviews conducted without legal 
assistance and the ensuing acts should be annulled and that the prosecution 
case should be declared inadmissible. He argued that his lack of access to a 
lawyer while in police custody, on 31 December 2007, and during the 
subsequent interviews and examinations had entailed a breach of an 
essential formal requirement directly affecting his defence rights and thus 
irretrievably vitiating the arrest warrant. The applicant complained that the 
absence of a lawyer had necessarily caused him damage.

38.  Referring to the Court’s case-law and in particular the judgments in 
Salduz v. Turkey ([GC], no. 36391/02, ECHR 2008) and Dayanan v. Turkey 
(no. 7377/03, 13 October 2009), the applicant submitted that it laid down an 
absolute principle not allowing for any case-specific assessment, given that 
the restriction arising from Belgian law was one of a general and mandatory 
nature, and that Belgian law did not meet the requirements of the 
Convention in such matters.

39.  The Assize Court, in an interlocutory judgment of the same day, 
dismissed the applicant’s plea to dismiss the prosecution case. It began by 
pointing out that the Court’s case-law did not guarantee, in an absolute 
manner, the presence of a lawyer at all stages of the criminal proceedings 
from the first interview onwards and that the Court had emphasised the need 
to take account of the proceedings as a whole when assessing whether the 
right to a fair trial had been upheld. It explained that, in principle, defence 
rights would be irretrievably affected only where incriminating statements 
were made. The Assize Court further found that courts had no power to 
substitute their own solutions for those of the legislature in order to make 
good the shortcomings complained of by the applicant.

40.  As to the consequences of the Court’s case-law for the proceedings 
in the present case, the Assize Court took the view that, in respect of the 
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French part of the proceedings, the applicant had initially waived his right to 
legal assistance. Later, before the Investigation Division of the Douai Court 
of Appeal he had been assisted by a lawyer. The Assize Court dismissed his 
allegation of pressure by the French gendarmes on the grounds that in one 
of his interviews (namely in the context of the reconstruction of 6 June 2008 
referred to in paragraph 30 above) the applicant had given a different 
explanation as to why he had falsely accused the victim’s son, allegedly 
under duress, at the time of his arrest.

41.  As to the Belgian part of the proceedings, the Assize Court found 
that the applicant had not incriminated himself in respect of the charges, had 
not claimed that he had been put under any pressure by the investigators, 
had not been interviewed in a state of particular vulnerability, had expressed 
himself freely on the facts and had not in any way been compelled to 
incriminate himself, even being able to exercise his right to remain silent. 
The applicant had been able to confer with his lawyer after each police 
interview and examination by the investigating judge to discuss his defence 
and had been afforded every opportunity to consult with his lawyer 
throughout the investigation stage. He had also been able, for the two years 
of his pre-trial detention, to prepare his defence with his lawyer every time 
he had appeared before the pre-trial courts (juridictions d’instruction), but 
he had failed, on those occasions, to mention the omission of which he later 
complained in the Assize Court.

42.  Furthermore, the Assize Court noted that the applicant had been 
committed to stand trial before it in the light of indications of guilt which 
stemmed primarily from material other than his own statements (see 
paragraph 36 above) and that he had availed himself of the right to request 
the performance of additional investigative acts. After pointing out that the 
jury’s inner conviction was formed during the oral proceedings before it, the 
Assize Court concluded that the applicant’s defence rights had been 
observed and that there was no reason to declare the interview/examination 
records or prosecution invalid. It therefore declared the prosecution case 
admissible and ordered that the proceedings be continued.

43.  The bill of indictment drawn up by the Principal Crown Prosecutor 
on 23 November 2009 was read out at the hearing in the Assize Court. 
Containing twenty-one pages, it set out the facts and how they had occurred, 
the investigative acts and their results, and the forensic medical assessments, 
together with the applicant’s background and family life. The indictment 
referred to the particulars that had been acknowledged by the applicant (his 
presence at the scene of M.B.’s murder, the threatening of a witness and the 
fact that he had been alone with C.L. and had struck her). It also reproduced 
the various versions of the events that he had given during his police 
interviews and examinations by the investigating judge, explaining that 
those accounts were inconsistent with the investigators’ factual findings and 
were contradicted by the various witness statements.
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44.  At the close of the trial, on 9 February 2010, the jury found the 
applicant guilty, principally of the premeditated murder of M.B. on 
5 November 2007 and of the attempted premeditated murder of C.L. on 
17 September 2007.

45.  The jury’s reasons were set out in the Assize Court’s “reasoning 
judgment” (arrêt de motivation) of the same day. The relevant parts read as 
follows:

“... the main reasons for the decision given by the jury are as follows:

– The first and second questions [concerning the murder of M.B. on 5 November 
2007]

The jury considered decisive the consistent and mutually corroborative testimony of 
the youngsters who had seen only the defendant and the victim at the scene of the 
crime, without any other person being present, the threats previously made by the 
defendant against his victim and the various steps taken by Philippe Beuze (in 
particular the fact of hiding the axe in a bush) in preparation for the crime.

– The third and fourth questions [concerning the attempted murder of M.B. on 
25 October 2007]

[Finding of not guilty]

– The fifth and sixth questions [concerning the attempted murder of C.L. on 
17 September 2007]

The jury found that the following evidence proved both the actual occurrence of the 
acts and the homicidal intention which had driven the defendant:

– the defendant had deliberately arranged to be alone with a pregnant woman, whom 
he knew was thus placed in a weakened position;

– he violently struck C.L., as shown by the medical findings, and left her for dead;

– he then fled the scene without calling for help, even though he had the means to do 
so;

– he subsequently sent text messages clearly showing his intention to kill C.L.

The jury also took the view that the acts committed by the defendant before going 
off towards the canal at the end of a long walk (simulation of a flat tyre, deliberate car 
crash, etc.) all constituted evidence of premeditation.”

46.  In a sentencing judgment dated 10 February 2010, the Assize Court 
sentenced the applicant to life imprisonment.

D.  Proceedings before the Court of Cassation

47.  The applicant lodged an appeal on points of law against the Assize 
Court judgments of 1, 9 and 10 February 2010. Alleging a violation of 
Article 6 §§ 1 and 3 (c) of the Convention, as interpreted in the Court’s 
case-law, he relied on the right to be assisted by a lawyer and submitted that 
the presence of a lawyer during questioning was mandatory under the 
Convention.
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48.  In a judgment of 26 May 2010 the Court of Cassation dismissed that 
ground of appeal as follows:

“3.  Sections 1, 2, 16(2) and (4), and 20(1) of the Law of 20 July 1990 on pre-trial 
detention do not provide for the presence of a lawyer to assist the person in police 
custody during the twenty-four hour period laid down by Article 12, paragraph 3, of 
the Constitution.

The secrecy imposed by Article 28quinquies, § 1, first paragraph, and Article 57 § 1, 
first paragraph, of the Code of Criminal Procedure precludes, as a rule, the lawyer’s 
attendance at acts performed during the preliminary investigation by the public 
prosecutor and the judicial pre-trial investigation.

4.  These provisions cannot be said in themselves to violate the right to a fair trial. 
There are two reasons for this. First, the impugned restriction must be assessed in 
relation to the full set of legal safeguards made available to the defendant with a view 
to ensuring the effective protection of his defence rights from the time the prosecution 
is brought. Secondly, the appellant’s interpretation of Article 6 of the Convention 
must be examined with reference to the constitutional principle of the legality of 
criminal proceedings.

5.  In the light of the following elements, there can be no automatic finding that it is 
irretrievably impossible for a person questioned by the police and the investigating 
judge without a lawyer to have a fair trial: the formal requirements laid down for the 
questioning of a suspect in Article 47bis of the Code of Criminal Procedure, the 
brevity of the police custody period, the immediate issuance to the person charged 
(upon notification of the arrest warrant) of all the documents referred to in 
sections 16(7) and 18(2) of the Law of 20 July 1990, the right of the person charged to 
communicate immediately with his lawyer in accordance with section 20(1) and (5) of 
that Law, access to the file as governed by section 21(3) of the Law, the lawyer’s 
presence at the recapitulatory examination provided for in section 22(1), (2) and (3), 
and the rights set forth, in particular, in Articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 
and 235bis of the Code of Criminal Procedure.

6.  As a rule, Article 12, paragraph 2, of the Constitution does not allow the court to 
amend the formalities of criminal proceedings as laid down by the law of a democratic 
State. The only exception is where a domestic rule, if declared incompatible, may be 
set aside without distortion by the court of the legal framework of which it is part.

On account of its lack of precision, the weight that the appellant attaches to a fair 
trial cannot trump the above-mentioned principle of legality, whereby the 
investigation, prosecution and trial can only proceed in accordance with pre-existing 
and accessible statutes. The submission does not determine the extent to which the 
court should set aside the domestic statute in order to render the trial fair for the 
purposes of Article 6 of the Convention according to its proposed evolutive 
interpretation.

Therefore, neither the appellant nor the case-law on which he relies indicate clearly 
whether the trial would have been fair on the sole condition that the lawyer had been 
present during the police custody period or whether it would have been necessary to 
extend that assistance to all investigative acts.

The right to a fair trial also implies that none of the parties should be placed in a 
more favourable or less advantageous situation than that of another party. It cannot 
therefore be regarded as established that the proceedings submitted to the court’s 
review would have been fairer, within the meaning of the appellant’s submission, 
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simply if a lawyer had been present at all his interviews, without an equivalent 
advantage being secured to the other parties.

7.  The submission that the alleged right of the accused is absolute in nature must 
accordingly be rejected, and it is necessary to consider in concrete terms whether, in 
the light of the proceedings taken as a whole, the matter complained of by the 
appellant may have vitiated those proceedings.

This does not appear to have been the case. As can be seen from the following 
findings of the judgment appealed against [of 1 February 2010]:

(i)  the appellant made no self-incriminating statements while in police custody;

(ii)  prior to his first interview by the French gendarmerie, he expressly waived the 
legal assistance to which he was entitled under Article 63-4 of the French Code of 
Criminal Procedure;

(iii)  the appellant was assisted by a lawyer from the time of his appearance before 
the Investigation Division of the Douai Court of Appeal and for the two years of his 
pre-trial detention;

(iv)  the appellant was at no point compelled to incriminate himself, and at all times 
expressed himself freely.

The Assize Court therefore acted within the law in refusing to declare the 
prosecution case inadmissible.”

II.  RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE

A.  Legislative situation prior to the “Salduz Act” of 2011

49.  At the relevant time, the lawyer’s role upon the arrest of a suspect 
and during the judicial pre-trial investigation stage, together with the 
safeguards surrounding police interviews, examinations by an investigating 
judge and other investigative acts, were regulated as follows.

1.  Arrest and remand in pre-trial detention
50.  Article 12, paragraph 3, of the Constitution provided that no one 

could be deprived of liberty for more than twenty-four hours from the time 
of arrest without review by a judge. That period has recently been extended 
to forty-eight hours by an amendment to Article 12 on 24 October 2017.

51.  An individual in respect of whom there are serious suspicions 
creating a presumption that he has committed an offence may be deprived of 
his liberty and remanded in pre-trial detention (détention préventive), which 
is governed by the Law of 20 July 1990 on pre-trial detention.

52.  Upon arrest, a record must be drawn up mentioning the time and 
circumstances of the arrest, the decision and measures taken by the Crown 
Prosecutor, the manner of their notification, and the precise time at which 
the person is notified of the decision to arrest (sections 1 and 2 of the Law 
on pre-trial detention).
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53.  During the above-mentioned twenty-four-hour period, at the time, 
the person concerned would usually undergo a police interview and an 
initial examination by the investigating judge, after which an arrest warrant 
could be issued. The provision requiring the investigating judge to conduct 
this initial examination was section 16(2) of the Law on pre-trial detention, 
which read as follows prior to its amendment by the “Salduz Act” (see 
paragraphs 72-77 below):

“(2)  Unless the person charged is a fugitive or is evading arrest, the investigating 
judge shall, before issuing an arrest warrant, question that person about the facts 
forming the basis for the charges and potentially justifying an arrest warrant, and hear 
his or her observations. Failure to question the person charged shall entail his or her 
release.

The investigating judge shall also notify the person charged about the possibility 
that an arrest warrant might be issued for his or her detention and hear his or her 
observations on that matter. Failure to satisfy these conditions shall entail the person’s 
release.

...”

54.  It was inferred from the silence of those provisions of the Law on 
pre-trial detention, and from the secrecy of the preliminary police 
investigation and judicial pre-trial investigation (under Article 28quinquies, 
§ 1, first paragraph, of the Code of Criminal Procedure) that the arrested 
person could not be accompanied by a lawyer during the twenty-four-hour 
period in question. Nor was the arrested person entitled to consult with a 
lawyer, the right to communicate freely with a lawyer only being granted at 
the end of the first appearance before the investigating judge, which had to 
take place within a twenty-four-hour period (see paragraph 55 below).

2.  Judicial pre-trial investigation phase
55.  Section 20 of the Law on pre-trial detention, on which the right to 

consult and communicate freely with a lawyer was based, was worded as 
follows, in its relevant part, prior to its amendment by the “Salduz Act”:

“(1)  Immediately after the first interview [sic], the person charged may 
communicate freely with his or her lawyer.

...

(5)  The investigating judge’s decision to restrict visits, correspondence and 
telephone calls shall not alter the rights of the person charged as regards the 
possibilities of consulting with his or her lawyer.

...”

56.  That provision, appearing in Chapter III of the Law on arrest 
warrants issued by the investigating judge, referred not to the first police 
interview but to the first examination by the investigating judge.

57.  During that first appearance, the investigating judge was required to 
notify the person charged that he had the right to choose a lawyer. If the 
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person did not choose a lawyer, the investigating judge would inform the 
Chair of the Bar Council or his deputy (section 16(4) of the Law on pre-trial 
detention).

58.  Free communication consisted mainly in the possibility for the 
lawyer to visit his client in prison, to read the investigation file made 
available to the accused and to counsel for a period of two days prior to any 
hearings (section 21(3) of the Law on pre-trial detention) and to assist the 
client on a monthly basis before the chambre du conseil of the Court of First 
Instance in order to discuss any serous indications of guilt and/or the need to 
maintain the detention measure (section 22, fourth paragraph, of the Law). 
No later than five days after the notification of the arrest warrant and every 
month thereafter, or in the case of serious charges every three months 
(section 22, first and second paragraphs, of the Law), the competent 
chambre du conseil had to rule on the need to extend the detention. During 
that hearing the person charged was assisted by his lawyer and was entitled 
to ask the investigating judge for additional acts to be performed 
(Article 61quinquies, § 1, of the Code of Criminal Procedure).

59.  The right to communicate with the lawyer did not mean that the 
latter could attend any subsequent police interviews or examinations by an 
investigating judge or any other investigative acts during the judicial 
investigation stage such as reconstructions or confrontations. The Court of 
Cassation took the view that the secrecy imposed by 
Article 28quinquies § 1, first paragraph, and Article 57 § 1, first paragraph, 
of the Code of Criminal Procedure precluded, as a rule, the presence of the 
lawyer at any acts of the preliminary police investigation or judicial pre-trial 
investigation (see, among other authorities, Court of Cassation, 26 May 
2010, in the applicant’s case – paragraph 48 above).

60.  The main exception was the possibility for the lawyer to attend the 
recapitulatory examination by the investigating judge, as provided for in 
section 22, second paragraph, of the Law on pre-trial detention, which read 
as follows before being amended by the “Salduz Act”:

“At the request of the person charged or his counsel, the investigating judge shall 
summon the person charged ten days prior to each appearance before the chambre du 
conseil, or the Indictment Division ruling in cases remitted to it in accordance with 
section 31(4), for a recapitulatory examination; the clerk shall immediately notify the 
summons, in writing or by fax, to the lawyer of the person charged and to the Crown 
Prosecutor, both of whom may attend the said examination.”

3.  Formalities to be observed during interviews and examinations
61.  Section 16(7) of the Law on pre-trial detention, prior to its 

amendment by the “Salduz Act”, provided that the record of the first 
examination by the investigating judge of the person charged, together with 
the records of all police interviews with the person charged between the 
time he was deprived of liberty and his first appearance before the 
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investigating judge, had to mention the time at which the interview started 
and finished, together with the time of the beginning and end of any 
interruptions. On the notification of the arrest warrant, a copy of the 
statement to the investigating judge and copies of other documents listed in 
section 16(7) (cited above) were to be given to the person charged in 
accordance with section 18(2) of the Law.

62.  Article 47bis of the Code of Criminal Procedure further laid down 
certain rules to be complied with by the police or prosecutor for the 
organisation of any interviews during the preliminary investigation phase 
and for the drafting of the interview records. Under Article 70bis of the 
Code of Criminal Procedure, the same rules applied to questioning at the 
pre-trial investigation stage, in particular the examinations by the 
investigating judge.

63.  Prior to its amendment by the “Salduz Act”, Article 47bis of the 
Code of Criminal Procedure read as follows:

“For the purposes of interviews conducted with any persons questioned in any 
capacity whatsoever, the following minimum rules shall be complied with:

1.  At the beginning of any interview, the person interviewed shall be informed:

(a)  that he or she may request that all questions put and answers given be recorded 
verbatim;

(b)  that he or she may request any investigative act or interview;

(c)  that his or her statements may be given in evidence at trial.

...”

64.  The express notification to the person interviewed that his or her 
statements might be given in evidence at trial was regarded as indirectly 
enshrining the right to remain silent in Belgian legislation. Such right was 
not provided for expressly in Belgian law at the relevant time, even though 
it was one of the defence rights and, according to the Court of Cassation, 
was part of the general principles of law (Court of Cassation, 13 May 1986, 
Pasicrisie, 1986-I, no. 558).

65.  Article 47bis of the Code of Criminal Procedure also provided that at 
the end of the interview, the person interviewed had to be able to read over 
the statement, unless he or she asked for it to be read out. He or she then had 
to be asked if the statement should be corrected or complemented. The 
person interviewed was free to sign the statement or to refuse to do so. He 
or she could also ask to write it out himself or herself and to request that it 
be attached to the interview record.
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B.  Development of the Court of Cassation’s case-law after the Salduz 
judgment

66.  Following the Salduz judgment, the Court of Cassation was, on a 
number of occasions, called upon to examine – in cases concerning both 
pre-trial detention and the merits of a criminal prosecution – legal argument 
based on an alleged violation of Article 6 §§ 1 or 3 (c) of the Convention on 
the ground that the suspect had not had legal assistance during his or her 
time in police custody or when questioned by the police or investigating 
judge.

67.  The Court of Cassation took the view that, although Belgian law did 
not provide for the presence of a lawyer alongside a suspect from the time 
of his deprivation of liberty, that did not automatically give rise to a 
violation of the right to a fair trial. In the court’s view, that restriction had to 
be assessed in the light of the proceedings as a whole and of the statutory 
safeguards generally afforded to the accused in order to ensure respect for 
his or her defence rights from the time of the decision to prosecute. In that 
connection the court referred in particular to the following safeguards 
provided for under Belgian law:

(a)  the formalities imposed for the interview of the suspect under 
Article 47bis of the Code of Criminal Procedure;
(b)  the brevity of the police custody period under the Constitution 
(Article 12 § 3);
(c)  the immediate remittance to the person charged, upon notification of 
the arrest warrant, of his interview records;
(d)  the right of the person charged to communicate immediately with his 
lawyer after his first examination by the investigating judge;
(e)  access to the file prior to appearance before the pre-trial court;
(f)  the lawyer’s presence at the recapitulatory examination.
68.  The Court of Cassation would then verify in concreto if the suspect 

had made self-incriminating statements without legal assistance during the 
first police interviews and examinations by the investigating judge, and if so 
whether those statements had been used by the trial court to find the 
defendant guilty, and more generally, whether the initial absence of legal 
assistance had adversely affected the fairness of the trial in the light of the 
proceedings as a whole.

69.  In a judgment of 5 May 2010 the Court of Cassation thus saw fit, on 
the first appeal it had received against such a conviction, to examine 
“whether the interviews [with the accused], without a lawyer being present, 
conducted by the federal criminal investigation police ... and by the 
investigating judge ... [had] had any impact on the conduct of the trial” 
(Court of Cassation 5 May 2010 P.10.0257.F; see also Court of Cassation, 
26 May 2010 (in the applicant’s case, see paragraph 48 above), and Court of 
Cassation, 22 June 2010, P.10.0872.N).
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70.  In a judgment of 15 December 2010 (P.10.0914.F), the Court of 
Cassation quashed for the first time, on account of a violation of Article 6 of 
the Convention, a trial court decision relying on self-incriminating 
statements given to the police by a suspect in police custody without any 
possibility of legal assistance. In response to the appellant’s ground of 
appeal criticising the judgment for basing his conviction in particular on the 
statements he had made to the investigators and to the investigating judge in 
the interviews conducted during the twenty-four-hour period after being 
taken into custody, the Court of Cassation found, in particular, as follows:

“The right to a fair trial, as enshrined in Article 6 § 1 of the Convention ..., implies 
that the person arrested or held at the disposal of the courts should have the effective 
assistance of a lawyer during the police interview which takes place within 
twenty-four hours after he or she is taken into custody, unless it is shown, in the light 
of the particular circumstances of the case, that there are compelling reasons to restrict 
such right.

In so far as it allows such access to a lawyer only after the first examination by the 
investigating judge, section 20(1) of the Law of 20 July 1990 on pre-trial detention 
must be regarded as incompatible with Article 6 of the Convention.

The fairness of a criminal trial should be assessed in the light of the proceedings as a 
whole, by ascertaining whether the defence rights have been observed, examining 
whether the person charged has had the possibility of challenging the authenticity of 
the evidence and of opposing its use, verifying whether the circumstances in which 
evidence for the prosecution has been obtained cast doubt on its credibility or 
accuracy, and assessing the influence of any unlawfully obtained evidence on the 
outcome of the criminal proceedings.

The evidence in the file shows that the appellant challenged, before the trial court, 
the charges of rape and indecent assault laid against him and of which the first 
respondent claimed to have been the victim at a time when, as a minor, he could not 
legally have consented to the sexual acts thus characterised.

In support of their conviction as to the appellant’s guilt, the judges of the Court of 
Appeal noted that, until his release by the investigating judge, the suspect had 
gradually confessed to the acts described by the complainant before calling everything 
into question and seeking his acquittal in the trial court.

To explain this change of position, the judgment took the view ... that the appellant 
had probably not perceived the significance in criminal law of the acts that he had 
admitted committing, being unaware that oral penetration was also characterised as 
rape.

Therefore in giving the statement in question, during police custody and without 
legal assistance, the suspect had incriminated himself because he did not have the 
legal knowledge which would have enabled him to put his words into a different 
perspective.

The appellant’s confession and the reason for its withdrawal justify, according to the 
judgment, the fact of not giving credence to his claims that the accusations against 
him were mere fiction.

Self-incriminating statements given to the police within twenty-four hours of being 
taken into custody by a suspect who, in the absence of a lawyer, may not, according to 
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the Court of Appeal, have understood the legal consequences of his words, were thus 
taken into consideration by that court in finding the criminal complaint credible and 
accordingly in concluding that the prosecution case was made out.

Being based on that reasoning, the decision breaches Article 6 of the Convention.”

71.  Lastly, it is noteworthy that in a judgment of 31 October 2017 
(P.17.0255.N), the Court of Cassation took the view that in order to gauge 
the impact of the lawyer’s absence from interviews during the judicial 
pre-trial investigation (interviews which had been conducted in 2010, and 
thus after the Salduz judgment, but before the 2011 “Salduz Act”), the trial 
court had to take account of a non-exhaustive list of factors enumerated by 
the Court as set out in Ibrahim and Others v. the United Kingdom ([GC], 
nos. 50541/08 and 3 others, § 274, 13 September 2016).

C.  The “Salduz Act” and “Salduz bis Act”

72.  The reform of the domestic law began with the enactment of the Law 
of 13 August 2011 (known as the “Salduz Act”), which entered into force 
on 1 January 2012, amending the Code of Criminal Procedure and the Law 
of 20 July 1990 on pre-trial detention. The relevant provisions were again 
amended by the Law of 21 November 2016 on certain rights of persons 
during questioning (known as the “Salduz bis Act”), which entered into 
force on 27 November 2016. This new Law transposes into domestic law 
the provisions of Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of 
the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in 
European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party 
informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons 
and with consular authorities while deprived of liberty (OJ 2013, L 294, p. 1 
– see paragraph 82 below).

73.  Under Article 47bis § 2 of the Code of Criminal Procedure, as 
replaced by the “Salduz Act”, any person interviewed as a suspect, provided 
that the potential charges concern an offence that could justify an arrest 
warrant, is entitled to a confidential consultation with a lawyer prior to the 
first interview. The “Salduz bis Act” has added the possibility for the 
suspect to be assisted by a lawyer while being interviewed.

74.  Article 47bis § 2 of the Code of Criminal Procedure, as replaced by 
the “Salduz Act”, also provides that before being interviewed, a suspect 
must be informed that his statements may be used in evidence and that he 
cannot be compelled to incriminate himself. The “Salduz bis Act” has added 
that the suspect may choose, after giving his identity, to make a statement, 
to answer the questions put to him, or to remain silent.

75.  For persons in custody, section 2bis of the Law on pre-trial 
detention, as inserted by the “Salduz Act”, provides that the police or 
judicial authorities must enable the arrested person to exercise his or her 
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right to prior consultation with a lawyer of his or her choosing, or a duty 
lawyer assigned by the Bar.

76.  Under that same section, persons in custody are also entitled to legal 
assistance when questioned by the police or a judge during the twenty-four 
hour period following their arrest.

77.  The lawyer’s role during an interview consists in ensuring that his 
client’s rights are upheld. The “Salduz bis Act” has extended that role in 
particular to enable intervention by the lawyer for the purpose of requesting 
investigative acts or clarifications, in addition to making observations.

D.  The possibility of reopening criminal proceedings

78.  In Belgium, Article 442bis of the Code of Criminal Procedure 
enables convicted persons to apply to the Court of Cassation for the 
reopening of proceedings following a judgment of the Court finding a 
violation of the Convention. The provision reads as follows:

“If a final judgment of the European Court of Human Rights has found that there 
has been a breach of the European Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms or the Protocols thereto ..., an application may be made 
for the reopening – in respect of criminal matters alone – of the proceedings that 
resulted in the applicant’s conviction in the case before the European Court of Human 
Rights or in the conviction of another person for the same offence on the basis of the 
same evidence.”

III.  RELEVANT EU AND INTERNATIONAL LAW MATERIAL

A. European Union law

1.  The right to be informed
79.  On 22 May 2012 the European Union adopted Directive 2012/13/EU 

of the Parliament and the Council on the right to information in criminal 
proceedings (OJ L 142, p. 1). As can be seen from Recitals 14 and 18 of this 
Directive, it is founded upon the rights laid down in the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union (“the Charter”), and in 
particular Articles 6, 47 and 48 thereof, building upon Articles 5 and 6 of 
the Convention as interpreted by the Court. In addition, the Directive 
explicitly establishes the right to information about procedural rights, as 
“inferred from the case-law” of the Court (Recital 18).

80.  Article 1 of Directive 2012/13/EU clarifies that the right to 
information has two aspects: information on procedural rights and 
information on the accusation. Pursuant to Article 2 § 1, the Directive 
applies from the time persons are made aware by the competent authorities 
of a member State that they are suspected or accused of having committed a 
criminal offence. Such persons must be provided promptly with information 
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concerning at least the five procedural rights listed in Article 3 § 1 of the 
Directive, namely: the right of access to a lawyer; the right to free legal 
advice; the right to be informed of the accusation; the right to interpretation 
and translation; and the right to remain silent. Article 8 § 2 provides that 
suspects must have the right under national law to challenge any failure to 
provide the requisite information. The Directive, of which the relevant 
provisions have not yet given rise to interpretation by the Court of Justice of 
the European Union (CJEU), does not address how evidence obtained 
before the suspect has been informed of his or her procedural rights should 
be treated in any subsequent criminal proceedings.

81.  Directive 2012/13, which had to be transposed by 2 June 2014, 
applies to all EU Member States except Denmark.

2.  The right of access to a lawyer
82.  Directive 2013/48/EU (cited above) lays down minimum rules 

concerning the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in 
proceedings for the execution of a European arrest warrant. In doing so, it 
promotes the application of the Charter, in particular Articles 4, 6, 7, 47 and 
48 thereof, building upon Articles 3, 5, 6 and 8 of the Convention, as 
interpreted by this Court (Recital 12). In its Preamble the Directive explains, 
by reference to case-law of the Court, that where a person other than a 
suspect or accused person, such as a witness, becomes a suspect or accused 
person, that person should be protected against self-incrimination and has 
the right to remain silent. In such cases, questioning by law enforcement 
bodies should be suspended immediately and may only be continued if the 
person concerned has been made aware that he or she is a suspect or 
accused person and is able to fully exercise the rights provided for in the 
Directive (Recital 21). In addition, the member States should ensure that 
suspects or accused persons have the right for their lawyer to be present and 
participate effectively when they are questioned by the police or by another 
law enforcement or judicial authority, including during court hearings 
(Recital 25).

83.  Article 2 § 1 of the Directive provides that the rights in the Directive 
apply to:

“suspects or accused persons ... from the time when they are made aware by the 
competent authorities ..., by official notification or otherwise, that they are suspected 
or accused of having committed a criminal offence, and irrespective of whether they 
are deprived of liberty.”

84.  Article 3 of Directive 2013/48/EU, entitled “The right of access to a 
lawyer in criminal proceedings”, reads as follows:

“1.  Member States shall ensure that suspects and accused persons have the right of 
access to a lawyer in such time and in such a manner so as to allow the persons 
concerned to exercise their rights of defence practically and effectively.
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2.  Suspects or accused persons shall have access to a lawyer without undue delay. 
In any event, suspects or accused persons shall have access to a lawyer from 
whichever of the following points in time is the earliest:

(a)  before they are questioned by the police or by another law enforcement or 
judicial authority;

(b)  upon the carrying out by investigating or other competent authorities of an 
investigative or other evidence-gathering act in accordance with point (c) of paragraph 
3;

(c)  without undue delay after deprivation of liberty;

(d)  where they have been summoned to appear before a court having jurisdiction in 
criminal matters, in due time before they appear before that court.

3.  The right of access to a lawyer shall entail the following:

(a)  Member States shall ensure that suspects or accused persons have the right to 
meet in private and communicate with the lawyer representing them, including prior 
to questioning by the police or by another law enforcement or judicial authority;

(b)  Member States shall ensure that suspects or accused persons have the right for 
their lawyer to be present and participate effectively when questioned. Such 
participation shall be in accordance with procedures under national law, provided that 
such procedures do not prejudice the effective exercise and essence of the right 
concerned. Where a lawyer participates during questioning, the fact that such 
participation has taken place shall be noted using the recording procedure in 
accordance with the law of the Member State concerned;

(c)  Member States shall ensure that suspects or accused persons shall have, as a 
minimum, the right for their lawyer to attend the following investigative or 
evidence-gathering acts where those acts are provided for under national law and if 
the suspect or accused person is required or permitted to attend the act concerned:

(i)  identity parades;

(ii)  confrontations;

(iii)  reconstructions of the scene of a crime.

4.  Member States shall endeavour to make general information available to 
facilitate the obtaining of a lawyer by suspects or accused persons.

Notwithstanding provisions of national law concerning the mandatory presence of a 
lawyer, Member States shall make the necessary arrangements to ensure that suspects 
or accused persons who are deprived of liberty are in a position to exercise effectively 
their right of access to a lawyer, unless they have waived that right in accordance with 
Article 9.

...

6.  In exceptional circumstances and only at the pre-trial stage, Member States may 
temporarily derogate from the application of the rights provided for in paragraph 3 to 
the extent justified in the light of the particular circumstances of the case, on the basis 
of one of the following compelling reasons:

(a)  where there is an urgent need to avert serious adverse consequences for the life, 
liberty or physical integrity of a person;
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(b)  where immediate action by the investigating authorities is imperative to prevent 
substantial jeopardy to criminal proceedings.”

85.  Article 12 § 2 addresses the question of remedies and provides that, 
without prejudice to national rules and systems on the admissibility of 
evidence, member States must ensure that, in criminal proceedings, in the 
assessment of statements made by suspects or accused persons or of 
evidence obtained in breach of their right to a lawyer or in cases where a 
derogation to this right was authorised in accordance with Article 3 § 6 
(cited above), the rights of the defence and the fairness of the criminal 
proceedings are respected.

86.  Directive 2013/48/EU, which had to be transposed by 27 November 
2016, applies to all EU member States except for the United Kingdom, 
Ireland and Denmark.

B.  International and comparative law

87.  Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights 
of 1966 (“the Covenant”) guarantees the right to a fair trial. Article 14 
§ 3 (d) provides in particular that everyone charged with a criminal offence 
has the right, in full equality, to be tried in his presence, and to defend 
himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be 
informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal 
assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so 
require, and without payment by him in any such case if he does not have 
sufficient means to pay for it.

88.  In a number of cases the Human Rights Committee has found a 
violation of Article 14 § 3 (d) of the Covenant on account of a failure to 
provide sufficient information to an accused about the right to legal 
assistance (see, for example, Saidova v. Tajikistan, 2004, 964/2001, and 
Khoroshenko v. Russian Federation, 2011, 1304/2004).

89.  The Court would further refer to the other international and 
comparative law material presented in Ibrahim and Others (cited above, 
§§ 218-33).

THE LAW

I.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 §§ 1 AND 3 (c) OF THE 
CONVENTION

90.  The applicant alleged that the fact of being deprived of access to a 
lawyer while he was in police custody, without being given sufficient 
information on his right to remain silent and not to incriminate himself, 
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together with the fact that no lawyer was present during the subsequent 
police interviews, examinations by an investigating judge and other 
investigative acts in the course of the pre-trial investigation, had breached 
his right to a fair trial as secured by Article 6 §§ 1 and 3 (c) of the 
Convention. Those provisions read as follows:

“1.  In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled 
to a fair and public hearing ... by [a] ... tribunal ...

...

3.  Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

...

(c)  to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, 
if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the 
interests of justice so require;”

A.  Admissibility

91.  The Court finds that this complaint is not manifestly ill-founded 
within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes 
that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be 
declared admissible.

B.  Merits

1.  The parties’ submissions

(a)  The applicant

92.  The applicant complained that when he had been questioned on 
31 December 2007 by the Belgian police, while in police custody, and later 
by the investigating judge, no lawyer had been present. The fact that he had 
received legal assistance during the proceedings in France was of no 
consequence, in his view, as those proceedings had concerned the execution 
of the European arrest warrant and not the offences with which he had been 
charged in Belgium. Referring to the Court’s case-law, in particular Salduz 
v. Turkey ([GC], no. 36391/02, ECHR 2008) and Dayanan v. Turkey 
(no. 7377/03, 13 October 2009), he submitted that the absence of a lawyer at 
that stage of the proceedings stemmed from the application of Belgian law 
which, at the time of the proceedings against him, did not meet the 
requirements of that case-law as it did not, on account of the secrecy of the 
judicial investigation, grant legal assistance to a person in custody until after 
the investigating judge’s decision on pre-trial detention.

93.  As Article 47bis of the Code of Criminal Procedure did not provide 
for the notification to a suspect of his right to remain silent, the absence of a 
lawyer at the interview and examination of 31 December 2007 meant that 
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the applicant had not been specifically informed of that right or of the 
privilege against self-incrimination. In view of his limited intellectual 
capacities he had not been able, on his own, to infer the right to remain 
silent from the caution given to him that his statements could be used in 
evidence. Moreover, while the applicant had signed the interview record, 
which mentioned the caution that his statements could be used in evidence, 
in the absence of a lawyer there was no guarantee that this caution had 
indeed been read out to him prior to the interview.

94.  The applicant pointed out that, while the Belgian Court of 
Cassation’s case-law had evolved favourably, taking account of the Salduz 
judgment, that court had never reached the conclusion that the legislation in 
itself entailed a violation of the right to a fair trial. Moreover, it was only 
after the judgment of 15 December 2010 (see paragraph 70 above), and thus 
subsequent to the applicant’s case, that the Court of Cassation had struck 
down judgments of the trial courts based on self-incriminating statements 
made during the initial interviews without a lawyer being present.

95.  In the applicant’s view there had been no compelling reason – and 
no such reason had even been invoked – to deny him his right to legal 
assistance. The restriction on the right of access to a lawyer had been the 
norm at the time and had lasted throughout the pre-trial investigation. In his 
case, no individual assessment had been made and there had been no urgent 
need to protect a person from serious harm to that person’s life or liberty or 
from serious injury.

96.  As the Court had confirmed in Ibrahim and Others v. the United 
Kingdom ([GC], nos. 50541/08 and 3 others, § 265, 13 September 2016), 
the lack of compelling reasons entailed a presumption of a violation of 
Article 6. Where the person was not notified of the right to remain silent or 
of the privilege against self-incrimination, it was even more difficult for the 
Government to rebut this presumption (ibid., § 273).

97.  A finding that there was a general and mandatory statutory 
restriction on legal assistance should suffice, in the applicant’s view, on the 
basis of the case-law he had cited, for a breach of the requirements of 
Article 6 to be established, even where the suspect had denied the 
allegations or exercised his right to remain silent. He pointed out that such 
an approach had been followed by the Court in a number of cases 
(Bouglame v. Belgium (dec.), no. 16147/08, 2 March 2010; Simons 
v. Belgium (dec.), no. 71407/10, 28 August 2012; Navone and Others 
v. Monaco, nos. 62880/11 and 2 others, 24 October 2013; and Borg 
v. Malta, no. 37537/13, 12 January 2016).

98.  While the Ibrahim and Others judgment allowed for the respondent 
Government to demonstrate convincingly why the overall fairness of a trial 
had not been irretrievably prejudiced by the restriction on access to legal 
advice, that possibility could only, in the case of a statutory restriction, be 
afforded on an exceptional basis in the light of the particular circumstances.
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99.  The applicant submitted, incidentally, that the restriction on his right 
to legal assistance had irretrievably prejudiced the fairness of his trial as a 
whole. That conclusion followed from an examination of some of the 
criteria enumerated in Ibrahim and Others. First, the applicant argued that 
he had been in a particularly vulnerable situation as a result of his detention 
and that it had been aggravated by his very poor verbal skills. He then 
pointed out that denials and inconsistent statements, as in the present case, 
could be detrimental to the accused, especially where they were used to find 
that the suspect had changed his version of events. Moreover, as the 
investigating judge had ordered a psychiatric assessment, at the end of his 
examination on 31 December 2007, the applicant questioned whether he had 
really been in a fit state to be questioned. He submitted that, while the 
reasons for his conviction did not directly reproduce his statements, his 
various interviews and examinations had been cited at some length in the 
indictment, a key document that had been read to the jury at the start of the 
trial and handed to them. Certain assertions by the jury had been derived 
from those statements, for example his statement to the effect that he knew 
C.L. was pregnant and that he had struck her. Lastly, it was appropriate in 
the applicant’s view to note from the hearing record of 1 February 2010 that 
the President of the Assize Court had not given any warning to the jury as to 
the weight they should attach, in their deliberations, to the various 
statements made by him.

(b)  The Government

100.  The Government acknowledged that, as a result of the applicable 
Belgian law at the material time, the applicant had not been able to consult 
with a lawyer while he was in police custody and no lawyer had been 
present during the ensuing interviews and examinations or at the 
reconstruction. However, it could not automatically be inferred that the 
applicant’s trial had not been fair. It was necessary to assess the overall 
fairness of the proceedings in accordance with the Court’s method and 
case-law which, as reiterated in the Ibrahim and Others judgment, showed 
that the right to legal assistance was not an end in itself.

101.  In the present case, that assessment involved first verifying the 
proceedings at their earliest stages. It was the applicant’s arrest by the 
French authorities which had to be regarded, in the Government’s view, as 
the starting-point for the safeguards enumerated in Article 6. It was 
noteworthy that the applicant had immediately been granted, upon his arrest 
by the French gendarmerie, the possibility afforded under French law to be 
assisted by a lawyer while in police custody. The fact that this possibility 
was not recognised under Belgian law at the material time was thus of little 
consequence. Moreover, the fact that the applicant had expressly waived 
legal assistance at the time of his arrest by the French authorities meant that 
any restriction of the right of access to a lawyer (the Government referred to 
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Simeonovi v. Bulgaria [GC], no. 21980/04, § 128, 12 May 2017) could be 
ruled out. The applicant had subsequently been assisted by a lawyer once he 
had asked the French authorities to find him one.

102.  The only gap in the continuous legal assistance enjoyed by the 
applicant since his arrest in France concerned the period from the interview 
and examination of 31 December 2007, following his surrender to the 
Belgian authorities, when he had ceased to be assisted by the French lawyer, 
until the time when he came into contact with a Belgian lawyer. The 
Government acknowledged that there was some uncertainty as to whether 
the applicant had been advised by this new lawyer at the time of the police 
interview on 11 January 2008. However, there was no doubt that after the 
period of police custody on 31 December 2007, the investigating judge had 
contacted the Chair of the Bar to arrange for the appointment of a lawyer. 
Subsequently, and throughout his pre-trial detention, the applicant had been 
able, in accordance with Belgian law as it stood at the time, to make 
unlimited use of his right to confer confidentially with his lawyer in order to 
prepare for questioning and organise his defence.

103.  In order to show that the proceedings had been fair in spite of any 
shortcomings in the safeguards afforded at the early stages, the Government 
emphasised, first, that the applicant had clearly been aware of his rights 
when he had initially come before the Belgian authorities. He had provided 
them with a constructed version of the facts and had put forward a defence 
strategy consisting in pleading his innocence and denying all the charges 
then laid against him. That was a result of the fact that he had received legal 
assistance in France prior to his surrender and had previously had dealings 
with the Belgian justice system. Nor should it be overlooked that the 
interviews conducted while he was in police custody on 31 December 2007 
had served mainly to determine whether his detention was absolutely 
necessary for public safety, thus justifying the issuance of an arrest warrant. 
Accordingly, in view of the gravity of the charges, it could be considered 
that the presence of a lawyer would not have changed the outcome of the 
interviews.

104.  In addition, as shown by the record of each interview, the applicant 
had been informed of his rights in accordance with Article 47bis of the 
Code of Criminal Procedure. He had fully availed himself, from the time of 
his first statements, of his right to silence, including the right to be 
unresponsive, to lie, and to select or conceal facts. He had also been 
informed of the possibility of adducing evidence and of requesting any 
additional investigative acts. No correlation, whether positive or negative, 
could, moreover, be observed between the version of the events adopted by 
the applicant at any given time and the presence or absence of a lawyer.

105.  The Government submitted, secondly, that with the single 
exception of the confession that he had taken a document from the file 
during his interview on 17 March 2008, the applicant had never made any 
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self-incriminating statements. That point was decisive in assessing the 
overall fairness of the proceedings. Moreover, it could be seen from the 
committal judgment of the Indictment Division of 31 August 2009 and the 
Assize Court’s sentencing judgment of 10 February 2010 that the accepted 
indications of the applicant’s guilt were derived primarily from witness 
statements, investigators’ findings, real evidence and forensic medical and 
psychiatric assessments, and that his statements had not been used against 
him by the trial court.

106.  Thirdly, it transpired from the settled case-law of the Court of 
Cassation, both before and after the judgment delivered against the 
applicant, that it applied an exclusionary rule which consisted in 
systematically quashing convictions based on self-incriminating statements 
made in the absence of a lawyer. The Court of Cassation had thus not 
waited for the legislature to change the Belgian statutory framework in 
order to transpose the Salduz case-law and, taking the view that the 
restriction on legal assistance had to be assessed in the light of the 
proceedings as a whole, it verified that any self-incriminating statements 
made in the absence of a lawyer could not be used by the trial court for the 
defendant’s conviction. While the Court of Cassation had not quashed the 
Assize Court judgments in the present case, that was only after examining 
the situation as a whole and finding that the applicant’s right to a fair trial 
had not been prejudiced by the application of Belgian law. The applicant’s 
conviction had indeed been primarily based on evidence other than the 
statements in question.

107.  Lastly, in addition to the fact that the applicant could not rely on 
any particular vulnerability or on any allegation of pressure on the part of 
the police, he had been afforded many other safeguards, as listed by the 
Court of Cassation in its judgment of 26 May 2010, the practical impact of 
which had been evident throughout the proceedings, in the Government’s 
view. The right to receive copies of the documents in the file had enabled 
him to organise and devise the best possible defence, through unlimited 
consultations with his lawyer; the systematic copies of interview records 
had helped him to keep to the same version of events, albeit contradicting 
that of the witnesses; and the judicial investigation had been subject to 
review by the Indictment Division, before which the applicant had been 
entitled to challenge the legality of the investigation at any time. In addition, 
all the decisions taken and all the warrants issued against the applicant had 
been fully reasoned and he had also enjoyed the procedural safeguards 
surrounding trial in the Assize Court.

2.  The third-party intervener
108.  Fair Trials International (FTI) was of the opinion that the present 

case provided the Court with an opportunity to clarify its approach on a 
number of points.
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109.  Firstly, when it came to assessing the conformity of a “systemic” 
statutory restriction with Article 6 §§ 1 and 3 (c), the Court should clarify 
whether it would follow its previous approach in A.T. v. Luxembourg 
(no. 30460/13, 9 April 2015) and examine, through an overall fairness 
assessment, whether any incriminating statements, in a broad sense, 
obtained without a lawyer were used for the conviction. If that approach 
were to be taken, FTI suggested that, in line with the subsidiarity principle, 
the Court should only proceed to conduct its own assessment of the use 
made of such statements if, in the specific case, the problem had been 
identified and Convention compliance assessed by the national courts, 
regardless of the domestic law.

110.  Secondly, as to the use of self-incriminating statements, the Court 
should take the opportunity in the present case to reiterate that when 
evidence taken without a lawyer – whether or not the restriction was 
statutory in origin – had any adverse effect at trial, this would cause 
irretrievable prejudice to the rights of the defence.

111.  In FTI’s view, the judgment in Ibrahim and Others had departed 
from the post-Salduz line by asserting that, even in cases where there were 
no compelling reasons, there was no reason in principle why such 
statements should not be used for a conviction, provided that the overall 
fairness of the proceedings was not affected.

112.  FTI did not support this more flexible approach, arguing that it ran 
counter to the developments in European legal systems since Salduz. The 
immediate consequence of the Ibrahim and Others judgment had been to 
legitimise situations in which the use of evidence obtained in the absence of 
a lawyer was tolerated. Moreover, the application of the Ibrahim test – a 
discretionary substantive assessment based on ten non-exhaustive factors – 
was liable to lead to varying interpretations and results, as shown by the 
lack of consensus in the Grand Chamber’s Simeonovi judgment on the 
overall fairness issue.

113.  To avoid any regression, FTI asked the Court to confirm that, in 
cases where an overall fairness assessment showed that there was a link, 
however tenuous, between the absence of a lawyer and the outcome of the 
trial, it would be necessary to consider that the early breach had 
“crystallised” and to find a violation, regardless of the extent of any 
prejudice caused to the overall fairness of the proceedings.

3.  The Court’s assessment

(a)  Preliminary comments

114.  The Court observes, by way of introduction, that the Grand 
Chamber has already had occasion, in a number of cases, to rule on the right 
of access to a lawyer under Article 6 §§ 1 and 3 (c) of the Convention (see, 
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as recent examples, Dvorski v. Croatia [GC], no. 25703/11, ECHR 2015; 
Ibrahim and Others, cited above; and Simeonovi, cited above).

115.  In the present case, as can be seen from paragraphs 3 and 90 above, 
the applicant complained first that he had not had access to a lawyer while 
in police custody and, in addition, that even once he had been able to 
consult with a lawyer, his lawyer could not assist him during his police 
interviews or examinations by the investigating judge or attend a 
reconstruction of events.

116.  The applicant’s complaints concern statutory restrictions on the 
right of access to a lawyer, the first alleged restriction being of the same 
nature as that complained of in the Salduz judgment. It should be pointed 
out that, further to that judgment, the Grand Chamber provided significant 
clarification on the right of access to a lawyer in its Ibrahim and Others 
judgment, even though the restriction complained of in the latter case was 
not one of a general and mandatory nature. The present case thus affords the 
Court an opportunity to explain whether that clarification is of general 
application or whether, as claimed by the applicant, the finding of a 
statutory restriction is, in itself, sufficient for there to have been a breach of 
the requirements of Article 6 §§ 1 and 3 (c).

117.  The present case also raises questions concerning the content and 
scope of the right of access to a lawyer. The Court observes that, since the 
Salduz judgment, its case-law has evolved gradually and that the contours of 
that right have been defined in relation to the complaints and circumstances 
of the cases before it. The present case thus affords an opportunity to restate 
the reasons why this right constitutes one of the fundamental aspects of the 
right to a fair trial, to provide explanations as to the type of legal assistance 
required before the first police interview or the first examination by a judge. 
It also allows the Court to clarify whether the lawyer’s physical presence is 
required in the course of any questioning or other investigative acts carried 
out during the period of police custody and that of the pre-trial investigation 
(as conducted by an investigating judge in the present case).

118.  Those questions will be examined in the light of the general 
principles set out below.

(b)  General principles

(i)  Applicability of Article 6 in its criminal aspect

119.  The Court reiterates that the protections afforded by Article 6 §§ 1 
and 3 (c), which lie at the heart of the present case, apply to a person subject 
to a “criminal charge”, within the autonomous Convention meaning of that 
term. A “criminal charge” exists from the moment that an individual is 
officially notified by the competent authority of an allegation that he has 
committed a criminal offence, or from the point at which his situation has 
been substantially affected by actions taken by the authorities as a result of a 
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suspicion against him (see Ibrahim and Others, cited above, § 249, and 
Simeonovi, cited above, §§ 110-11, and the case-law cited therein).

(ii)  General approach to Article 6 in its criminal aspect

120.  The fairness of a criminal trial must be guaranteed in all 
circumstances. However, what constitutes a fair trial cannot be the subject 
of a single unvarying rule but must depend on the circumstances of the 
particular case (see Ibrahim and Others, cited above, § 250). The Court’s 
primary concern, in examining a complaint under Article 6 § 1, is to 
evaluate the overall fairness of the criminal proceedings (see, among many 
other authorities, Bykov v. Russia [GC], no. 4378/02, §§ 94-105, 10 March 
2009; Taxquet v. Belgium [GC], no. 926/05, §§ 84 and 93-100, ECHR 2010; 
Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], nos. 26766/05 and 
22228/06, §§ 118, and 152-65, ECHR 2011; Dvorski, cited above, §§ 81-82 
and 103-13; Schatschaschwili v. Germany [GC], no. 9154/10, §§ 101 
and 161-65, ECHR 2015; Blokhin v. Russia [GC], no. 47152/06, §§ 194 
and 211-16, 23 March 2016; Lhermitte v. Belgium [GC], no. 34238/09, 
§§ 69 and 83-85, 29 November 2016; Ibrahim and Others, cited above, 
§§ 274, 280-94, and 301-11; and Correia de Matos v. Portugal [GC], 
no. 56402/13, §§ 118, 120, and 160-68, 4 April 2018).

121.  As the Court has found on numerous occasions, compliance with 
the requirements of a fair trial must be examined in each case having regard 
to the development of the proceedings as a whole and not on the basis of an 
isolated consideration of one particular aspect or one particular incident, 
although it cannot be ruled out that a specific factor may be so decisive as to 
enable the fairness of the trial to be assessed at an earlier stage in the 
proceedings. In evaluating the overall fairness of the proceedings, the Court 
will take into account, if appropriate, the minimum rights listed in Article 6 
§ 3, which exemplify the requirements of a fair trial in respect of typical 
procedural situations which arise in criminal cases. They can be viewed, 
therefore, as specific aspects of the concept of a fair trial in criminal 
proceedings in Article 6 § 1 (see, for example, Salduz, cited above, § 50; 
Al-Khawaja and Tahery, cited above, § 118; Dvorski, cited above, § 76; 
Schatschaschwili, cited above, § 100; Blokhin, cited above, § 194; and 
Ibrahim and Others, cited above, § 251).

122.  Those minimum rights guaranteed by Article 6 § 3 are, 
nevertheless, not ends in themselves: their intrinsic aim is always to 
contribute to ensuring the fairness of the criminal proceedings as a whole 
(see Ibrahim and Others, cited above, §§ 251 and 262, and Correia de 
Matos, cited above, § 120).

(iii)  Right of access to a lawyer

123.  The right of everyone “charged with a criminal offence” to be 
effectively defended by a lawyer, guaranteed by Article 6 § 3 (c), is one of 

151



30 BEUZE v. BELGIUM JUDGMENT

the fundamental features of a fair trial (see Salduz, cited above, § 51, and 
Ibrahim and Others, cited above, § 255).

(α)  Starting-point of the right of access to a lawyer

124.  Where a person has been taken into custody, the starting-point for 
the right of access to a lawyer is not in doubt. The right becomes applicable 
as soon as there is a “criminal charge” within the meaning given to that 
concept by the Court’s case-law (see paragraph 119 above) and, in 
particular, from the time of the suspect’s arrest, whether or not that person is 
interviewed or participates in any other investigative measure during the 
relevant period (see Simeonovi, cited above, §§ 111, 114 and 121).

(β)  Aims pursued by the right of access to a lawyer

125.  Access to a lawyer at the pre-trial stage of the proceedings also 
contributes to the prevention of miscarriages of justice and, above all, to the 
fulfilment of the aims of Article 6, notably equality of arms between the 
investigating or prosecuting authorities and the accused (see Salduz, cited 
above, §§ 53-54; Blokhin, cited above, § 198; Ibrahim and Others, cited 
above, § 255; and Simeonovi, cited above, § 112).

126.  The Court has acknowledged on numerous occasions since the 
Salduz judgment that prompt access to a lawyer constitutes an important 
counterweight to the vulnerability of suspects in police custody. Such access 
is also preventive, as it provides a fundamental safeguard against coercion 
and ill-treatment of suspects by the police (see Salduz, cited above, § 54; 
Ibrahim and Others, cited above, § 255; and Simeonovi, cited above, § 112).

127.  The Court has also recognised that the vulnerability of suspects 
may be amplified by increasingly complex legislation on criminal 
procedure, particularly with regard to the rules governing the gathering and 
use of evidence (see Salduz, cited above, § 54, and Ibrahim and Others, 
cited above, § 253).

128.  Lastly, one of the lawyer’s main tasks at the police custody and 
investigation stages is to ensure respect for the right of an accused not to 
incriminate himself (see Salduz, cited above, § 54; Dvorski, cited above, 
§ 77; and Blokhin, cited above, § 198) and for his right to remain silent.

129.  In this connection, the Court has considered it to be inherent in the 
privilege against self-incrimination, the right to remain silent and the right 
to legal assistance that a person “charged with a criminal offence”, within 
the meaning of Article 6, should have the right to be informed of these 
rights, without which the protection thus guaranteed would not be practical 
and effective (see Ibrahim and Others, cited above, § 272, and Simeonovi, 
cited above, § 119; the complementarity of these rights had already been 
emphasised in John Murray v. the United Kingdom, 8 February 1996, § 66, 
Reports of Judgments and Decisions 1996-I; Brusco v. France, no. 1466/07, 
§ 54, 14 October 2010; and Navone and Others, cited above, §§ 73-74). 
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Consequently, Article 6 § 3 (c) of the Convention must be interpreted as 
safeguarding the right of persons charged with an offence to be informed 
immediately of the content of the right to legal assistance, irrespective of 
their age or specific situation and regardless of whether they are represented 
by an officially assigned lawyer or a lawyer of their own choosing (see 
Simeonovi, cited above, § 119).

130.  In the light of the nature of the privilege against self-incrimination 
and the right to remain silent, the Court considers that in principle there can 
be no justification for a failure to notify a suspect of these rights. Where a 
suspect has not, however, been so notified, the Court must examine 
whether, notwithstanding this failure, the proceedings as a whole were fair. 
Immediate access to a lawyer able to provide information about procedural 
rights is likely to prevent unfairness arising from the absence of any official 
notification of these rights. However, where access to a lawyer is delayed, 
the need for the investigative authorities to notify the suspect of his right to 
a lawyer, his right to remain silent and the privilege against 
self-incrimination takes on particular importance (see Ibrahim and Others, 
cited above, § 273, and case-law cited therein).

(γ)  Content of the right of access to a lawyer

131.  Article 6 § 3 (c) does not specify the manner of exercising the right 
of access to a lawyer or its content. While it leaves to the States the choice 
of the means of ensuring that it is secured in their judicial systems, the 
scope and content of that right should be determined in line with the aim of 
the Convention, namely to guarantee rights that are practical and effective 
(see Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, § 135, ECHR 2005-IV; Salduz, 
cited above, § 51; Dvorski, cited above, § 80; and Ibrahim and Others, cited 
above, § 272).

132.  Assigning counsel does not in itself ensure the effectiveness of the 
assistance he or she may afford an accused (see Öcalan, cited above, § 135; 
Sakhnovskiy v. Russia [GC], no. 21272/03, § 95, 2 November 2010; and 
M v. the Netherlands, no. 2156/10, § 82, 25 July 2017), and to that end, the 
following minimum requirements must be met.

133.  First, as the Court has already stated above (see paragraph 124), 
suspects must be able to enter into contact with a lawyer from the time when 
they are taken into custody. It must therefore be possible for a suspect to 
consult with his or her lawyer prior to an interview (see Brusco, cited above, 
§ 54, and A.T. v. Luxembourg, cited above, §§ 86-87), or even where there 
is no interview (see Simeonovi, cited above, §§ 111 and 121). The lawyer 
must be able to confer with his or her client in private and receive 
confidential instructions (see Lanz v. Austria, no. 24430/94, § 50, 
31 January 2002; Öcalan, cited above, § 135; Rybacki v. Poland, 
no. 52479/99, § 56, 13 January 2009; Sakhnovskiy, cited above, § 97; and 
M v. the Netherlands, cited above, § 85).
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134.  Secondly, the Court has found in a number of cases that suspects 
have the right for their lawyer to be physically present during their initial 
police interviews and whenever they are questioned in the subsequent 
pre-trial proceedings (see Adamkiewicz v. Poland, no. 54729/00, § 87, 
2 March 2010; Brusco, cited above, § 54; Mađer v. Croatia, no. 56185/07, 
§§ 151 and 153, 21 June 2011; Šebalj v. Croatia, no. 4429/09, §§ 256-57, 
28 June 2011; and Erkapić v. Croatia, no. 51198/08, § 80, 25 April 2013). 
Such physical presence must enable the lawyer to provide assistance that is 
effective and practical rather than merely abstract (see A.T. v. Luxembourg, 
cited above, § 87), and in particular to ensure that the defence rights of the 
interviewed suspect are not prejudiced (see John Murray, cited above, § 66, 
and Öcalan, cited above, § 131).

135.  The Court has found, for example, that depending on the specific 
circumstances of each case and the legal system concerned, the following 
restrictions may undermine the fairness of the proceedings:

(a)  a refusal or difficulties encountered by a lawyer in seeking access to 
the criminal case file, at the earliest stages of the criminal proceedings or 
during the pre-trial investigation (see Moiseyev v. Russia, no. 62936/00, 
§§ 217-18, 9 October 2008; Sapan v. Turkey, no. 17252/09, § 21, 
20 September 2011; and contrast A.T. v. Luxembourg, cited above, 
§§ 79-84);

(b)  the non-participation of a lawyer in investigative measures such as 
identity parades (see Laska and Lika v. Albania, nos. 12315/04 
and 17605/04, § 67, 20 April 2010) or reconstructions (see Savaş v. Turkey, 
no. 9762/03, § 67, 8 December 2009; Karadağ v. Turkey, no. 12976/05, 
§ 47, 29 June 2010; and Galip Doğru v. Turkey, no. 36001/06, § 84, 
28 April 2015).

136.  In addition to the above-mentioned aspects, which play a crucial 
role in determining whether access to a lawyer during the pre-trial phase has 
been practical and effective, the Court has indicated that account must be 
taken, on a case-by-case basis, in assessing the overall fairness of 
proceedings, of the whole range of services specifically associated with 
legal assistance: discussion of the case, organisation of the defence, 
collection of exculpatory evidence, preparation for questioning, support for 
an accused in distress, and verification of the conditions of detention (see 
Hovanesian v. Bulgaria, no. 31814/03, § 34, 21 December 2010; Simons, 
cited above, § 30; A.T. v. Luxembourg, cited above, § 64; Adamkiewicz, 
cited above, § 84; and Dvorski, cited above, §§ 78 and 108).

(iv)  Relationship between the justification for a restriction on the right of access 
to a lawyer and the overall fairness of the proceedings

137.  The principle that, as a rule, any suspect has a right of access to a 
lawyer from the time of his or her first police interview was set out in the 
Salduz judgment (cited above, § 55) as follows:
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“... in order for the right to a fair trial to remain sufficiently ‘practical and effective’ 
..., Article 6 § 1 requires that, as a rule, access to a lawyer should be provided as from 
the first interrogation of a suspect by the police, unless it is demonstrated in the light 
of the particular circumstances of each case that there are compelling reasons to 
restrict this right. Even where compelling reasons may exceptionally justify denial of 
access to a lawyer, such restriction – whatever its justification – must not unduly 
prejudice the rights of the accused under Article 6 ... The rights of the defence will in 
principle be irretrievably prejudiced when incriminating statements made during 
police interrogation without access to a lawyer are used for a conviction.”

138.  The Salduz judgment also demonstrated that the application on a 
“systematic basis”, in other words on a statutory basis, of a restriction on the 
right to be assisted by a lawyer during the pre-trial phase could not 
constitute a compelling reason (ibid., § 56). In spite of the lack of 
compelling reasons in that case, the Court nevertheless analysed the 
consequences, in terms of overall fairness, of the admission in evidence of 
statements made by the accused in the absence of a lawyer. It took the view 
that this defect could not have been cured by the other procedural 
safeguards provided under domestic law (ibid., §§ 52 and 57-58).

139.  The stages of the analysis as set out in the Salduz judgment – first 
looking at whether or not there were compelling reasons to justify the 
restriction on the right of access to a lawyer, then examining the overall 
fairness of the proceedings – have been followed by Chambers of the Court 
in cases concerning either statutory restrictions of a general and mandatory 
nature, or restrictions stemming from case-specific decisions taken by the 
competent authorities.

140.  In a number of cases, which all concerned Turkey, the Court did 
not, however, address the question of compelling reasons, and neither did it 
examine the fairness of the proceedings, but found that systematic 
restrictions on the right of access to a lawyer had led, ab initio, to a 
violation of the Convention (see, in particular, Dayanan, cited above, § 33, 
and Boz v. Turkey, no. 2039/04, § 35, 9 February 2010). Nevertheless, in the 
majority of cases, the Court has opted for a less absolute approach and has 
conducted an examination of the overall fairness of the proceedings, 
sometimes in summary form (see, among other authorities, Çarkçı 
v. Turkey (no. 2), no. 28451/08, §§ 43-46, 14 October 2014), and sometimes 
in greater detail (see, among other authorities, A.T. v. Luxembourg, cited 
above, §§ 72-75).

141.  Being confronted with a certain divergence in the approach to be 
followed, in Ibrahim and Others the Court consolidated the principle 
established by the Salduz judgment, thus confirming that the applicable test 
consisted of two stages and providing some clarification as to each of those 
stages and the relationship between them (see Ibrahim and Others, cited 
above, §§ 257 and 258-62).
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(α)  Concept of compelling reasons

142.  The criterion of “compelling reasons” is a stringent one: having 
regard to the fundamental nature and importance of early access to legal 
advice, in particular at the suspect’s first police interview, restrictions on 
access to a lawyer are permitted only in exceptional circumstances, must be 
of a temporary nature and must be based on an individual assessment of the 
particular circumstances of the case (see Salduz, cited above, §§ 54 in fine 
and 55, and Ibrahim and Others, cited above, § 258). A finding of 
compelling reasons cannot stem from the mere existence of legislation 
precluding the presence of a lawyer. The fact that there is a general and 
mandatory restriction on the right of access to a lawyer, having a statutory 
basis, does not remove the need for the national authorities to ascertain, 
through an individual and case-specific assessment, whether there are any 
compelling reasons.

143.  The Court has also explained that where a respondent Government 
have convincingly demonstrated the existence of an urgent need to avert 
serious adverse consequences for life, liberty or physical integrity in a given 
case, this can amount to a compelling reason to restrict access to legal 
advice for the purposes of Article 6 of the Convention (see Ibrahim 
and Others, cited above, § 259, and Simeonovi, cited above, § 117).

(β)  The fairness of the proceedings as a whole and the relationship between 
the two stages of the test

144.  In Ibrahim and Others the Court also confirmed that the absence of 
compelling reasons did not lead in itself to a finding of a violation of 
Article 6. Whether or not there are compelling reasons, it is necessary in 
each case to view the proceedings as a whole (see Ibrahim and Others, cited 
above, § 262). That latter point is of particular importance in the present 
case, since the applicant relied on a certain interpretation of the Court’s 
case-law on the right of access to a lawyer (see paragraph 97 above) to the 
effect that the statutory and systematic origin of a restriction on that right 
sufficed, in the absence of compelling reasons, for the requirements of 
Article 6 to have been breached. However, as can be seen from the Ibrahim 
and Others judgment, followed by the Simeonovi judgment, the Court 
rejected the argument of the applicants in those cases that Salduz had laid 
down an absolute rule of that nature. The Court has thus departed from the 
principle that was set out, in particular, in the Dayanan case and other 
judgments against Turkey (see paragraph 140 above).

145.  Where there are no compelling reasons, the Court must apply very 
strict scrutiny to its fairness assessment. The absence of such reasons 
weighs heavily in the balance when assessing the overall fairness of the 
criminal proceedings and may tip the balance towards finding a violation. 
The onus will then be on the Government to demonstrate convincingly why, 
exceptionally and in the specific circumstances of the case, the overall 
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fairness of the criminal proceedings was not irretrievably prejudiced by the 
restriction on access to a lawyer (see Ibrahim and Others, cited above, 
§ 265).

146.  The Court further emphasises that where access to a lawyer was 
delayed, and where the suspect was not notified of the right to legal 
assistance, the privilege against self-incrimination or the right to remain 
silent, it will be even more difficult for the Government to show that the 
proceedings as a whole were fair (ibid., § 273 in fine).

147.  Lastly, it must be pointed out that the principle of placing the 
overall fairness of the proceedings at the heart of the assessment is not 
limited to the right of access to a lawyer under Article 6 § 3 (c) but is 
inherent in the broader case-law on defence rights enshrined in Article 6 § 1 
of the Convention (see the case-law on Article 6 § 1 cited in paragraph 120 
above).

148.  That emphasis, moreover, is consistent with the role of the Court, 
which is not to adjudicate in the abstract or to harmonise the various legal 
systems, but to establish safeguards to ensure that the proceedings followed 
in each case comply with the requirements of a fair trial, having regard to 
the specific circumstances of each accused.

149.  As the Court has already observed, subject to respect for the overall 
fairness of the proceedings, the conditions for the application of 
Article 6 §§ 1 and 3 (c) during police custody and the pre-trial proceedings 
will depend on the specific nature of those two phases and on the 
circumstances of the case.

(γ)  Relevant factors for the overall fairness assessment

150.  When examining the proceedings as a whole in order to assess the 
impact of procedural failings at the pre-trial stage on the overall fairness of 
the criminal proceedings, the following non-exhaustive list of factors, drawn 
from the Court’s case-law, should, where appropriate, be taken into account 
(see Ibrahim and Others, cited above, § 274, and Simeonovi, cited above, 
§ 120):

(a)  whether the applicant was particularly vulnerable, for example by 
reason of age or mental capacity;

(b)  the legal framework governing the pre-trial proceedings and the 
admissibility of evidence at trial, and whether it was complied with – where 
an exclusionary rule applied, it is particularly unlikely that the proceedings 
as a whole would be considered unfair;

(c)  whether the applicant had the opportunity to challenge the 
authenticity of the evidence and oppose its use;

(d)  the quality of the evidence and whether the circumstances in which it 
was obtained cast doubt on its reliability or accuracy, taking into account 
the degree and nature of any compulsion;
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(e)  where evidence was obtained unlawfully, the unlawfulness in 
question and, where it stems from a violation of another Convention Article, 
the nature of the violation found;

(f)  in the case of a statement, the nature of the statement and whether it 
was promptly retracted or modified;

(g)  the use to which the evidence was put, and in particular whether the 
evidence formed an integral or significant part of the probative evidence 
upon which the conviction was based, and the strength of the other evidence 
in the case;

(h)  whether the assessment of guilt was performed by professional 
judges or lay magistrates, or by lay jurors, and the content of any directions 
or guidance given to the latter;

(i)  the weight of the public interest in the investigation and punishment 
of the particular offence in issue; and

(j)  other relevant procedural safeguards afforded by domestic law and 
practice.

(c)  Application of the general principles to the facts of the case

151.  By way of introduction, the Court points out that the police 
interviews, examinations by an investigating judge and other investigative 
acts conducted without the applicant having had any prior access to a 
lawyer, and without his lawyer being physically present, took place before 
the delivery of the Court’s judgment in Salduz. That being said, it notes that, 
at his trial before the Assize Court, the applicant referred to that judgment in 
seeking the exclusion of the statements he had made when questioned 
without legal assistance. Moreover, the Assize Court, in its interlocutory 
judgment of 1 February 2010, took account of the Salduz judgment in 
assessing the situation in the present case, and the Court of Cassation also 
sought to respond to the ground of appeal based on that case-law (see 
paragraphs 37-39 and 48 above).

152.  In addition, the applicant’s trial took place a long time before the 
Grand Chamber judgment in Ibrahim and Others. While that judgment 
should be taken into account in so far as it confirms and consolidates the 
Salduz case-law, the Court is nevertheless aware of the difficulties that the 
passage of time and the development of its case-law may entail for national 
courts, even though, as regards Article 6 §§ 1 and 3 (c), such development 
has been linear since the Salduz judgment.

153.  The Court also acknowledges the efforts of the Belgian Court of 
Cassation to take account of the development of its case-law in spite of the 
restrictions on the right of access to a lawyer which were imposed at the 
time under Belgian law. As can be seen from an examination of the relevant 
judgments delivered between 2010 and 2011 (see paragraphs 66-70 above), 
the Court of Cassation endeavoured to interpret domestic law in such a way 
as to ensure that it was compliant, to the extent possible, with the principle 

158



BEUZE v. BELGIUM JUDGMENT 37

laid down in the Salduz judgment and applied subsequently by the Court. To 
that end, it sought essentially to assess the effects of the restriction on the 
right of access to a lawyer in the context of its assessment of the overall 
fairness of the proceedings in the case concerned.

(i)  Existence and extent of the restrictions

154.  The Court observes that the impugned restrictions on the right of 
access to a lawyer in the present case were particularly extensive.

155.  The applicant was unable to communicate with a lawyer between 
the time of his surrender to the Belgian authorities at 10.40 a.m. on 
31 December 2007 and his police interview at 11.50 a.m., or between that 
interview and the examination by the investigating judge at 4.45 p.m. on the 
same day. He was only granted the right to consult with a lawyer, in 
accordance with section 20 of the Law on Pre-Trial Detention, once the 
investigating judge had remanded him in custody, at the end of the 
examination at 5.42 p.m., and had notified the Bar to arrange for defence 
counsel to be assigned (see paragraphs 13 and 54 above).

156.  Even though he was subsequently able to communicate freely with 
his assigned lawyer, the applicant continued to be deprived of the lawyer’s 
presence during the subsequent interviews, examinations and other 
investigative acts conducted in the course of the judicial pre-trial 
investigation. In addition to the fact that this restriction derived from a lack 
of provision in the law and from the secrecy of that investigation, as 
imposed by the Code of Criminal Procedure, and therefore from the 
interpretation of the legislation in force at the material time (see 
paragraphs 54 and 59 above), the restriction was applied throughout the 
pre-trial phase. In total, between his surrender to the Belgian authorities on 
31 December 2007 and the judgment of the Indictment Division of the 
Mons Court of Appeal of 31 August 2009, committing him to stand trial, the 
applicant was questioned on the charges without a lawyer five times by the 
criminal investigation police (not including the interviews of 6 and 7 March 
2008 about car thefts), three times by the investigating judge and twice by 
the Crown Prosecutor. Nor did the applicant’s lawyer participate in the 
reconstruction of the crime scene held on 6 June 2008.

157.  The Court further finds that uncertainty remains as to the point 
from which the applicant was actually in contact with a lawyer for the 
preparation of his defence, after the investigating judge had, at the end of 
the police custody period on 31 December 2007, taken the necessary steps 
to have a lawyer assigned (see paragraph 21 above). There is no reference to 
this matter in the record of the first subsequent interview on 11 January 
2008 or elsewhere in the file (see paragraph 25 above). The only certain 
information available to the Court, on the basis of the record of the 
investigating judge’s examination on 17 March 2008, is that the applicant 
had, by that point, chosen a lawyer and met him (see paragraph 27 above). 
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In response to the questions put to them at the hearing, the Government 
were not able to provide any more precise information in this connection.

158.  Having regard to the foregoing and to the general principles set out 
above (see paragraphs 119, 125-30 and 131-36), the Court finds that the 
applicant, who was entitled to the protection of Article 6 of the Convention 
from the time of his surrender to the Belgian authorities, did not enjoy the 
right of access to a lawyer under that provision while in police custody and 
that this right was subsequently restricted throughout the judicial pre-trial 
investigation.

159.  In the Court’s view, the Government’s observation that the 
applicant had been assisted by a lawyer in the course of the proceedings in 
France is of no consequence in this connection. Those proceedings and the 
legal assistance provided in France concerned only the execution of the 
European arrest warrant by the French authorities.

(ii)  Whether there were compelling reasons

160.  It is not in dispute that, at the relevant time, the impugned 
restrictions stemmed from the lack of provision in the Belgian legislation 
and the interpretation of the law by the domestic courts (see 
paragraphs 49-60 above).

161.  The Court reiterates that restrictions on access to a lawyer for 
compelling reasons, at the pre-trial stage, are permitted only in exceptional 
circumstances, must be of a temporary nature and must be based on an 
individual assessment of the particular circumstances of the case (see 
paragraph 142 above). There was clearly no such individual assessment in 
the present case, as the restriction was one of a general and mandatory 
nature.

162.  The Belgian legislation has admittedly been amended by the 
“Salduz Act”, which entered into force on 1 January 2012, and further by 
the “Salduz bis Act”, which entered into force on 27 November 2016. The 
amended legislation confers rights, under certain conditions, to suspects 
who are questioned or are in custody, such as the right to consult with a 
lawyer before the police interview and the right to be assisted by the lawyer 
during any subsequent questioning (see paragraphs 72-77 above). It must be 
observed, however, that the applicant was unable to benefit from those 
provisions at the time of the pre-trial proceedings against him.

163.  Furthermore, the Government have failed to demonstrate the 
existence of any exceptional circumstances which could have justified the 
restrictions on the applicant’s right, and it is not for the Court to ascertain 
such circumstances of its own motion (see Simeonovi, cited above, § 130).

164.  The restrictions in question were not justified by any compelling 
reason.
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(iii)  The fairness of the proceedings as a whole

165.  In such circumstances, the Court must apply very strict scrutiny to 
its fairness assessment, especially where there are statutory restrictions of a 
general and mandatory nature. The burden of proof thus falls on the 
Government, which, as they have accepted, must demonstrate convincingly 
that the applicant nevertheless had a fair trial as a whole. As indicated above 
(see paragraph 145 above and the case-law cited), the Government’s 
inability to establish compelling reasons weighs heavily in the balance, and 
the balance may thus be tipped towards finding a violation of Article 6 §§ 1 
and 3 (c).

166.  In this exercise, the Court will examine, to the extent that they are 
relevant in the present case, the various factors deriving from its case-law as 
set out in the Ibrahim and Others and Simeonovi judgments and reiterated in 
paragraph 150 above.

(α)  Whether the applicant was vulnerable

167.  The Government argued that the applicant had not been particularly 
vulnerable. The applicant, however, contended that he had been in a 
vulnerable state on account of his detention and that this vulnerability had 
been exacerbated by his low IQ and extremely poor verbal skills, as shown 
by a neuropsychological assessment carried out in April 2008 (see 
paragraph 29 above).

168.  The Court notes that the above-mentioned assessment concluded 
that while the applicant had limited intellectual capacities, his reasoning was 
nevertheless within the norm. Moreover, the applicant has not pointed to 
any indication in the records of his interviews and examinations that he had 
difficulty expressing himself. In addition, no other particular circumstance 
can be noted which would indicate that the applicant was in a greater state 
of vulnerability than that in which persons interviewed by investigators 
would generally find themselves. The interviews conducted while he was in 
police custody and during the judicial pre-trial investigation were not 
unusual or excessively long.

(β)  The circumstances in which the evidence was obtained

169.  The Court observes that the applicant did not allege, either before 
the domestic courts or before it, that the Belgian police had exerted any 
pressure on him. As to the allegation that he had been pressurised by the 
French gendarmes into subsequently accusing a minor at his first police 
interview in Belgium, this was dismissed by the Assize Court. That 
allegation was also contradicted by the applicant himself, as in a subsequent 
version of the events he gave a different explanation as to why he had made 
a false accusation (see paragraphs 30 and 40 above).
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(γ)  The legal framework governing pre-trial proceedings and the admissibility 
of evidence at trial, and whether the applicant was able to challenge the 
evidence and oppose its use

170.  The Government relied on the general safeguards that, in their 
view, the applicant had enjoyed as a result of the legal framework governing 
pre-trial proceedings at the material time, and in particular on the fact that, 
except during questioning, the applicant had been entitled to communicate 
freely and in an unlimited manner with his lawyer from the end of the police 
custody period. Subsequently, except for the record of the police interview 
of 31 December 2007 – of which a copy was given to him at the end of his 
first appearance before the investigating judge – he systematically received 
a copy of all the interview and examination records, thus enabling him to 
discuss them with his lawyer and to mount his defence.

171.  It is true that these safeguards enabled the applicant to benefit, 
during the judicial investigation phase, from the services of defence counsel 
and to prepare his defence strategy. In view of the fact, however, that 
Belgian law as applied in the proceedings against the applicant was not in 
conformity with the requirements of Article 6 § 3 (see, in particular, 
paragraphs 160 and 161 above), the overall fairness of the proceedings 
could not have been guaranteed merely by legislation providing for certain 
safeguards in the abstract. The Court must examine whether the application 
of these legal provisions in the present case had a compensatory effect in 
practical terms, rendering the proceedings fair as a whole. In the context of 
this examination, which lies at the heart of the second stage of the test set 
out in the Salduz and Ibrahim and Others judgments, the Court finds that 
the applicant’s conduct during the police interviews and examinations by an 
investigating judge was capable of having such consequences for the 
prospects of his defence that there was no guarantee that either the 
assistance provided subsequently by a lawyer or the adversarial nature of 
the ensuing proceedings could cure the defects which had occurred during 
the period of police custody (see, mutatis mutandis, Salduz, cited above, 
§ 58). In addition, as mentioned in paragraph 157 above, the date from 
which the applicant began to receive legal assistance is not to be found in 
the case file. While it is clear that the applicant’s defence counsel changed 
several times, it is not clear from the case file how frequent the 
consultations were, or whether the lawyer had been notified of the dates of 
the interviews and examinations. The applicant could not therefore prepare 
for his questioning beforehand with his lawyer, and he could only tell his 
lawyer later on how the interview or examination had gone, if need be with 
the help of the official record, and then draw the appropriate conclusions for 
the future.

172.  The Government further pointed out that the judicial investigation 
had been conducted under the supervision of the Indictment Division, 
before which the applicant could have challenged its lawfulness or 
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complained of procedural irregularities, with his lawyer’s assistance, at any 
time (see paragraph 107 above). However, that safeguard did not play a 
major role in the present case. First, the applicant never raised, at that stage, 
the complaints that he later submitted to the Assize Court, the Court of 
Cassation and this Court, and secondly, the pre-trial courts did not address, 
as they could have done of their own motion, the procedural defects at issue 
in the present case.

173.  As pointed out in the Ibrahim and Others judgment (cited above, 
§ 254), complaints under Article 6 about the investigation stage tend to 
crystallise at the trial itself when the prosecution seeks to rely on evidence 
obtained during the pre-trial proceedings – the phase in which the 
restrictions on Article 6 rights applied – and the defence seeks its exclusion. 
In the present case, the question whether the applicant’s statements should 
have been admitted in evidence was examined before the Assize Court at 
the opening of the trial on 1 February 2010. The applicant, assisted by his 
lawyer, filed pleadings seeking the nullity of the statements he had given 
when questioned without a lawyer and the dismissal of the prosecution case. 
Relying on the Salduz judgment, he argued that the systematic deprivation 
of his right of access to a lawyer from the time of his first police interview 
sufficed for a violation of Article 6 to be found. In a judgment given on the 
same day, the Assize Court rejected the applicant’s plea and admitted in 
evidence all the records in question, finding that the applicant could still 
have a fair trial even though he had not been assisted by a lawyer during the 
police interviews and examinations by an investigating judge (see 
paragraph 41 above).

174.  It should, however, be observed that the Assize Court did not carry 
out a more precise examination of either the official records or the 
circumstances in which the applicant had been questioned by – and had 
given statements to – the police and the investigating judge (contrast 
Ibrahim and Others, cited above, §§ 69-84 and 282). Thus there is no 
indication that the court engaged in the requisite analysis of the 
consequences of the lawyer’s absence at crucial points in the proceedings. 
Such an omission is all the more significant as, on account of the oral nature 
of proceedings in the Assize Court and the fact that no detailed record of the 
hearing is kept, it is not possible to assess the impact of the oral argument in 
the presence of the jury.

175.  As regards the subsequent assessment by the Court of Cassation, 
the Government explained that the settled case-law at the time, which 
consisted in the systematic quashing of convictions based on 
self-incriminating statements given in the absence of a lawyer, was 
tantamount to an exclusionary rule. Where interviews or examinations had 
been conducted without a lawyer, the Court of Cassation examined whether 
they had had an effect on the fairness of the trial and it had thus struck down 
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judgments of trial courts which had taken account of self-incriminating 
statements given without legal assistance (see paragraphs 66-70 above).

176.  The Court observes that the Court of Cassation quashed a judgment 
on those grounds for the first time on 15 December 2010, and therefore after 
the trial court judgment in the present case. In that judgment the Court of 
Cassation pointed out, for example, that it was necessary to assess the 
influence of improperly obtained evidence on the outcome of the 
prosecution. In the present case, it does not appear from the Court of 
Cassation’s judgment that it carried out its assessment of the overall fairness 
of the proceedings from that perspective. Rather, in its examination of the 
proceedings, the Court of Cassation focused on a lack of self-incriminating 
statements during the interviews in police custody and, as regards the rest of 
the pre-trial investigation in which the applicant’s right was also restricted, 
it merely stated that he had never been compelled to incriminate himself and 
that he had always expressed himself freely (see paragraph 48 above).

(δ)  The nature of the statements

177.  According to the Assize Court and the Court of Cassation, the 
statements given by the applicant during the interviews and examinations at 
issue were not self-incriminating and did not contain any confessions. The 
Government also relied on that position.

178.  The Court reiterates, however, that the privilege against 
self-incrimination is not confined to actual confessions or to remarks which 
are directly incriminating; for statements to be regarded as 
self-incriminating it is sufficient for them to have substantially affected the 
accused’s position (see Schmid-Laffer v. Switzerland, no. 41269/08, § 37, 
16 June 2015; see also A.T. v. Luxembourg, cited above, § 72).

179.  In the present case, while it is true that the applicant never 
confessed to the charges and therefore did not incriminate himself stricto 
sensu, he nevertheless gave detailed statements to the investigators which 
influenced the line of questioning. He thus admitted on 31 December 2007, 
while in police custody, that he had been present at the scene of the crime 
when M.B. was murdered and that he had threatened a witness, as 
confirmed by eyewitnesses (see paragraph 24 above). When he was 
interviewed on 25 March 2008 he further stated that C.L. had been 
pregnant, that he had been alone with her on 17 September 2007 and that he 
had struck her. Those particulars regarding C.L., which were not 
corroborated by any testimony other than that of the victim (see 
paragraph 28 above), must have affected the applicant’s position. From that 
point onwards, the investigators’ suspicions about the assault on C.L. could 
only be regarded, in their view, as well-founded. In addition, as the 
applicant changed his version of the facts several times in the course of the 
judicial investigation, thus undermining his general credibility, his first 
examination by the investigating judge was of crucial importance. 

164



BEUZE v. BELGIUM JUDGMENT 43

Reiterating that very strict scrutiny is called for where there are no 
compelling reasons to justify the restrictions at issue, the Court finds that 
significant weight must be attached to the above factors in its assessment of 
the overall fairness of the proceedings.

180.  The applicant complained that the investigators had obtained 
information from him on 31 December 2007 while he was in police custody, 
even though he had not consulted with a lawyer beforehand and had not 
been notified in a sufficiently explicit manner of his right to remain silent 
and the privilege against self-incrimination. The Court observes in that 
connection that at the start of his first police interview the applicant received 
express information that his statements could be used in evidence (see 
paragraph 14 above). That information, which he also received at the 
beginning of each of his subsequent interviews and examinations, was 
regarded as indirectly enshrining the right to remain silent in Belgian law, 
whereas the legislation at the time did not expressly provide for that right 
(see paragraph 54 above).

181.  Having regard to the case-law set out above (see 
paragraphs 129-30), and since the applicant was not able to consult with a 
lawyer prior to questioning or to secure the presence of one while he was in 
police custody, the Court is not persuaded, in the circumstances of the 
present case, that the information thus given by the investigators was 
sufficiently clear to guarantee the effective exercise by the applicant of his 
right to remain silent and not to incriminate himself. In that connection, it 
cannot but note that the applicant made significant statements and fully 
availed himself of his freedom to select or conceal facts.

(ε)  The use of evidence and, in a case where guilt is assessed by lay jurors, 
the content of any jury directions or guidance

182.  The trial took place in the Assize Court, a non-permanent court 
made up of professional judges assisted by a jury (see Taxquet v. Belgium, 
no. 926/05, §§ 18-21, 13 January 2009, and Castellino v. Belgium, 
no. 504/08, §§ 45-47, 25 July 2013, for the composition of the Assize Court 
and rules governing the selecting of the jury; see Taxquet, Chamber 
judgment cited above, §§ 25-31, and Lhermitte, cited above, §§ 40-44, for 
rules governing the trial itself).

183.  The indictment was read out at the start of the trial, before the oral 
argument. It set out, in twenty-one pages, the applicant’s family life and 
background, the facts and how they had occurred, the investigative acts and 
their results, and the content of the medical assessments. It mentioned the 
elements that the applicant had acknowledged and his different versions of 
the facts.

184.  The Government challenged the applicant’s argument that the 
indictment was largely based on his statements. The Court observes that the 
prosecution also relied on various material that was unrelated to and 
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independent of his statements, namely witness statements, the investigators’ 
findings, the real evidence collected before his arrest and the results of the 
medical and psychiatric assessments (see paragraph 43 above). 
Nevertheless, as noted above (paragraph 178), the statements given by the 
applicant from the time of his questioning in police custody contained a 
detailed account of the events which had occurred on the day of the murder, 
and were complemented or contradicted by equally detailed subsequent 
statements, and he never denied being present at the scene of the crime or 
threatening a witness. He also spontaneously gave information about C.L. 
which tended to incriminate him. Those statements provided the 
investigators with a framework which must have influenced the indictment, 
even though they had already obtained certain evidence prior to the 
applicant’s first interview.

185.  As to whether those elements influenced the deliberation and the 
decision ultimately reached by the jury, the Court takes account of the fact 
that the indictment is of limited value for an understanding of the jury’s 
verdict, because it is read out before the oral argument, which will 
necessarily serve as the basis for the jurors’ personal conviction 
(see Taxquet [GC], cited above, § 95, and Lhermitte, cited above, § 77).

186.  That being said, in the present case the jury concluded that the 
attempted murder of C.L. had been premeditated, as could be established in 
particular from the applicant’s statements (see paragraphs 45 and 179 
above). The Court attaches considerable weight to this point, as it 
demonstrates that the statements given by the applicant without a lawyer 
being present were an integral part of the evidence upon which the verdict 
on this count was reached.

187.  As to the other counts of the indictment, and in particular the 
principal one concerning the murder of M.B., the Court agrees with the 
Government that the jury relied on evidence other than the applicant’s 
statements, namely the consistent and mutually corroborative witness 
statements of youngsters who had seen only the accused and his victim at 
the scene, without anyone else being present, the threats that the accused 
had previously made against his victim and the various steps he had taken in 
preparing to commit the crime (see paragraph 45 above).

188.  Nevertheless, the Court notes from an examination of the record of 
the 1 February 2010 hearing that the President of the Assize Court did not 
give any warning to the jury as to the weight to be attached in their 
deliberations to the applicant’s numerous statements. While it is necessary 
to take account of the special procedural features of trials in assize courts 
sitting with a lay jury, which decides independently whether or not the 
defendant is guilty, the Court would point out that, in the context of cases 
concerning the accused’s comprehension of the reasoning behind the 
verdict, it has emphasised the importance of any directions or guidance 
given by the president to the jurors as to the legal issues arising or the 
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evidence given (see Taxquet [GC], cited above, § 92, and Lhermitte, cited 
above, § 68). Such directions or guidance may be of particular importance 
in order to enable the jurors to assess the consequences, for the fairness of 
the trial, of any procedural defects that may have arisen at the investigation 
stage (see Ibrahim and Others, cited above, §§ 274, 292 and 310). In spite 
of its efforts to assess the overall fairness of the proceedings having regard 
to the Court’s recent case-law (see paragraph 48 above), the Court of 
Cassation does not seem to have taken into account, in its review, the 
impact on the jury’s decision of the fact that the jurors had not been 
informed of particulars which could have guided them in assessing the 
significance of the statements that had been given by the applicant without 
legal assistance.

189.  The Court therefore takes the view that the total absence, in the 
present case, of any directions or guidance as to how the jury should assess 
the applicant’s statements in relation to the other evidence in the file and 
their evidential value, even though they had been taken without a lawyer 
being present, and, for those given in police custody, without the applicant 
having received sufficiently clear information on his right to remain silent, 
is a major defect.

(ζ)  Weight of the public interest

190.  There is no doubt that sound public-interest considerations justified 
prosecuting the applicant, as he was indicted in particular on one count of 
murder and two counts of attempted murder.

(η)  Whether other procedural safeguards were afforded by domestic law and 
practice

191.  The Court observes that the Belgian Court of Cassation, at the 
relevant time, took account of a series of procedural safeguards under 
Belgian law in order to assess the conformity with the Convention of the 
statutory restrictions on access to a lawyer in police custody (see 
paragraphs 48 and 67).

192.  As the Court has emphasised in paragraph 171 above, the overall 
fairness of the proceedings is not guaranteed merely by legislation providing 
for certain safeguards in the abstract. Only through an examination of their 
application to the case at hand can it be determined whether the proceedings 
were fair as a whole. In any event, all the safeguards referred to by the 
Court of Cassation have been taken into account by the Court in its 
examination of the present case (see paragraphs 165-90 above).

(θ)  Conclusion as to the overall fairness of the proceedings

193.  In conclusion, re-emphasising the very strict scrutiny that must be 
applied where there are no compelling reasons to justify the restriction on 
the right of access to a lawyer, the Court finds that the criminal proceedings 
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brought against the applicant, when considered as a whole, did not cure the 
procedural defects occurring at the pre-trial stage, among which the 
following can be regarded as particularly significant:

(a)  The restrictions on the applicant’s right of access to a lawyer were 
particularly extensive. He was questioned while in police custody without 
having been able to consult with a lawyer beforehand or to secure the 
presence of a lawyer, and in the course of the subsequent judicial 
investigation no lawyer attended his interviews or other investigative acts.

(b)  In those circumstances, and without having received sufficiently 
clear prior information as to his right to remain silent, the applicant gave 
detailed statements while in police custody. He subsequently presented 
different versions of the facts and made statements which, even though they 
were not self-incriminating stricto sensu, substantially affected his position 
as regards, in particular, the charge of the attempted murder of C.L.

(c)  All of the statements in question were admitted in evidence by the 
Assize Court without conducting an appropriate examination of the 
circumstances in which the statements had been given, or of the impact of 
the absence of a lawyer.

(d)  While the Court of Cassation examined the admissibility of the 
prosecution case, also seeking to ascertain whether the right to a fair trial 
had been respected, it focused on the absence of a lawyer during the period 
in police custody without assessing the consequences for the applicant’s 
defence rights of the lawyer’s absence during his police interviews, 
examinations by the investigating judge and other acts performed in the 
course of the subsequent judicial investigation.

(e)  The statements given by the applicant played an important role in the 
indictment and, as regards the count of the attempted murder of C.L., 
constituted an integral part of the evidence on which the applicant’s 
conviction was based.

(f)  In the trial before the Assize Court, the jurors did not receive any 
directions or guidance as to how the applicant’s statements and their 
evidential value should be assessed.

194.  The Court finds it important to emphasise, as it has done in other 
cases under Article 6 § 1 of the Convention in which an assessment of the 
overall fairness of the proceedings was at issue, that it is not for the Court to 
act as a court of fourth instance (see Schatschaschwili, cited above, § 124). 
In carrying out such an assessment, as required by Article 6 § 1, it must 
nevertheless carefully look at how the domestic proceedings were 
conducted, and very strict scrutiny is called for where the restriction on the 
right of access to a lawyer is not based on any compelling reasons. In the 
present case, it is the combination of the various above-mentioned factors, 
and not each one taken separately, which rendered the proceedings unfair as 
a whole.
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(iv)  General conclusion

195.  Accordingly, there has been a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (c) 
of the Convention.

II.  APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

196.  Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols 

thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only 
partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to 
the injured party.”

197.  The applicant alleged that he had sustained non-pecuniary damage 
on account of the lack of legal assistance during the pre-trial phase (police 
custody and judicial investigation) and he estimated this damage at 
5,000 euros (EUR).

198.  The Government argued that if the Court were to award any sum by 
way of just satisfaction, it would be reasonable to limit it to EUR 3,000.

199.  As the Court has found on many occasions, it does not follow from 
the Court’s finding of a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (c) of the 
Convention in the applicant’s case that he was wrongly convicted and it is 
impossible to speculate as to what might have occurred had there been no 
breach of the Convention (see Dvorski, cited above, § 117, and Ibrahim and 
Others, cited above, § 315). In the circumstances of the present case, the 
Court takes the view that a finding of a violation constitutes in itself 
sufficient just satisfaction and it thus rejects the applicant’s claim.

200.  The Court notes that Article 442bis of the Code of Criminal 
Procedure provides for the possibility of reopening the proceedings against 
a convicted person (see paragraph 78 above). It reiterates in this connection 
that while this may be regarded as an important aspect of the execution of 
its judgments, the reopening of proceedings is not the only way to execute a 
judgment of the Court. The use of this possibility in the present case will be 
a matter for assessment, if appropriate, by the Court of Cassation, having 
regard to domestic law and to the particular circumstances of the case (see, 
mutatis mutandis, Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2) [GC], no. 19867/12, 
§§ 94 and 99, 11 July 2017). It is for the national authorities and not the 
Court to settle this question.
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FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1.  Declares the application admissible;

2.  Holds that there has been a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (c) of the 
Convention;

3.  Holds that the finding of a violation constitutes in itself sufficient just 
satisfaction for the non-pecuniary damage sustained by the applicant.

Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the 
Human Rights Building, Strasbourg, on 9 November 2018.

Johan Callewaert Guido Raimondi
Deputy to the Registrar President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of 
the Rules of Court, the joint concurring opinion of Judges Yudkivska, 
Vučinić, Turković and Hüseynov is annexed to this judgment.

G.R.
J.C.
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JOINT CONCURRING OPINION OF JUDGES YUDKIVSKA, 
VUČINIĆ, TURKOVIĆ AND HÜSEYNOV

“The history of liberty has largely 
been the history of observance of 
procedural safeguards.”

Felix Frankfurter

“Form is the twin sister of liberty and 
the enemy of the arbitrary”

Rudolf von Ihering

A.  Introduction

1.  We have voted with our colleagues in finding a violation of 
Article 6 §§ 1 and 3 (c) of the Convention in this case. However, while we 
agree with this outcome, we respectfully disagree with an essential part of 
the reasoning of the judgment, namely the part setting out the guiding 
principles for situations concerning general and mandatory statutory 
restrictions on the right of access to a lawyer during pre-trial proceedings. It 
is our opinion that the rationale of the present case makes a significant 
departure from the case-law of the Court on this subject and stems 
ultimately from a misinterpretation of that case-law. It contradicts, in 
particular, the principles established in Salduz v. Turkey1 and subsequent 
relevant cases. The decision that has been reached in the present case 
diminishes the significance of the minimum rights or guarantees contained 
in paragraph 3 of Article 6 of the Convention, regardless of whether they are 
understood as independent rights or merely as facets of the right to a fair 
trial or to due process.

2.  In our opinion, reliance on the Ibrahim and Others judgment2 as a 
guiding principle in the present case is misplaced for three principal reasons. 
First, Beuze, which is a Salduz type of case, and Ibrahim and Others are two 
very different cases. While in Salduz the applicant’s complaints concerned 
statutory restrictions on the right of access to a lawyer, of a general and 
mandatory nature3, in Ibrahim and Others the restriction was provided for 

1.  Salduz v Turkey [GC], no. 36391/02, ECHR 2008.
2.  Ibrahim and Others v. the United Kingdom, nos. 50541/08 and 3 others, 13 September 
2016.
3.  The law imposed restrictions on legal assistance in connection with a whole category of 
offences (Salduz) or generally (Beuze) in pre-trial proceedings, and that restriction applied 
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in law, but it was neither general nor mandatory4. The Grand Chamber 
acknowledges this (see paragraph 116 of the judgment), yet it has decided to 
view such fundamentally different situations through the same lens without 
ever analysing these differences in any depth. We believe that these two 
situations, when it comes to guaranteeing minimum rights to the assistance 
of a lawyer during pre-trial proceedings, deserve to be treated differently 
and were treated differently before the present judgment.

3.  Second, we respectfully disagree that the Salduz judgment set out two 
stages of the analysis in a way that would always make it necessary to 
examine the overall fairness of the proceedings (see paragraph 139 of the 
judgment). On the contrary, we believe that the Salduz judgment went in a 
different direction and that it actually found the trial as a whole to be unfair, 
automatically, when certain conditions were met. Furthermore, we do not 
regard the Ibrahim and Others case as simply clarifying the Salduz 
principles and thus superseding them. In our view these two cases 
complement each other, as will be explained below.

4.  Third, unlike our colleagues, we do not see in the post-Salduz 
jurisprudence related to Salduz type situations any support for the majority 
interpretation of the Salduz case (see paragraph 140 of the judgment). In our 
opinion, neither in post-Salduz Turkish cases, nor in post-Salduz cases 
against other countries, has the Court conducted an examination of overall 
fairness in Salduz type situations. As we will demonstrate, the Court has not 
done so even in the two cases cited in paragraph 140 of the judgment as 
examples for the overall fairness examination in Salduz type situations5. In 
fact, the scope of protection of the right to pre-trial legal assistance 
established in the Salduz case was not only confirmed in the post-Salduz 
jurisprudence, it was significantly broadened6.

5.  In our view, and we would so argue, upholding the so-called “Salduz 
doctrine” is important in order to preserve the integrity of the judicial 
process and thus the values of civilised societies founded upon the rule of 
law7.

automatically. Whatever the circumstances in a particular case, a suspect or an accused was 
not entitled to legal assistance.
4.  The restriction on legal assistance applied to certain offences, but on an ad hoc basis in 
the light of the circumstances of the case. Thus there was generally a right to the assistance 
of a lawyer, but it could be excluded under certain pre-defined circumstances.
5.  Çarkçı v. Turkey (no. 2), no. 28451/08, 14 October 2014, and A.T. v. Luxembourg, 
no. 30460/13, 9 April 2015.
6.  See paragraph 9 below.
7.  Gäfgen v. Germany [GC], no. 22978/05, § 175, 1 June 2010.
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B.  Salduz – automatic violation v. overall fairness assessment

6.  The central issue in the Salduz case (cited above) concerned the 
admission in evidence against the applicant of a confession he had made 
during a police interrogation at a time when he was denied access to a 
lawyer on the basis of a general and mandatory statutory restriction on the 
right to legal assistance during police custody. The Chamber took a 
traditional approach to this case, assessed the overall fairness of the 
proceedings and on the basis of such assessment8 found no violation. The 
Grand Chamber, unlike the Chamber, after establishing that no justification 
had been given by the Turkish Government for denying the applicant access 
to a lawyer, other than the fact that this was provided for on a systematic 
basis by the relevant legal provisions, concluded that “[a]s such, this already 
[fell] short of the requirements of Article 6 ...” (ibid., § 56 in fine). In short, 
it seems that the Grand Chamber decided unanimously to depart from the 
traditional holistic approach and opted for a finding of an automatic 
violation9.

7.  However, the Grand Chamber’s Salduz judgment did not stop there, 
but indeed continued to examine the substance of the case. For our 
colleagues in the present case, the mere fact that the analysis was continued 
meant that the Salduz case established a two-stage test (first looking at 
whether or not there were compelling reasons and second examining the 
overall fairness of the proceedings) which was supposed to apply equally to 
cases concerning statutory restrictions of a general and mandatory nature as 
to those concerning restrictions stemming from case-specific decisions by 
the competent authorities (see paragraph 139 of the judgment). In our view 
this is an overly simplistic interpretation, at odds not only with the spirit of 
the Salduz case but with the very language used in that case10. After all, why 

8.  “... the applicant had been represented during the trial and appeal proceedings by a 
lawyer and ... the applicant’s statement to the police was not the sole basis for his 
conviction. ... the applicant had had the opportunity of challenging the prosecution’s 
allegations under conditions which did not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis 
his opponent.” Salduz, cited above, § 46 (summarising the Chamber judgment of 26 April 
2007).
9.  One possible interpretation of that paragraph could be that a lack of compelling reasons 
for restricting the right of access to a lawyer is sufficient in itself to find a violation of 
Article 6. This interpretation has been explained by Judge Serghides in his partly dissenting 
opinion in the Simeonovi case (see Partly Dissenting Opinion of Judge Serghides, §§ 5-7, 
appended to Simeonovi v. Bulgaria [GC], no. 21980/04, 12 May 2017).
10.  In particular, we refer to two important sentences. First, “[t]hus, no other justification 
was given for denying the applicant access to a lawyer than the fact that this was provided 
for on a systematic basis by the relevant legal provisions. As such, this already falls short 
of the requirements of Article 6 in this respect, as set out at paragraph 52 above” (Salduz, 
cited above, § 56 in fine, emphasis added); and second, “[t]hus, in the present case, the 
applicant was undoubtedly affected by the restrictions on his access to a lawyer in that his 
statement to the police was used for his conviction. Neither the assistance provided 
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would the Court in Salduz have made an effort to draw a distinction 
between the different situations identified above, only to conclude that they 
had to be treated equally?

8.  Our colleagues actually fail to acknowledge that the additional 
analyses were conducted purely in the form of further observations (“The 
Court further observes ...”, ibid., § 57). Thus, on the one hand, these 
additional analyses could be understood as stemming from excessive 
caution, ex abundanti cautela, as Judge Serghides explained in great detail 
in his partly dissenting opinion attached to the Simeonovi judgment11. On 
the other hand, these additional analyses could be seen as necessary to 
verify that the applicant himself was undoubtedly affected by such 
restriction. It seems that the Court used the opportunity to confirm the 
principle that in the context in which a lack of compelling reasons coincides 
with a general and mandatory statutory restriction on the right of access to a 
lawyer, the mere fact that the applicant’s statement given to the police 
without a lawyer was subsequently used for his conviction is in itself 
sufficient proof that the applicant was undoubtedly affected by such 
restriction. The Court emphasised that in such a situation the overall 
fairness review would be futile because “[n]either the assistance provided 
subsequently by a lawyer nor the adversarial nature of the ensuing 
proceedings could cure the defects which had occurred during police 
custody” (Salduz, cited above, § 58). In short, the Court introduced a 
presumption that the proceedings as a whole must be considered unfair 
whenever incriminating statements made by the accused in a Salduz type 
situation are used for a conviction. The Court simply considered the first 
questioning of a suspect by the police as a crucial moment of great 
importance for the criminal proceedings as a whole – a moment which 
deserved special treatment.

In such a situation, denial of access to a lawyer cannot be seen as a 
harmless error, regardless of any other possible procedural safeguards that 
might be available. In this way, the Court also took care to make it clear that 
finding an automatic violation in such circumstances should not be mistaken 
for an abstract review of domestic law12.

subsequently by a lawyer nor the adversarial nature of the ensuing proceedings could 
cure the defects which had occurred during police custody” (ibid., § 58, emphasis 
added).
11.  See the Partly Dissenting Opinion of Judge Serghides, § 9, appended to Simeonovi 
v. Bulgaria, cited above.
12.  It was important for the Grand Chamber to demonstrate that it was not engaging in an 
abstract review of Turkish law, but that its sole task was to determine whether the manner 
in which the contested legislation was applied to the applicant was consonant with Article 6 
of the Convention.
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C.  Post-Salduz case-law

9.  The principles established in Salduz concerning statutory restrictions 
on the right of access to a lawyer of a general and mandatory nature, where 
restrictions were either applied across the board or were limited to certain 
offences, were rather faithfully followed and even further developed in 
subsequent cases of the same type13. In most of these cases, the majority 
against Turkey but some against other States such as Monaco, Luxembourg, 
Malta, Belgium and France, the Court has not analysed the overall fairness 
of the proceedings, but has found an automatic violation on the basis of a 
systematic statutory restriction (see Dayanan, cited above, § 33,14; Boz 
v. Turkey, no. 2039/04, § 35, 9 February 201015; Yeşilkaya, cited above, 
§ 31,16; Stojković v. France and Belgium, no. 25303/08, §§ 51-57, 
27 October 201117; Navone and Others v. Monaco, nos. 62880/11, 62892/11 

13.  For instance, the right of access to a lawyer arises also during procedural actions, such 
as identification procedures or reconstructions of events (İbrahim Öztürk v. Turkey, 
§§ 48-49; and Türk v. Turkey, § 47). Furthermore, a violation was found despite the fact 
that the applicant had remained silent while in police custody (Dayanan v. Turkey, no. 
7377/03, § 33, 22 September 2009), and despite there being no admission of guilt in the 
statements given by the applicant (Yeşilkaya v. Turkey, no. 59780/00, 8 December 2009). 
Dayanan (cited above, § 32) also mandated that a suspect should be assisted by a lawyer 
“as soon as he or she is taken into custody … and not only while being questioned”, and 
should be able to “obtain the whole range of services specifically associated with legal 
assistance”. Finally, in Brusco the Court removed any doubt about the lawyer’s presence at 
interviews, by holding that the defendant had the right to be assisted by a lawyer from the 
beginning of his detention “ainsi que pendant les interrogatoires” – and also during 
questioning (Brusco v. France, no. 1466/07, §§ 45 and 54, 14 October 2010).
14.  In Dayanan (cited above, § 33) the Court stated: “A systemic restriction of this kind 
[not having legal assistance in police custody], on the basis of the relevant statutory 
provisions, is sufficient in itself for a violation of Article 6 to be found ...” In Dayanan, 
automaticity was strictly applied even though the applicant had remained silent while in 
police custody. The latter fact was deemed irrelevant due to the character of the restriction 
– it was a systematic restriction based on the law, which according to Salduz did not require 
any further review of the fairness of the trial as a whole.
15.  In Boz (§ 35) the Court again confirmed the same principle: “En soi, une telle 
restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à 
un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention.”
16.  In Yeşilkaya (§ 31), again automaticity was strictly applied even in a case where there 
was no admission of guilt in the statements given by the applicant. The later fact was 
irrelevant due to the character of the restriction: a systematic restriction based on the law, 
which according to Salduz did not require any further review of overall fairness.
17.  “La Cour considère que si la restriction du droit en cause n’était pas, à l’origine, le fait 
des autorités françaises, il appartenait à celles-ci, à défaut de motif impérieux la justifiant, 
de veiller à ce qu’elle ne compromette pas l’équité de la procédure suivie devant elles. À 
cet égard, l’argument selon lequel cette restriction résulte de l’application systématique des 
dispositions légales pertinentes est inopérant et suffit à conclure à un manquement aux 
exigences de l’article 6 de la Convention (voir, entre autres, Salduz, précité, § 56, 
et, mutatis mutandis, Boz c. Turquie, no. 2039/04, § 35, 9 février 2010).” (Stojković, § 55). 
Consequently, in Stojković, the Court relying on Salduz concluded that proceedings before 
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and 62899/11, §§ 80-85, 24 October 201318; and Borg v. Malta, 
no. 37537/13, §§ 59-63, 12 January 201619).

10.  Moreover, as it clearly transpires from the above list, the Salduz 
principles have been followed in respect of different jurisdictions and not 
only Turkey as is suggested in the present judgment (see paragraph 140)20. 
We find this suggestion not only unfounded but detrimental, because it 
might be concluded that the Court has acted in a biased manner towards one 
country, in this case Turkey, which of course is not true, because indeed the 
very same principle, as demonstrated above, has been applied in cases 
against other countries which had imposed, in their laws, systematic 
restrictions on the right of access to a lawyer during pre-trial proceedings.

11.  Furthermore, it is asserted in the present judgment (ibid.) that in 
most of the relevant cases the Court has opted for a less absolute approach 
and has conducted an examination of overall fairness. To substantiate this 
argument, the Grand Chamber refers to “other authorities”, but cites only 
two cases, Ҫarkҫı v. Turkey (no. 2) (no. 28451/08, §§ 43-45, 14 October 
2014), and A.T. v. Luxembourg (cited above). However, in the first case, the 
applicant complained not only that he had not been provided with legal 
assistance at the early stages, but also that unlawfully obtained evidence (a 
statement not bearing his signature and allegedly drafted while he was 
unconscious) had been used against him. The Court thus found it necessary 
to address both issues because of the precision and seriousness of each 
complaint, and not because it felt that it had to perform an overall fairness 
assessment to establish a violation deriving from the systematic statutory 
restriction on access to a lawyer. The Court also reiterated that in these 

the Belgian authorities were contrary to Article 6 merely on the basis of a systematic 
statutory restriction of the right of access to a lawyer, without assessing the overall fairness 
of these proceedings. It ultimately concluded that nothing that had been done later on in 
France could cure this initial failure, which originated in Belgian law.
18.  “Par ailleurs, elle a déjà jugé qu’une application systématique de dispositions légales 
pertinentes qui excluent la possibilité d’être assisté par un avocat pendant les 
interrogatoires suffit, en soi, à conclure à un manquement aux exigences de l’article 6 de la 
Convention (voir, en premier lieu, Salduz, précité, §§ 56 et 61-62).” In Navone automaticity 
was strictly applied and the Court found it irrelevant for finding the violation whether a 
waiver of the right to assistance of the lawyer had been properly exercised.
19.  In paragraph 62 of Borg the Court emphasised: “It follows that, also in the present 
case, the applicant was denied the right to legal assistance at the pre-trial stage as a result of 
a systemic restriction applicable to all accused persons. This already falls short of the 
requirements of Article 6 namely that the right to assistance of a lawyer at the initial stages 
of police interrogation may only be subject to restrictions if there are compelling reasons 
(see Salduz, cited above, §§ 52, 55 and 56).” Furthermore, the Court observed that in such 
cases no reliance could be placed on the assertion that the applicant had been reminded of 
his right to remain silent and that the waiver of a right that was not available was in any 
event impossible.
20.  “In a number of cases, which all concerned Turkey, the Court did not, however, 
address the question of compelling reasons, and neither did it examine the overall fairness 
of the proceedings”.
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circumstances “neither the assistance provided subsequently by lawyers nor 
the adversarial nature of the ensuing proceedings could remedy the defects 
which had occurred earlier” (Ҫarkҫı, cited above, § 45; see also Salduz, 
cited above, § 58).

12.  In A.T. v Luxembourg (cited above) the parties disagreed as to which 
legislation was applicable to the applicant’s questioning by the police. It 
was the Government’s submission that the applicant could have benefited 
from legal assistance but that he had waived this right. The Court did not 
agree with this statement. It found in particular that, as regards the police 
interview, the statutory provisions then in force implicitly excluded the 
assistance of a lawyer for persons arrested under a European arrest warrant 
issued by Luxembourg. Since the domestic court had not remedied the 
consequences of that lack of assistance, by excluding from its reasoning the 
statements taken during the interview, the Court found on this point that 
there had been a violation of Article 6. The Court, in short, in a Salduz type 
situation, relied on the presumption introduced in the Salduz case. Since 
incriminating statements were not excluded from the file, the Court 
considered the proceedings as a whole automatically unfair.

13.  As regards the applicant’s first appearance before the investigating 
judge, the Court held that the possibility for the applicant to consult his 
lawyer before that hearing had to be guaranteed unequivocally by the 
legislation. In so far as A.T. had not been able to converse with his lawyer 
before the hearing in question, the Court thus found a violation of Article 6. 
In none of these two situations did the Court perform an overall fairness 
review.

14.  As shown above, there had been no significant divergence among 
post-Salduz cases. Contrary to what is asserted by the Grand Chamber, none 
of the above cases involved an overall fairness assessment under Article 6.

D.  Salduz and Ibrahim – partly overlapping and partly complementing 
each other

15.  We respectfully disagree that a two-step approach to violations of 
procedural rights of the defence during pre-trial proceedings (which consists 
of, first, assessing whether compelling reasons exist, and, second, 
examining the overall fairness of the proceedings) applied, prior to the 
judgment in the present case, equally to the legal context in which there had 
been a general and mandatory statutory restriction on the right of access to a 
lawyer and one in which there had been none (see paragraph 139 of the 
judgment). As we have explained above, the Salduz judgment considered 
Article 6 § 3 (c) of the Convention to have been violated, without any need 
for a subsequent overall fairness analysis, in a situation where the lack of 
compelling reasons coincided with a general and mandatory statutory 
restriction of the right of access to a lawyer. In Ibrahim and Others, the 
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Grand Chamber did not expressly address the question whether the two-
stage approach was valid in the presence of a systematic, i.e., general and 
mandatory, statutory restriction. The Grand Chamber, in that case, simply 
did not have that situation before it. There the Court dealt with a situation of 
delayed access to a lawyer affecting individuals suspected of terrorism in a 
“ticking-bomb” situation, where the exceptional deferral of access was 
precisely circumscribed by counter-terrorism legislation. Accordingly, cases 
concerning statutory restrictions of a general and mandatory nature 
remained covered by the Salduz judgment, even subsequent to Ibrahim and 
Others.

16.  However, the above view does not apply to another part of the 
Salduz judgment, that in which the Court confirmed the position taken in 
Murray and subsequent case-law21 to the effect that even when there are 
compelling reasons for restricting access to a lawyer during police custody 
it is necessary to examine the overall fairness of the proceedings (Salduz, 
cited above, § 55). The Court took that position because even a justified 
restriction is capable of depriving the accused of a fair hearing (ibid., § 52). 
Here the Salduz judgment confirmed the need for a second stage of analysis 
consisting in an overall fairness review, but it did so only in relation to cases 
in which compelling reasons had been identified, and with an important 
caveat that the rights of the defence would in principle be irretrievably 
prejudiced when incriminating statements made during police interrogation 
without access to a lawyer were used for a conviction (ibid., § 55). This part 
of the Salduz judgment was further clarified and consolidated in Ibrahim 
and Others by providing a definition of “compelling reasons” and by 
defining criteria according to which the overall fairness review should be 
carried out22.

17.  Finally, the Salduz judgment did not opine about the situations in 
which the right of access to a lawyer would be denied to a suspect or an 
accused during police custody without compelling reasons and in 
contravention of a law which provides for such a right23. That the 

21.  John Murray v. the United Kingdom, § 63, 8 February 1996, Reports of Judgments and 
Decisions 1996-I; Magee v. the United Kingdom, no. 28135/95, § 45, ECHR 2000-VI; and 
Brennan v. the United Kingdom, no. 39846/98, § 44, ECHR 2001-X.
22.  The present judgment describes the development of this case-law since the Salduz 
judgment as being “linear” (see paragraph 152). Of course, the dissenting and partly 
dissenting opinions in Ibrahim and Simeonovi call that statement into question. The 
clarifications in those two cases certainly took, in certain aspects, unexpected turns and 
were often not so far-reaching in the protection of defence rights as desired in many 
quarters and as made possible by the Salduz judgment itself. See the Joint Partly 
Dissenting, Partly Concurring Opinion of Judges Sajó and Laffranque, §§ 2-21, appended 
to the Ibrahim and Others judgment, cited above.
23.  However, the passages in Salduz (cited above); first: “Article 6 will normally require 
that the accused be allowed to benefit from the assistance of a lawyer already at the initial 
stages of police interrogation. However, this right has so far been considered capable of 
being subject to restrictions for good cause.... [t]he question, in each case, has therefore 
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methodology developed in Salduz does not apply in such situations was 
already established in post-Salduz Turkish cases which dealt with a denial 
of access to a lawyer imposed by the competent Turkish authorities, without 
compelling reasons, after Turkey had changed the contested law and had 
removed the general and mandatory statutory restriction on access24. In 
those cases, the Court took the position that the traditional overall fairness 
review should be performed. Later on, in Ibrahim and Others (cited above), 
the approach to such cases was further clarified and it was emphasised that 
in exercising an overall fairness review in such cases the Court must apply 
very strict scrutiny and that the onus was on the Government to 
convincingly demonstrate why, exceptionally and in the specific 
circumstances of the case, the overall fairness of the criminal proceedings 
had not been irretrievably prejudiced (ibid., § 265). In this way, Ibrahim in 
fact developed this particular standard further in the direction of greater 
protection for the rights of the accused when compared to the pre-Salduz 
case-law.

18.  We agree with our colleagues that the Salduz case could be seen as 
introducing two parameters (justification – whether or not there are 
compelling reasons or not, and the legal context – whether or not there is a 
general and mandatory statutory restriction of access to a lawyer) to 
distinguish between four different sets of circumstances (categories of 
situations, almost “ideal types”) in which an applicant could be deprived of 
legal assistance during pre-trial proceedings (see Salduz, cited above, §§ 55 
and 56, see also paragraph 139 of the present judgment). We also agree that 
the analysis in the Salduz and Ibrahim and Others cases could, to a certain 
degree, be seen as developed along these lines. However, we strongly 
disagree that the two-step approach set out in Ibrahim is mere clarification 
and further linear development of the two-step approach that we find in the 
Salduz case, as is claimed (see paragraphs 139, 141 and 152 of the present 
judgment). While this could be said of the test related to situations in which 
there are compelling reasons for restricting the right of access to a lawyer 
(see paragraph 16 above)25 this cannot be said of the tests related to 

been whether the restriction was justified and, if so, whether, in the light of the entirety 
of the proceedings, it has not deprived the accused of a fair hearing, for even a justified 
restriction is capable of doing so in certain circumstances ...” (Salduz, § 52, emphasis 
added); and second: “[e]ven where compelling reasons may exceptionally justify denial 
of access to a lawyer, such restriction – whatever its justification – must not unduly 
prejudice the rights of the accused under Article 6…” (Salduz, § 55, emphasis added); as 
Judge Serghides pointed out in his partly dissenting opinion, appended to the Simeonovi 
judgment (cited above, §§ 5-7), indicate that the overall fairness assessment might be 
required only where there are compelling reasons for the restriction.
24.  See Şaman v. Turkey, no. 35292/05, §§ 34-38, 5 April 2011.
25.  Neither Salduz nor Ibrahim and Others, nor any other case to our knowledge, has 
divided the situations in which the right to a lawyer has been restricted for compelling 
reasons into further sub-categories depending upon the legal context in question.
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situations in which there are no compelling reasons for such restriction. 
There Salduz and Ibrahim developed two different tests, each addressing a 
different legal context. The Salduz test (introducing a presumption that 
Article 6 is violated if a self-incriminatory statement given to the police by 
the accused without the assistance of a lawyer is used for conviction) 
addresses the situation in which there is a general and mandatory statutory 
restriction of the right of access to a lawyer (see paragraphs 8 and 15 
above), while the Ibrahim test (requiring an overall fairness assessment with 
very strict scrutiny) addresses the situation in which there is no such general 
and mandatory statutory restriction (see paragraph 17 above). Thus, the 
Salduz and Ibrahim cases should be seen as partly overlapping and partly 
complementing each other. They overlap in situations in which there are 
compelling reasons for denying the assistance of a lawyer, both going in the 
direction of applying the overall fairness test. They complement each other 
in situations in which there are no compelling reasons, such that the Salduz 
“presumption test leading to an automatic violation” covers situations where 
there is a general and mandatory statutory restriction of the right of access 
to a lawyer, and the Ibrahim “strict scrutiny overall fairness test” covers 
situations where there is no such restriction.

E.  Overruling the Salduz test

19.  We regret that the present judgment departs from the standards of a 
fair trial as determined in Salduz and Ibrahim and Others, taken together, 
under the guise of interpreting them. As we have demonstrated above, the 
application of the Ibrahim test, related to situations when there are no 
compelling reasons, could not be stretched to cover the Salduz type of cases 
without overruling not only Dayanan (cited above) and other judgments 
against Turkey (as claimed in the present judgment, see paragraph 144), but 
also overruling Salduz itself and all the cases that have applied the Salduz 
test. The judgment in the present case actually distorts and changes the 
Salduz principle and devalues the right that the Court established 
previously.

20.  Moreover, the present judgment also weakens, if not overrules, the 
jurisprudence in which the Court has laid down several other conditions 
which the domestic authorities must respect in restricting the Article 6 
safeguards, including the right of access to a lawyer: first, that no restriction 
should be such as to destroy or extinguish the very essence of the relevant 
Article 6 right26; second, that the restrictions may in general be imposed if 

26.  In the Jalloh case, relying on Heaney and McGuinness v. Ireland (no. 34720/97, § 58, 
ECHR 2000-XII), the Court emphasised that “public interest concerns cannot justify 
measures which extinguish the very essence of an applicant’s defence rights, including the 
privilege against self-incrimination guaranteed by Article 6 of the Convention” (Jalloh v. 
Germany [GC], no. 54810/00,§ 97, ECHR 2006-IX. See also Heglas v. the Czech Republic, 
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they pursue a legitimate aim27; third, that the restriction should be 
reasonably proportionate to the aim sought to be achieved28. That is to say, 
in the present case, the Grand Chamber took the position that the right to a 
fair trial may be preserved even in a situation in which a lack of compelling 
reasons for restricting the right of access to a lawyer (i.e. even when there is 
no legitimate aim) coincides with the general and mandatory statutory 
restriction or complete denial of the right of access to a lawyer (i.e. even 
when the very essence of that right is extinguished) and even when this is 
done during the crucial stage of criminal proceedings (such as the first 
interrogation by the police) and even if the statement given to the police 
under these conditions is used for the applicant’s conviction (apparently in 
complete disregard of proportionality). According to our colleagues (see 
paragraph 144 of the judgment) all these could, in the concrete case, be 
counter-balanced by some other procedural safeguards and the fairness of 
the trial as a whole could still be preserved in the case at hand (see a 
contrario, Salduz, cited above, § 58).

21.  Apparently, such a sacrosanct understanding of the overall fairness 
assessment (see paragraph 147 of the judgment) is consistent with the role 
of the Court, which is not to adjudicate in the abstract or to harmonise the 
various legal systems (ibid., § 148). In our opinion, it is simply wrong to 
assume that finding a violation of Article 6 on the basis of any assessment 
other than the overall fairness assessment is equal to an abstract review of 
the law (see paragraph 8 above). It is also wrong, in our view, to suggest 
that the States would not be forced to harmonise their legal systems only if 
the Court performs an overall fairness assessment. It is also false to treat the 
automaticity found in Salduz as laying down a binding rule of uniform 
application. Salduz established a right to custodial legal assistance as an 
implied right under the Convention, leaving States free to find their own 
ways of implementing that right29. It is a fact that the member States are 
constantly adjusting their systems to the ECHR standards30, but in doing so 
they are free to choose the best means, as long as the system chosen does 
not contravene the principles set forth in the Convention31. As the Court 

no. 5935/02, § 87, 1 March 2007, and Bykov v. Russia, no. 4378/02, § 93, 10 March 2009). 
It seems that the inquiry about the essence of the right has been designed as a safeguard 
against excessive consideration of public interest factors.
27.  See also Kostovski v. the Netherlands, 20 November 1989, § 44, Series A no. 166.
28.  See, in the context of the right of access to a court, Waite and Kennedy v. Germany 
[GC], no. 26083/94, § 59, ECHR 1999-I.
29.  Indeed, the reforms of custodial legal assistance in Europe, triggered by the Salduz 
judgment, have considerably varied among different national legal systems.
30.  See J. Hodgson, “Suspects, Defendants and Victims in the French Criminal Process: 
The Context of Recent Reform”, 51 International and Comparative Law Quarterly (2002), 
p. 782; I. Motoc and I. Ziemele (eds.), The Impact of the ECHR on Democratic Change in 
Central and Eastern Europe: Judicial Perspectives (Cambridge, Cambridge University 
Press 2016).
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explained in the case of Al-Khawaja and Tahery32, there should be no 
conceptual disagreement in observing “substantial differences in legal 
systems and procedures” but the same ECHR standards.

F.  Conclusion

22.  In sum, we believe that it is vital to make a distinction between the 
systematic defects and the particular defects which are found in individual 
cases as a result of targeted and context-specific restrictions (e.g. in 
terrorism cases) or as a result of mistakes and shortcomings in individual 
cases. It is not correct for the Court to consider the overall fairness of an 
individual applicant’s case when a systematic ban exists, affecting every 
other individual in the applicant’s position and in the absence of any 
assessment by the relevant national authorities.

23.  The formulation of the exception is extremely clear: any derogation 
must be justified by compelling reasons pertaining to an urgent need to 
avert danger for the life or physical integrity of one or more people. In 
addition, any derogation must comply with the principle of proportionality, 
which implies that the competent authority must always choose the 
alternative that least restricts the right of access to a lawyer and must limit 
the duration of the restriction as much as possible. In accordance with the 
Court’s case-law, no derogation may be based exclusively on the type or 
seriousness of the offence and any decision to derogate requires a 
case-by-case assessment by the competent authority. Finally, derogations 
may only be authorised by a reasoned decision of a judicial authority.

24.  The Court must apply a strict approach to a blanket prohibition on 
the right to legal assistance; otherwise we will end up in conflict with the 
overall direction of both the case-law of the Court and EU law.

25.  The Salduz judgment led to a revolution for fair-trial rights, stating 
firmly that any restriction on the right of access to a lawyer must be 
exceptional and capable of justification: “Article 6 § 1 requires that, as a 
rule, access to a lawyer should be provided as from the first interrogation of 
a suspect by the police” and that, as further clarified in Ibrahim and Others, 
“restrictions on access to legal advice are permitted only in exceptional 
circumstances, must be of a temporary nature and must be based on an 
individual assessment of the particular circumstances of the case”. The 
Beuze judgment in this respect represents a regrettable counter-revolution: it 

31.  Taxquet v. Belgium [GC], no. 926/05, § 83, ECHR 2010.
32.  “While it is important for the Court to have regard to substantial differences in legal 
systems and procedures, including different approaches to the admissibility of evidence in 
criminal trials, ultimately it must apply the same standard of review under Article 6 §§ 1 
and 3 (d), irrespective of the legal system from which a case emanates.” See Al-Khawaja 
and Tahery v. the United Kingdom [GC], nos. 26766/05 and 22228/06, § 130, 15 December 
2011.
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has overruled the “as a rule” requirement – already repeated in more than 
one hundred judgments widely known as the “Salduz jurisprudence” – and 
has dramatically relativised it to the detriment of procedural safeguards.

26.  What is more, the present judgment will also disgruntle the member 
States which have thus far made amendments to their domestic law and 
practice in order to better follow the earlier decision of the Court33. The 
Salduz judgment has also triggered and to a large extent inspired a series of 
measures at the EU level, with its Stockholm Roadmap for strengthening 
procedural rights of suspects and accused persons in criminal proceedings, 
including Directive 2013/48/EU on the right of access to a lawyer in 
criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings. The 
intention behind that Directive was to ensure stronger protection of 
procedural rights of suspects and accused in criminal proceedings34. Its goal 
was to strengthen the Salduz principles by clarifying them to ensure their 
practical effectiveness, thereby applying not a restrictive but an expansionist 
interpretation of the Court’s case-law.

27.  It is also worth mentioning that one of those States which has 
enacted new legislation in response to the Salduz case is Belgium. Today, 
some nine years later, the Grand Chamber is explaining to Belgium that 
they are free to weaken the protections they established as a reaction to the 

33.  The Salduz judgment led to, or at least set in motion, reforms of custodial legal 
assistance in, among other States, France, Belgium, Scotland, Ireland and the Netherlands, 
countries which had long resisted giving full effect to the right of access to a lawyer in 
police interviews. For example, in the case of Cadder v Her Majesty’s Advocate ([2010] 
UKSC 43) the UK Supreme Court examined the legislation in Scotland as it related to the 
restrictions on access to a lawyer. While the Scottish criminal law system provides a 
variety of protections to accused persons that at times even go further than those offered by 
other systems, the court held that these protections did not make up for the lack of a right to 
avail oneself of legal advice before being questioned: “A right of access to a lawyer, which 
is implied in order to protect a right at the heart of the notion of a fair procedure under 
article 6, must itself lie near that heart. For this reason, there is not the remotest chance that 
the European Court would find that, because of the other guarantees that Scots law 
provides for accused persons, it is compatible with article 6(1) and (3) (c) for the Scottish 
system to omit this safeguard – which the Committee for the Prevention of Torture regards 
as ‘fundamental’ – and for suspects to be routinely questioned without having the right to 
consult a lawyer first. On this matter Strasbourg has spoken: the courts in this country have 
no real option but to apply the law which it has laid down.” (ibid., § 93). The Supreme 
Court went as far as to state that “there is no room for any escape from the Salduz ruling” 
(ibid., § 50). This is how our domestic counterparts have understood and interpreted 
Salduz: “The conclusion that I would draw as to the effect of Salduz is that the contracting 
states are under a duty to organise their systems in such a way as to ensure that, unless in 
the particular circumstances of the case there are compelling reasons for restricting the 
right, a person who is detained has access to advice from a lawyer before he is subjected to 
police questioning” (ibid., § 48).
34.  See Resolution of the Council of 30 November 2009 on a Roadmap for strengthening 
procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings 
(OJ 2009 C 295/1, Recital 2).
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Court’s previous ruling; Belgium and other member States were apparently 
too hasty in complying with Salduz.

28.  It is most worrying that this disappointing radical shift is happening 
in the sphere of procedural rights – the heart of the rule of law principle. As 
we know from Plutarch, a garden that is often replanted will not bear fruit.
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In the case of van de Kolk v. the Netherlands,
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a 

Committee composed of:
Dmitry Dedov, President,
Alena Poláčková,
Jolien Schukking, judges,

and Stephen Phillips, Section Registrar,
Having deliberated in private on 7 May 2019,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 23192/15) against the
Kingdom of the Netherlands lodged with the Court under Article 34 of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(“the Convention”) by a Dutch national, Mr Hugo Johannes Charles van de 
Kolk (“the applicant”), on 8 May 2015.

2. The applicant was represented by Mr R.A. Korver, a lawyer practising
in Amsterdam. The Dutch Government (“the Government”) were 
represented by their Agents, Mr R.A.A. Böcker and Ms B. Koopman, and 
their Deputy Agent, Ms K. Adhin, all three of the Ministry of Foreign 
Affairs.

3. On 17 December 2015 notice of the complaint concerning the lack of
legal assistance during police interviews was given to the Government and 
the remainder of the application was declared inadmissible pursuant to 
Rule 54 § 3 of the Rules of Court.

4. On 18 February and 8 July 2016 the Government submitted a
unilateral declaration in which they admitted a breach of the applicant’s 
rights under Article 6 §§ 1 and 3 (c) of the Convention and offered to pay 
him a sum to cover any pecuniary and non-pecuniary damage and to 
reimburse the costs for legal assistance incurred by him. The Government 
suggested that the Court strike the application out of its list on that basis in 
accordance with Article 37 § 1 of the Convention. The applicant disagreed 
with that proposal, submitting that national law would only allow him to 
apply for revision of the final domestic judgment concerning his conviction 
on the basis of a judgment in which the Court had concluded that a violation 
of the Convention had taken place (see paragraph 22 below).

5. On 23 January 2018 the Court decided not to strike the case out of its
list of cases on the basis of the unilateral declaration submitted by the 
Government. It took note of the fact that, in the Netherlands, the possibility 
to apply for reopening of domestic proceedings following such a strike-out 
decision is not provided for by law and therefore not assured to the same 
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extent as it is following a judgment in which the Court has found a violation 
of the Convention (see Aviakompaniya A.T.I., ZAT v. Ukraine, no. 1006/07, 
§§ 33 and 37-38, 5 October 2017). The Court further decided that it would
adjourn its examination of the application pending the outcome of the
proceedings in the case of Beuze v. Belgium (no. 71409/10) which was at
that time pending before the Grand Chamber.

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

6. The applicant was born in 1990 and lives in Alphen aan den Rijn.

A. Arrest and questioning of the applicant

7. On 19 August 2009 the applicant, who was then nineteen years of age,
was arrested on suspicion of distribution of child pornography (three 
pictures of a 16-year-old girl) in April of that year. He was informed that he 
had the right to consult a lawyer.

8. At the police station the applicant was taken into police custody
(inverzekeringstelling) and, before he had consulted his lawyer (who had 
not been immediately available) but with his consent, police officers 
commenced the so-called social interview (sociaal verhoor), during which 
questions were put to him about his personal circumstances and his 
personality but not about the offence of which he was suspected. He told the 
officers, inter alia, that he had a brain disorder: he had cavernous 
hemangiomas (clusters of abnormal blood vessels) in his brain and spinal 
cord. This did not affect his functioning other than that it might have a 
bearing on his trust in others; moreover, while he was allowed to play 
football he could not head the ball. When the applicant’s lawyer became 
available the police officers suspended the interview to give the applicant 
the opportunity to consult his lawyer by telephone. After that conversation, 
the applicant stated that his lawyer would come to see him at the end of the 
afternoon and that, on the advice of his lawyer, he would not answer any 
more questions. The interview was terminated. The applicant met with his 
lawyer later that day.

9. The following day, 20 August 2009, the applicant was interviewed
twice, including concerning distribution of child pornography, of which he 
was suspected. At the beginning of the interview, the applicant stated that he 
would prefer to have his lawyer present. He was told that this was not 
possible and the interview was started. The applicant replied to the 
questions put to him.
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10.  In the course of the interview the police officers questioning the 
applicant noted that he made a spasm-like movement with his arm. They 
asked him whether he was having an epileptic fit. The applicant confirmed 
that he was. The police officers then decided to interrupt the interview and 
call a doctor. They heard the applicant say that the seizure could have been 
caused by a combination of stress and other factors. The interview was 
resumed.

11.  A final interview was held with the applicant on 21 August 2009. 
Audio recordings were made of all the interviews.

12.  The applicant was released from police custody on 21 August 2009.

B.  Proceedings before the domestic courts

13.  On 25 March 2011 the Regional Court (rechtbank) of The Hague 
found the applicant guilty of distribution of child pornography and 
sentenced him to a suspended sentence of two weeks’ imprisonment and to 
eighty hours’ community service. The Regional Court was of the opinion 
that the applicant should have been enabled to consult his lawyer prior to 
being interviewed by the police for the first time. However, it did not appear 
from the subsequent interviews that they had been conducted without the 
applicant having been able to consult his lawyer. Given, moreover, that the 
contents of the interviews that had been conducted after the applicant had 
received legal assistance had not substantially differed from the content of 
the interview that had taken place without legal assistance, the Regional 
Court considered that the finding that a procedural requirement had not been 
complied with (vormverzuim) sufficed. The applicant lodged an appeal 
(hoger beroep).

14.  On 3 July 2013 the Court of Appeal (gerechtshof) of The Hague 
quashed the decision of the Regional Court, convicted the applicant of the 
same offence and sentenced him to forty hours’ community service. As 
regards the claim that the applicant ought to have been assisted by a lawyer 
during the police interviews, the Court of Appeal held as follows:

“At the hearing on appeal counsel submitted that at the time of the police interviews 
the suspect had the mental age of a 15 or 16-year old, and also that he was suffering 
from a brain disorder which may have caused him to have epileptic seizures. Counsel 
did not submit (medical) data to substantiate that claim.

In the opinion of the Court of Appeal, the above does not entail an indication for the 
officers who interviewed the suspect that he had the mental age of a 15 or 16-year old, 
nor that the brain disorder from which the suspect is apparently suffering was capable 
of causing an epileptic seizure. After the suspect had, in the eyes of the interviewing 
officers, made ‘a kind of spastic’ movement, they had consulted a physician before 
resuming the interview. The Court of Appeal considers that this was the correct course 
of action. The Court of Appeal does not agree with counsel that the interviewing 
officers ought reasonably to have considered the suspect as vulnerable or underage. 
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This means in the light of the Salduz case-law that the suspect, who was an adult at 
the time, was not entitled to have a lawyer present at his interview.”

15.  The Court of Appeal based its conviction of the applicant on the 
following evidence:

-  a complaint lodged with the police by the victim, who claimed that in 
March 2009 (when she had been 16 years old), she had shown the applicant 
various parts of her body via webcam, that she had subsequently been told 
by a third party that the applicant had sent photographs of her to that third 
party, and that she had been told by two other parties that they had received 
photographs of her;

-  a further statement made by the victim to the police, according to 
which she had taken a photograph of a part of her body and sent it to the 
applicant by mobile telephone;

-  a statement made by the applicant to the police on 20 August 2009 to 
the effect that he had sent several photographs (showing parts of the 
victim’s body), one of which he had taken by means of a screen shot while 
the others had been sent to him by the victim, to a third party via mobile 
telephone and that he had also uploaded them onto an image-hosting 
website;

-  a statement made by the aforementioned third party to the police, 
according to which she had received two photographs from the applicant 
showing parts of the victim’s body; and

-  a record drawn up by a police officer whose investigations into the 
victim’s allegations had shown that the photographs showing part of the 
victim’s body were accessible on the world wide web via a profile with a 
name used by the applicant on the above-mentioned image-hosting website.

16.  The applicant lodged an appeal on points of law with the Supreme 
Court (Hoge Raad), complaining, inter alia, of the refusal to allow him to 
be assisted by his lawyer during police questioning. On 18 November 2014 
the Supreme Court dismissed the appeal with summary reasoning, in 
accordance with section 81 of the Judiciary (Organisation) Act (Wet op de 
rechterlijke organisatie). Under that provision, the Supreme Court may 
limit its reasoning in a decision to a finding that a complaint does not 
provide grounds to overturn the judgment appealed against or does not 
require answers to questions of law in the interests of the uniform 
application or development of the law.

II.  RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE

A.  Right of access to a lawyer in criminal proceedings

17.  On 27 November 2008 this Court published its judgment in Salduz 
v. Turkey ([GC], no. 36391/02, ECHR 2008), in which it held that 
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Article 6 § 1 of the Convention requires that, as a rule, access to a lawyer 
should be provided as from the first interview of a suspect by the police, 
unless it is demonstrated in the light of the particular circumstances of each 
case that there are compelling reasons to restrict this right. At that time, no 
right for detained suspects either to consult a lawyer prior to a police 
interview or for suspects to have a lawyer present during such an interview 
existed in the Netherlands.

18.  The Supreme Court of the Netherlands gave its first elaborate view 
on the implications of this Court’s findings in Salduz (cited above) in a 
judgment of 30 June 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH3079, Netherlands Law 
Reports (Nederlandse Jurisprudentie – “NJ”)) 2009, no. 349) – that is to say 
just under two months before the applicant in the present case was 
interviewed by police. It considered that, in view of, inter alia, policy, and 
the organisational and financial aspects involved, the drawing up of a 
general arrangement on legal assistance in relation to police interviews 
exceeded its judicial function (rechtsvormende taak). Nevertheless, the 
Strasbourg Court’s case-law raised questions which national criminal courts 
would be called upon to answer in cases coming before them, and for that 
reason the Supreme Court determined as follows:

“2.5.  The Supreme Court deduces from the case-law of the European Court of 
Human Rights (ECHR) that a suspect who finds himself under police arrest may 
derive from Article 6 of the Convention an entitlement to legal assistance which 
consists of him being provided with the opportunity to consult a lawyer prior to 
being interviewed by police about his involvement in a criminal offence. However, 
the case-law of the ECHR does not allow for the conclusion that a suspect is entitled 
to have a lawyer present during police interviews.

The above entails that, prior to the commencement of the first interview, an 
arrested suspect is to be informed of his right to consult a lawyer. Save where he, 
either expressly or implicitly yet unequivocally, has waived that right, or where 
compelling reasons as referred to by the ECHR exist, he will have to be provided, 
within the limits of what is reasonable, with the opportunity to exercise that right.

2.6.  The foregoing applies to arrested individuals who are adults under criminal 
law as well as to arrested individuals who are underage pursuant to criminal law. It 
must be noted that underage suspects are in addition entitled to the assistance of a 
lawyer or another confidant (vertrouwenspersoon) during police interviews.”

19.  On 22 December 2015 – thus after the termination of the national 
proceedings in the present case – the Supreme Court accepted, having 
regard to the development of the Strasbourg Court’s case-law as well as 
Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of the 
European Union1 (OJ 2013, L 294, p. 1), that a suspect who finds him or 

1.  Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of the European 
Union on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest 
warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of 
liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived 
of liberty.
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herself under police arrest has a right to legal assistance by a lawyer during 
police interviews, save when compelling reasons exist to restrict that right 
(ECLI:NL:HR:2015:3608, NJ 2016, nr. 52). Since law-enforcement officers 
had had, prior to this judgment, no reason to suppose that the rules relating 
to legal assistance would be reinforced, and given that it could not be 
expected that they would immediately become acquainted with the 
judgment and its practical consequences, the Supreme Court expressed as its 
expectation that the right of a suspect in custody to the assistance of a 
lawyer during police questioning would be applied as of 1 March 2016.

20.  Subsequently, in the light of the Supreme Court’s judgment of 
22 December 2015 and in anticipation of the entry into force of legislation 
transposing Directive 2013/48/EU into national law, the Board of 
Procurators General (College van procureurs-generaal) announced on 
10 February 2016 a number of amendments to the Instruction on legal 
assistance for police questioning (Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor; 
published in the Official Gazette (Staatscourant) 2016, no. 8884). Pursuant 
to these amendments, suspects were, as of 1 March 2016, to be informed of 
their right to be assisted by a lawyer during police questioning and enabled 
to give effect to that right.

21.  Legislation – in the shape of amendments to the Code of Criminal 
Procedure (Wetboek van Strafvordering) – transposing Directive 
2013/48/EU into national law and thereby enacting the right to legal 
assistance prior to and during police interviews entered into force on 
1 March 2017.

B.  Possibility of reopening criminal proceedings

22.  Article 457 of the Code of Criminal Procedure governs the possible 
means of obtaining revision (herziening) of final judgments. In so far as 
relevant, it provides as follows:

“1.  Following an application by the Procurator General or by the former suspect in 
regard of whom a judgment or appeal judgment has become irrevocable, the Supreme 
Court may, for the benefit of the former suspect, review a judgment entailing a 
conviction rendered by the courts in the Netherlands:

...

b.  on the grounds of a ruling (uitspraak) of the European Court of Human Rights 
in which it was determined that the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms or a Protocol to this Convention was 
violated in proceedings which led to a conviction or a conviction for the same 
offence, if review is necessary with a view to legal redress as referred to in 
Article 41 of that Convention;

...”

23.  If the Supreme Court accepts a request for revision based on 
Article 457 § 1 (b), it may either itself determine the criminal charges after 
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reopening the criminal proceedings, or order the suspension of execution of 
the original judgment and remit the case for a fresh determination to a Court 
of Appeal different from the one that gave the original judgment 
(Article 472 § 1 in conjunction with Article 471 of the Code of Criminal 
Procedure).

THE LAW

I.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 §§ 1 AND 3 (c) OF THE 
CONVENTION

24.  The applicant complained under Article 6 § 3 of the Convention that 
he had been denied assistance by a lawyer during police questioning.

25.  The Court considers that this complaint falls to be examined under 
paragraphs 1 and 3 (c) of Article 6, which, in so far as relevant, provide as 
follows:

“1.  In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled 
to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...

...

3.  Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

(c)  to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, 
if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the 
interests of justice so require;”

A.  Admissibility

26.  The Court notes that this complaint is not manifestly ill-founded 
within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes 
that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be 
declared admissible.

B.  Merits

1.  The parties’ submissions
27.  The applicant argued that he had not had a fair trial in that he had 

wrongly been denied the assistance of a lawyer during police interviews. 
This was the more so as, although no longer officially a minor at the time, 
he had had the mental age of a 15 or 16-year old and was suffering from a 
brain disorder.

28.  The Government did not wish to make any observations in the 
present case in view of a number of developments with regard to the 
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applicable law on the right of access to a lawyer in criminal proceedings. 
Thus, the Government had submitted a proposal to the Lower House of 
Parliament (Tweede Kamer der Staten-Generaal) to amend the Code of 
Criminal Procedure in accordance with Directive 2013/48/EU (see 
paragraph 20 above) and, anticipating the entry into force of certain of those 
amendments to the Code of Criminal Procedure, the Supreme Court had 
ruled in December 2015 that suspects would be entitled to the presence of a 
lawyer during police questioning as of 1 March 2016 (see paragraph 19 
above).

2.  The Court’s assessment
29.  After its judgment in Salduz v. Turkey ([GC], no. 36391/02, 

ECHR 2008) (see paragraph 17 above), the Court further clarified the 
general principles to be applied in cases concerning a restriction on the right 
of access to a lawyer and fairness of the proceedings in Ibrahim and Others 
v. the United Kingdom ([GC], nos. 50541/08, 50571/08, 50573/08 and 
40351/09, §§ 249-74 ECHR 2016); and Simeonovi v. Bulgaria ([GC], 
no. 21980/04, §§ 110-20, ECHR 2017 (extracts); and confirmed them 
recently in Beuze v. Belgium ([GC], no.71409/10, §§ 119-50, 9 November 
2018).

30.  Applying those principles to the present case, the Court observes at 
the outset that it is not in dispute that, having been arrested on suspicion of 
distribution of child pornography and finding himself in police custody, the 
applicant was charged with a criminal offence within the meaning of 
Article 6 § 3 of the Convention (see Ibrahim and Others, cited above, § 249, 
and Simeonovi, cited above, §§ 110-11, and the case-law cited therein). As 
such, the guarantees laid down in Articles 6 §§ 1 and 3 (c) as interpreted by 
the Court entailed that he had, inter alia, a right to be assisted by a lawyer 
during police interviews (see Beuze, cited above, §§ 133-34), unless there 
were compelling reasons to restrict that right (see Beuze, cited above, 
§§ 142-43).

31.  In view of the fact that there is no indication in the case file that on 
either 19 or 21 August 2009 the applicant made any statements that were to 
play a role in his conviction, the Court will focus its examination on the 
interviews which took place on 20 August 2009, as statements made by the 
applicant on that day were used for his conviction (see paragraph 15 above).

32.  The Court notes that when the applicant at the start of the police 
interview on 20 August 2009 indicated that he wished to be assisted by his 
lawyer, he was told that that was not possible (see paragraph 9 above). The 
Court does not discern from the material in the case file that there were any 
compelling reasons for the restriction of the applicant’s rights. Rather, it 
would appear that the only reason not to allow the applicant’s lawyer to be 
present at the interview was the fact that at the relevant time there was no 
right in the Netherlands providing for legal assistance during police 
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questioning to adult suspects (see paragraphs 17-18 above). The Court has 
previously held that such a general and mandatory restriction on the right to 
be assisted by a lawyer during the pre-trial phase of criminal proceedings 
does not constitute a compelling reason (see Salduz, cited above, § 56, and 
Beuze, cited above, §§ 138 and 142).

33.  Whilst the absence of compelling reasons does not lead in itself to a 
finding of a violation of Article 6 (see Ibrahim and Others, cited above, 
§ 262), such absence weighs heavily in the balance when assessing the 
overall fairness of the criminal proceedings and may tip the balance towards 
finding a violation. The burden of proof falls on the Government, which 
must demonstrate convincingly why, exceptionally and in the specific 
circumstances of the case, the overall fairness of the criminal proceedings 
was not irretrievably prejudiced by the restriction on access to a lawyer (see 
Ibrahim and Others, cited above, § 265, and Beuze, cited above, § 165).

34.  In the present case the Government have not advanced any argument 
in substantiation of a claim that the applicant nevertheless had a fair trial. 
That being the case, the Court considers that the aforementioned burden of 
proof has not been discharged, a finding which is sufficient to enable it to 
conclude that the failure to allow the applicant to be assisted by his lawyer 
during the police interviews on 20 August 2009 rendered the proceedings as 
a whole unfair.

There has accordingly been a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (c) of the 
Convention.

II.  APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

35.  Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols 

thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only 
partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to 
the injured party.”

A.  Damage

36.  The applicant claimed 5,000 euros (EUR) in respect of 
non-pecuniary damage.

37.  The Government considered that this claim was unfounded and 
excessive.

38.  As the Court has found on many occasions, it does not follow from 
the Court’s finding of a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (c) of the 
Convention in the applicant’s case that he was wrongly convicted and it is 
impossible to speculate as to what might have occurred had there been no 
breach of the Convention (see, for example, Dvorski v. Croatia [GC], 
no. 25703/11, § 117, ECHR 2015, and Ibrahim and Others, cited above, 
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§ 315). Moreover, the Court notes that, under Article 457 § 1 (b) of the 
Code of Criminal Procedure, the applicant may seek to have the proceedings 
against him reopened (see paragraph 22 above). It would reiterate in this 
connection that while this may be regarded as an important aspect of the 
execution of its judgments, the reopening of proceedings is not the only way 
to execute a judgment of the Court. The use of this possibility in the present 
case will be a matter for assessment, if appropriate, by the Supreme Court, 
having regard to domestic law and to the particular circumstances of the 
case (see Beuze, cited above, § 200). It is for the national authorities and not 
the Court to settle this question.

39.  In view of the above, the Court considers that, in the circumstances 
of the present case, a finding of a violation constitutes in itself sufficient just 
satisfaction and it thus rejects the applicant’s claim.

B.  Costs and expenses

40.  The applicant also claimed EUR 13,250.28 for the costs and 
expenses incurred before the domestic courts and EUR 196 for those 
incurred before the Court. Although legal aid had been granted by the 
domestic authorities for the proceedings before the Court, the latter amount 
was left for him to pay as his own contribution to the cost of legal 
assistance.

41.  The Government argued that the costs for legal fees and 
representation claimed were unreasonable. In view of, specifically, the 
amount of overlap between the arguments put forward to the Court of 
Appeal and the Supreme Court, they considered the number of hours 
claimed excessive.

42.  According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the 
reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown 
that these relate to the violation or violations found, have been actually and 
necessarily incurred and are reasonable as to quantum. In the present case, 
regard being had to the documents in its possession and the above criteria, 
the Court considers it reasonable to award the sum of EUR 4,000 for costs 
and expenses in the domestic proceedings and EUR 196 for the proceedings 
before the Court, thus a total amount of EUR 4,196.

C.  Default interest

43.  The Court considers it appropriate that the default interest rate 
should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, 
to which should be added three percentage points.
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FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1. Declares the application admissible;

2. Holds that there has been a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (c) of the
Convention;

3. Holds that the finding of a violation constitutes in itself sufficient just
satisfaction for the non-pecuniary damage sustained by the applicant;

4. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three
months, EUR 4,196 (four thousand one hundred and ninety-six euros),
plus any tax that may be chargeable to the applicant, in respect of costs
and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until
settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate
equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during
the default period plus three percentage points;

5. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 28 May 2019, pursuant to
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Stephen Phillips Dmitry Dedov
Registrar President
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2.1.

2.2.

Uitspraak

16 oktober 2018

Strafkamer

nr. S 17/01052

LBS/NA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 3 februari 2017,
nummer 23/001666-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, bij
schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan
deel uit.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en
tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Amsterdam teneinde op het bestaande beroep
opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De verdachte heeft ingevolge het Wetboek van Strafvordering het recht de rechter te (doen)
verzoeken de behandeling van zijn zaak aan te houden wegens zijn verhindering of de
verhindering van zijn raadsman bij de behandeling aanwezig te zijn. Nu dergelijke verzoeken in de
praktijk vaak worden gedaan, vindt de Hoge Raad het nuttig om aan de hand van zijn eerdere
rechtspraak enkele algemene opmerkingen te maken over de wijze waarop deze verzoeken
dienen te worden onderbouwd en door de rechter te worden beoordeeld. Het gaat bij deze
opmerkingen uitsluitend om verzoeken tot aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting die
verband houden met het in art. 6, derde lid onder c, EVRM gewaarborgde aanwezigheidsrecht,
waaronder ook wordt begrepen het recht van de verdachte om zich in zijn afwezigheid ter
terechtzitting door een daartoe uitdrukkelijk gemachtigde raadsman te doen verdedigen.

De rechter kan de behandeling van de zaak ter terechtzitting aanhouden door gebruik te maken
van in het bijzonder de bevoegdheid tot schorsing van het onderzoek ter terechtzitting voor
bepaalde of onbepaalde tijd. In verband met de toepassing van die bevoegdheid zijn de
navolgende, in Titel VI van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafvordering geplaatste en
ingevolge art. 415, eerste lid, Sv in hoger beroep van overeenkomstige toepassing zijnde,
wettelijke bepalingen van belang.

1 Geding in cassatie

2 Aan de beoordeling van het eerste middel voorafgaande opmerkingen
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2.3.1.

2.3.2.

2.4.

- Art. 281, eerste, tweede en derde lid, Sv:

"1. Indien het belang van het onderzoek dit vordert, beveelt de rechtbank de schorsing van het
onderzoek voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2. De schorsing voor bepaalde tijd kan zo nodig telkens tot een nader te bepalen tijdstip worden
verlengd.

3. De redenen voor schorsing worden in het proces-verbaal van de terechtzitting vermeld."

- Art. 328 Sv:

"Tot het nemen van elke rechterlijke beslissing op grond van de bepalingen van dezen Titel kan
door den officier van justitie eene vordering en door den verdachte een verzoek tot de rechtbank
worden gedaan, tenzij uit eenige bepaling het tegendeel volgt."

- Art. 329 Sv:

"Alvorens te beslissen op eenig verzoek of verzet van den verdachte, hoort de rechtbank den
officier van justitie. Alvorens te beslissen op eenige vordering of op eenig verzet van den officier
van justitie, stelt de rechtbank den verdachte, indien deze tegenwoordig is, of diens raadsman in
de gelegenheid het woord te voeren."

- Art. 330 Sv:

"Weigering of verzuim om te beslissen over eene vordering of een verzet van den officier van
justitie of een verzoek of verzet van den verdachte, strekkende om gebruik te maken van eene
bevoegdheid of van een recht door de wet toegekend, heeft nietigheid ten gevolge."

- Art. 331, eerste lid, Sv:

"Elke bevoegdheid van de verdachte die bij deze Titel is toegekend, komt ook toe aan de
raadsman die de ter terechtzitting aanwezige verdachte bijstaat ofwel op grond van artikel 279,
eerste lid, tot verdediging van de afwezige verdachte is toegelaten."

Een verzoek tot aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting kan ter terechtzitting
worden gedaan door de verdachte of diens op de voet van art. 279 Sv gemachtigde
raadsman. Ook de raadsman die niet is gemachtigd tot het voeren van de verdediging van
de ter terechtzitting

niet-verschenen verdachte, kan ter terechtzitting een verzoek tot aanhouding van het
onderzoek ter terechtzitting doen voor zover dat verzoek wordt gedaan met het oog op de
effectuering van het aanwezigheidsrecht van de verdachte of ten behoeve van het alsnog
verkrijgen van de in art. 279, eerste lid, Sv bedoelde machtiging. Overeenkomstig art. 329 en
330 Sv wordt beslist op het verzoek nadat het openbaar ministerie daaromtrent is gehoord.

Indien het verzoek om aanhouding reeds voorafgaande aan de terechtzitting wordt
gedaan, kan om praktische redenen door (de voorzitter van) het gerecht eveneens
voorafgaande aan de terechtzitting aan degene die om aanhouding verzoekt, worden
kenbaar gemaakt hoe het voorlopige oordeel van het gerecht omtrent het verzoek luidt. De
uiteindelijke beslissing dient evenwel steeds ter terechtzitting te worden genomen en in het
proces-verbaal van die terechtzitting te worden vastgelegd. (Vgl. HR 11 oktober 2005,
ECLI:NL:HR:2005:AT5663, NJ 2007/454.)

In de regel mag van de verdachte of diens raadsman worden gevergd dat hij ter staving van het
verzoek (alsnog) de gegevens verstrekt die de rechter met het oog op de te nemen beslissing
noodzakelijk acht. Indien de rechter de aan het verzoek ten grondslag gelegde omstandigheden
niet zonder meer aannemelijk acht, kan hij gevolgen verbinden aan de omstandigheid dat het
verzoek onvoldoende door bewijsstukken is gestaafd en/of aan zijn verlangen tot aanvulling niet
(genoegzaam) is voldaan.
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2.5.

3.1.

Voor het oordeel dat de aan het verzoek ten grondslag gelegde omstandigheid niet aannemelijk
is, volstaat evenwel niet steeds de vaststelling dat die omstandigheid onvoldoende is
onderbouwd. Het is immers mede afhankelijk van de aard van de aangevoerde reden - in het
bijzonder of het gaat om een zich onverwacht aandienende omstandigheid, bijvoorbeeld verband
houdend met ziekte van de verdachte - of, alvorens wordt beslist op het verzoek, gelegenheid
dient te worden geboden het verzoek van een nadere toelichting te voorzien en/of op een later
moment (alsnog) bewijsstukken over te leggen. Opmerking verdient evenwel dat de rechter het
bieden van die gelegenheid en het nemen van een beslissing omtrent de aannemelijkheid van de
aan het verzoek ten grondslag gelegde omstandigheid achterwege kan laten op grond van zijn
oordeel dat hetgeen is aangevoerd - ware het juist - in de hierna, onder 2.5 weer te geven
afweging van belangen niet tot toewijzing van het verzoek leidt.

Nadat in voorkomende gevallen gelegenheid is geboden voor een nadere toelichting of het
overleggen van bewijsstukken, kan de rechter het verzoek reeds - dat wil zeggen: zonder dat tot
de hierna, onder 2.5 weer te geven afweging van belangen wordt overgegaan - afwijzen op de
grond dat de aan het verzoek ten grondslag gelegde omstandigheid niet aannemelijk is. (Vgl. HR
20 februari 2018, ECLI:NL: HR:2018:251, NJ 2018/119.)

Indien zich niet het geval voordoet dat de aan het verzoek ten grondslag gelegde omstandigheid
niet aannemelijk is geoordeeld, dient de rechter een afweging te maken tussen alle bij
aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting betrokken belangen. Het gaat daarbij om het
belang van de verdachte bij het kunnen uitoefenen van zijn in art. 6, derde lid onder c, EVRM
gewaarborgde aanwezigheidsrecht - waaronder het recht om zich in zijn afwezigheid ter
terechtzitting door een daartoe uitdrukkelijk gemachtigde raadsman te doen verdedigen - en, kort
gezegd, het belang dat niet alleen de verdachte maar ook de samenleving heeft bij een
doeltreffende en spoedige berechting. (Vgl. HR 26 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1314, NJ
1999/294.) Van deze afweging, waarbij de aan het verzoek tot aanhouding ten grondslag gelegde
gronden moeten worden betrokken, dient de rechter in geval van afwijzing van het verzoek blijk te
geven in de motivering van zijn beslissing.

In het specifieke geval dat de verdachte wegens ziekte is verhinderd op de terechtzitting te
verschijnen en in verband daarmee schorsing van het onderzoek heeft verzocht of doen
verzoeken, voldoet de rechter aan dit verzoek teneinde de verdachte alsnog de gelegenheid te
geven bij de behandeling van zijn zaak op de terechtzitting aanwezig te zijn. Bijzondere
omstandigheden kunnen echter meebrengen dat de rechter tot het oordeel komt dat het belang
van een behoorlijke strafvordering - welke omvat de afdoening van de zaak binnen een redelijke
termijn - ernstig in het gedrang zou komen, indien het onderzoek op de terechtzitting zou worden
geschorst en dat dit belang onder de gegeven omstandigheden zwaarder moet wegen dan het
belang van de verdachte om bij de behandeling van zijn zaak tegenwoordig te zijn. (Vgl. HR 9 mei
2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5730,NJ 2002/466.)

Buiten deze situatie van verhindering wegens ziekte van de verdachte geldt in het algemeen dat
niet op voorhand kan worden aangegeven hoe vorenstaande belangenafweging zal moeten
uitvallen. De rechter dient deze afweging te maken in de concrete omstandigheden van het geval
en, in geval van afwijzing van het verzoek tot aanhouding, de daarop gebaseerde beslissing te
motiveren. In cassatie kan die motivering slechts op haar begrijpelijkheid worden getoetst.

Het middel klaagt dat het Hof heeft verzuimd uitdrukkelijk en gemotiveerd te beslissen op een
verzoek tot aanhouding van de behandeling van de zaak.

3 Beoordeling van het eerste middel
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3.2.

3.3.

3.4.

De verdachte is in eerste aanleg veroordeeld ter zake van "eenvoudige belediging, terwijl de
belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn
bediening, meermalen gepleegd" en "wederspannigheid".

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 20 januari 2017 houdt in dat de
verdachte aldaar niet is verschenen. Het houdt voorts het volgende in:

"Als raadsvrouw van de verdachte is ter terechtzitting aanwezig mr. M. Ketting, advocaat te
Amsterdam, die mededeelt dat de verdachte op de hoogte is van de zitting.

De raadsvrouw deelt het volgende mede:

Ik zou het hof willen verzoeken de zaak aan te houden, zodat de verdachte gebruik kan maken
van zijn aanwezigheidsrecht. Ik heb dit aanhoudingsverzoek reeds gisteren omstreeks 13.12 uur
naar de administratie van het hof gemaild. De verdachte heeft op 18 januari 2017 een tweede
kindje gekregen. Het kindje heeft een moeilijke start en iedereen is nog in het ziekenhuis. De
verdachte beroept zich op overmacht, hij wil graag bij de behandeling aanwezig zijn en had dit
niet voorzien. De moeder ligt ook nog in het ziekenhuis, het kind is via een keizersnede geboren.

De voorzitter vraagt naar de reden waarom de verdachte juist vandaag niet aanwezig kan zijn.

De raadsvrouw deelt het volgende mede:

De verdachte wil bij zijn baby zijn, hij wil op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Hij is niet 24 uur
per dag in het ziekenhuis, dat is niet toegestaan. Maar hij is er veel en hij draagt ook de zorg voor
zijn andere kindje van twee jaar. De verdachte wil eveneens bij zijn partner zijn, zijn partner heeft
een psychiatrische achtergrond en moet medicatie slikken. De baby is niet kritisch, maar verdachte
wil er bij zijn.

(...)

Desgevraagd geeft de raadsvrouw aan dat zij uitdrukkelijk is gemachtigd als raadsvrouw de
verdachte te verdedigen."

Het proces-verbaal van de terechtzitting houdt in strijd met hetgeen hiervoor onder 2.3 is
vooropgesteld, geen uitdrukkelijke en gemotiveerde beslissing in omtrent het verzoek van de
raadsvrouwe tot aanhouding van de behandeling van de zaak. Het middel is terecht voorgesteld.

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.

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 J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma, V.

4 Slotsom

5 Beslissing
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van den Brink, M.J. Borgers en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 oktober 2018.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 14-05-2019

Datum publicatie 14-05-2019

Zaaknummer 16/05428

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:131 
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2016:3295, (Gedeeltelijke) vernietiging met
terugwijzen 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
(Medeplegen) gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter Sr), medeplegen
voorbereidingshandelingen t.a.v. per schip vervoeren van cocaïne (art. 10a jo. 10.5
Opiumwet) en voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 26.1 WWM).
Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat verdachte is
gedetineerd in Colombia en dat hij zal worden overgeleverd aan Amerikaanse
autoriteiten, door Hof afgewezen o.g.v. belangenafweging, waarbij Hof heeft
gewezen op omstandigheid dat niet is te verwachten dat verdachte binnen redelijke
termijn ttz. zal kunnen verschijnen, niet is gevraagd om bijwoning van zitting via
videoverbinding en oorzaken van niet kunnen verschijnen in risicosfeer verdachte
liggen. Onder welke omstandigheden is rechter gehouden onderzoek ttz. te
schorsen indien het voor verdachte feitelijk niet mogelijk is ttz. te verschijnen omdat
hij in het buitenland is gedetineerd? Hoofdregel is dat, indien uit de stukken of het
verhandelde ttz. blijkt dat verdachte in het buitenland is gedetineerd en niet blijkt
dat hij rechtsgeldig afstand heeft gedaan van zijn recht om in zijn tegenwoordigheid
te worden berecht, niet wordt voortgegaan met onderzoek ttz. Daarom vergt
beslissing om niet aan te houden vanwege uitzonderlijke omstandigheden nadere
motivering. Opmerking verdient nog dat uiteindelijk bij de bepaling van de redelijke
termijn van berechting aanhouding op de grond dat verdachte in het buitenland
gedetineerd is in beginsel voor zijn rekening zal komen. Gelet hierop is ’s Hofs
afwijzing van door de verdediging gedaan aanhoudingsverzoek niet toereikend
gemotiveerd, reeds omdat Hof juistheid in het midden heeft gelaten van wat door
raadsman is aangevoerd over te verwachten spoedige uitlevering van verdachte
door Colombia aan VS en mogelijkheid van een daaropvolgende tijdelijke
overlevering van verdachte door VS aan Nederland. Volgt vernietiging en
terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2019-0107 
NJB 2019/1215 
RvdW 2019/642 
JIN 2019/92 met annotatie van Oort, C. van 
NBSTRAF 2019/173 
NJ 2019/290 met annotatie van P. Mevis 

ECLI:NL:HR:2019:709
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2.2.1.

2.1.

Uitspraak

14 mei 2019

Strafkamer

nr. S 16/05428

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 7 oktober 2016,
nummer 22/001136-11, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969.

Het beroep is ingesteld door de verdachte en is kennelijk niet gericht tegen de vrijspraak van de feiten
2 en 6. Namens de verdachte heeft S. van den Berg, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een middel
van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal B.F. Keulen heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak,
voor zover aan het oordeel van de Hoge Raad onderworpen, en tot terugwijzing van de zaak naar het
Gerechtshof Den Haag teneinde in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden
berecht en afgedaan.

Het middel komt op tegen de afwijzing door het Hof van het verzoek tot aanhouding van de
behandeling van de zaak teneinde de in het buitenland gedetineerde verdachte gebruik te laten
maken van zijn aanwezigheidsrecht.

De procesgang in eerste aanleg en in hoger beroep is weergegeven in de conclusie van de
Advocaat-Generaal onder 6 tot en met 21. In het bijzonder is het volgende van belang:

• In eerste aanleg is de verdachte op tegenspraak veroordeeld ter zake van verschillende
misdrijven. Zowel de verdachte als de Officier van Justitie hebben hoger beroep ingesteld
tegen het vonnis van de Rechtbank.

• Tijdens één van de eerste terechtzittingen in hoger beroep heeft het Hof de in eerste
aanleg bevolen voorlopige hechtenis opgeheven. De verdachte heeft daarna vrijwillig
Nederland verlaten en is vervolgens, voorafgaande aan de inhoudelijke behandeling van zijn
strafzaak, uit anderen hoofde gedetineerd in het buitenland.

• De verdachte is op geen van de terechtzittingen in hoger beroep verschenen. Ook is hij bij
de op de terechtzitting van 12 september 2016 aangevangen inhoudelijke behandeling van
zijn strafzaak niet verdedigd door een daartoe gemachtigde advocaat.

• Zoals in de conclusie van de Advocaat-Generaal is weergegeven onder 1, 7 en 18 is het Hof
deels tot een andere bewezenverklaring gekomen dan de rechter in eerste aanleg. Het Hof
heeft aan de verdachte een gevangenisstraf van zeven jaren en twee maanden opgelegd.

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel
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2.2.2. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 12 september 2016
heeft aldaar de raadsman van de verdachte het in het middel bedoelde aanhoudingsverzoek
gedaan. Hetgeen daaromtrent door de raadsman is aangevoerd respectievelijk door de
Advocaat-Generaal bij het Hof naar voren is gebracht, is weergegeven in de conclusie van de
Advocaat-Generaal onder 11 tot en met 16. In het bijzonder is het volgende van belang:

- de pleitnota houdt onder meer in:

"1. Mijn cliënt is vandaag - tegen zijn zin en niet door eigen toedoen - niet aanwezig bij de
inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van de strafzaak tegen hem. Voorafgaand
aan deze zitting heb ik al namens cliënt, die zich in detentie in Colombia bevindt, kenbaar
gemaakt dat hij gebruik wenst te maken van zijn aanwezigheidsrecht. Dat standpunt is
onveranderd. Gelet hierop kan de zaak naar mijn mening op dit moment niet inhoudelijk
worden behandeld.

(...)

Tijdelijke uit-/overlevering

(...)

7. Cliënt bevindt zich sinds november 2015 in overleveringsdetentie in Colombia, nu de
Verenigde Staten hebben verzocht om zijn aanhouding en overlevering in verband met een
vervolging. De meest recente berichten wijzen erop dat hij in november/december van dit
jaar feitelijk zal worden overgeleverd aan de Amerikaanse autoriteiten. Het is op dit moment
volstrekt onduidelijk hoe het verloop van de detentie van cliënt in Amerika zal zijn. Echter,
mocht cliënt gedurende een langere periode gedetineerd zijn, dan hoeft dit niet in de weg te
staan aan een doeltreffende en spoedige berechting van de onderhavige strafzaak. Op
grond van artikel 13 aanhef en onder b van het 'Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, 's-Gravenhage 24-06-1980' bestaat
de mogelijkheid van tijdelijke overlevering. Een tijdelijke overlevering van cliënt vanuit
Amerika naar Nederland ten behoeve van de aanwezigheid van cliënt ter terechtzitting kan
reeds nu worden afgestemd met de Amerikaanse autoriteiten.

(...)

9. In de onderhavige zaak (i) heeft cliënt tijdig kenbaar gemaakt gebruik te willen maken van
zijn aanwezigheidsrecht, (ii) is de zaak niet eerder aangehouden om deze reden, (iii) wenst
cliënt een verklaring af te leggen, (iv) is cliënt niet in weerwil van een arrestatiebevel naar
het buitenland vertrokken en (v) is een spoedige en doeltreffende berechting van de zaak
mogelijk indien cliënt door de Verenigde Staten tijdelijk wordt uitgeleverd aan Nederland.

10. Gelet op deze omstandigheden dient het aanwezigheidsrecht van cliënt te prevaleren
boven het op dit moment inhoudelijk behandelen en afdoen van de zaak.

(...)

11. Mocht uw Hof de zaak, in weerwil van dit aanhoudingsverzoek, alsnog inhoudelijk willen
behandelen, dan acht ik mij niet gemachtigd om cliënt te vertegenwoordigen."

- de Advocaat-Generaal heeft onder meer naar voren gebracht:

"Aanwezigheidsrecht [verdachte] en (...)

(...)

Kort samengevat komt het er voor beide verdachten op neer dat het Openbaar Ministerie
veel energie heeft gestoken in rechtshulpverzoeken aan (...) en Colombia om beide
verdachten gebruik te laten maken van hun aanwezigheidsrecht. In beide gevallen is dat
niet gelukt.

(...)

2. Tijdelijke uitlevering

De tijdelijke uitlevering is ingeval van beide verdachten geweigerd.

(...)
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2.2.3.

Voor [verdachte] geldt dat het verzoek tot tijdelijke uitlevering aan Colombia is afgewezen,
kort samengevat omdat de VS eerder een uitleveringsverzoek deed voor soortgelijke feiten
en derhalve voor gaat en de wet in Colombia daar niet in voorziet. Wij hebben geen enkel
zicht op de termijn waarbinnen [verdachte] van Colombia naar de VS zal worden
overgebracht. Hij zal uiteindelijk worden uitgeleverd aan de VS, waar men al meer dan een
jaar wacht op zijn komst. (...)

3. Aanhouding van de zaak

Aanhouding van de zaak van beide verdachten tot het moment dat zij wel in staat zijn de
zitting bij te wonen is volgens ons geen reële optie."

- dat proces-verbaal houdt voorts, voor zover hier van belang, het volgende in:

"De advocaat-generaal (...) voegt daar aan toe:

(...)

Ik heb nog gecorrespondeerd via de e-mail met Judy Freedman verbonden aan de
Amerikaanse "AIRS".

Ik heb haar medegedeeld dat de raadsman denkt dat de verdachte binnen twee maanden in
de Verenigde Staten zal zijn en haar gevraagd hoe de Verenigde Staten tegenover een
tijdelijke uitlevering naar Nederland zou staan. Zij deelde mij mede dat haar verwachting
over de aankomst van de verdachte hetzelfde is als die van de raadsman, maar dat zij de
kans niet groot achtte dat de Verenigde Staten een verdachte die net is aangekomen,
meteen tijdelijk zullen uitleveren aan Nederland.

(...)

De raadsman van de verdachte wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op het
standpunt van het Openbaar Ministerie:

(...)

Aan de correspondentie met Judy Freedman die de advocaat-generaal aanhaalt hoor ik ook
iets vreemds. Ik zou haar willen wijzen op de verdragsrechtelijke verplichtingen. Ze zal zich
dus moeten verstaan met de DA van de Southern District of New York. Dat heb ik ook gedaan
en die heeft mij in februari te kennen gegeven dat er gewacht wordt totdat mijn cliënt in de
Verenigde Staten is, alvorens er beslissingen kunnen worden genomen. Er zijn aldus tal van
feitelijkheden genoemd zonder ze te onderbouwen, en deze feitelijkheden kunnen naar mijn
mening niet in de weg staan aan het aanwezigheidsrecht van mijn cliënt. (...)

De advocaat-generaal mr. D'Anjou voert opnieuw het woord:

(...)

Het zou kunnen dat hij inderdaad binnenkort wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten,
maar het is nog niet zo ver. We hebben nog geen datum en het is afwachten hoe lang het
duurt. Ik geef toe dat ik geen stukken heb om aan uw hof te laten zien, maar ik heb met
Judy Freedman gemaild en ik zal haar vanmiddag nog bellen. Mijn collega en ik hadden iets
op papier kunnen zetten en kunnen wachten totdat er een antwoord kwam via de post,
maar we hebben er juist voor gekozen om via andere wegen te proberen van alles voor
elkaar te krijgen om [verdachte] hierheen te krijgen, maar dat is niet gelukt. Maar dat
betekent dat je mensen belt en mailt, want officiële brieven sturen leidt in dit soort zaken tot
niets. Met bellen kom je net een stapje verder, maar het betekent ook dat we geen stukken
kunnen laten zien. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er een zaak in de Verenigde Staten
speelt, dat hij daar eerst nog naar toe moet alvorens de Verenigde Staten zou kunnen
besluiten om hem, in afwachting van de procedure daar, tijdelijk naar Nederland over te
leveren. Dat zien wij niet zomaar gebeuren."

Het Hof heeft het aanhoudingsverzoek afgewezen en daartoe het volgende overwogen:

"Het hof vat het betoog van de raadsman op als een verzoek om aanhouding van de zaak
dan wel schorsing van het onderzoek ter terechtzitting om de verdachte te zijner tijd de
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gelegenheid te geven gebruik te maken van zijn aanwezigheidsrecht.

Daartoe overweegt het hof het volgende.

Het hof heeft bij de beoordeling van dit verzoek een belangenafweging gemaakt tussen alle
daarbij betrokken belangen, waaronder het belang van de betrokkene bij het kunnen
uitoefenen van zijn aanwezigheidsrecht, het belang dat niet alleen de betrokkene maar ook
de samenleving heeft bij een doeltreffende en spoedige berechting en het belang van een
goede organisatie van de rechtspleging.

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat het uit artikel 6 EVRM voortvloeiende
aanwezigheidsrecht met zich brengt dat indien een verdachte, doordat hij gedetineerd zit in
het buitenland is verhinderd op de terechtzitting te verschijnen en in verband daarmee
schorsing van het onderzoek heeft verzocht, de rechter in de regel aan dit verzoek zal
moeten voldoen. In de ontnemingszaak van [verdachte] is dit punt ook aan de orde
gekomen.

Bijzondere omstandigheden kunnen echter meebrengen dat het belang van een behoorlijke
strafvordering - welk belang mede omvat afdoening van de zaak binnen een redelijke termijn
- ernstig in het gedrang zou komen, indien het onderzoek op de terechtzitting (wederom)
zou worden geschorst en dat dit belang onder de gegeven omstandigheden zwaarder moet
wegen dan het aanwezigheidsrecht van de verdachte. Het hof heeft bij de beoordeling van
het verzoek voorts in het bijzonder acht geslagen op het volgende:

• In de zaak van de verdachte is sprake van een zeer aanzienlijk tijdsverloop: De verdachte
is aangehouden op 8 september 2009. De hem ten laste gelegde feiten dateren uit de
periode 2006-2009.

• De feiten waarvan verdachte wordt verdacht zijn zeer ernstig en verdachte is daarvoor in
eerste aanleg tot een langjarige gevangenisstraf veroordeeld.

• De verdachte heeft gedurende de behandeling van zijn zaak in eerste aanleg in voorlopige
hechtenis gedetineerd gezeten.

• De verdachte is na zijn vrijlating vervolgens zelf vrijwillig naar het buitenland gegaan,
terwijl zijn zaak in hoger beroep nog moest worden behandeld.

• De verdachte zit thans in afwachting van zijn uitlevering aan de Verenigde Staten van
Amerika in detentie in Colombia.

• De verdachte moet in de Verenigde Staten van Amerika terecht staan voor een strafbaar
feit gepleegd in 2015.

• Het vonnis van de rechtbank Rotterdam in de onderhavige strafzaak van de verdachte
dateert van 
18 februari 2011.

• De binnenkomst van het dossier bij het hof is geregistreerd op 21 december 2011.

• Na de zittingen in hoger beroep op 5, 16 en 19 april 2012 is de strafzaak van de verdachte
verwezen naar de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de
rechtbank Rotterdam.

• Na de zitting op 23 september 2014 is de strafzaak van de verdachte verwezen naar de
raadsheer-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in dit hof.

• Ter terechtzitting van heden, 12 september 2016, wordt de behandeling van de strafzaak
voortgezet.

• In de strafzaak van de verdachte is een rechtshulpverzoek uitgegaan met verzoek aan
Colombia de verdachte uit te doen leveren, al dan niet tijdelijk. In antwoord daarop is
informatie ontvangen dat de verdachte in uitleveringsdetentie voor de Verenigde Staten zit
en dat de overlevering aan de Verenigde Staten voorrang heeft. Tijdelijke uitlevering vanuit
Colombia is niet mogelijk.

Op basis van deze gegevens is het voor het hof niet te voorzien binnen welke termijn de
verdachte ter terechtzitting in Nederland aanwezig zou kunnen zijn. Gezien ook de
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2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

uitlatingen van de advocaat-generaal en de raadsman hierover acht het hof het echter
aannemelijk dat dit eerst over enige jaren het geval zal kunnen zijn.

Het hof constateert voorts dat de raadsman niet (tevens) heeft verzocht om de verdachte
[verdachte] de zitting door middel van een videoverbinding te laten bijwonen, en evenmin
heeft aangegeven, dat de verdachte [verdachte] bereid zou zijn aan een dergelijke vorm van
aanwezigheid op afstand zijn medewerking te verlenen. Door de naar verwachting
wisselende detentielanden is voorts niet te verwachten dat een dergelijke integrale
videoverbinding, zo al technisch mogelijk, binnen een als enigszins redelijk te beschouwen
termijn kan worden gerealiseerd.

Gezien voornoemde feiten en omstandigheden is het hof van oordeel dat het Openbaar
Ministerie zich in redelijkheid voldoende heeft ingespannen om het aanwezigheidsrecht van
de verdachte te realiseren.

Concluderend overweegt het hof dat de verdachte weliswaar een aanzienlijk belang heeft bij
de uitoefening van zijn aanwezigheidsrecht, maar dat daarnaast sprake is van een
verdenking van zeer ernstige feiten (waardoor er tevens een zwaarwegend maatschappelijk
belang is gemoeid met de berechting van verdachte) en een reeds thans zeer aanzienlijk
tijdsverloop. Nu bovendien op grond van het voorgaande:

- niet te verwachten valt dat de verdachte binnen een nog als enigszins redelijk aan te
merken termijn ter terechtzitting zal kunnen verschijnen;

- de verdachte niet heeft gevraagd om het bijwonen van de zitting via een videoverbinding
(en het hof zulks ook niet binnen een als enigszins redelijk aan te merken termijn technisch
uitvoerbaar acht); en

de oorzaken van het niet kunnen verschijnen overwegend in de risicosfeer van verdachte
zelf zijn gelegen, dienen naar het oordeel van het hof onder de gegeven omstandigheden de
belangen van een doeltreffende en spoedige berechting, zwaarder te wegen dan het belang
van de verdachte om ter terechtzitting aanwezig te zijn in zijn zaak.

Het hof wijst om die reden het verzoek om aanhouding van de behandeling van de zaak af."

Het middel stelt de vraag aan de orde onder welke omstandigheden de rechter gehouden is
het onderzoek ter terechtzitting te schorsen indien het voor de verdachte feitelijk niet
mogelijk is ter terechtzitting te verschijnen omdat hij in het buitenland is gedetineerd.

Het recht om in zijn tegenwoordigheid te worden berecht heeft uitdrukking gevonden in art.
14, derde lid aanhef en onder d, IVBPR, terwijl doel en strekking van 
art. 6 EVRM meebrengen dat bedoeld recht moet worden geacht ook besloten te liggen in die
verdragsbepaling. Mede gelet op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens zoals die in de conclusie van de Advocaat-Generaal is weergegeven, geldt als
hoofdregel dat het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg of in hoger beroep dient te
worden geschorst, indien uit de stukken of het verhandelde ter terechtzitting blijkt datde
verdachte in het buitenland is gedetineerd maar niet blijkt dat hij rechtsgeldig afstand heeft
gedaan van zijn recht om in zijn tegenwoordigheid te worden berecht.

Van de onder 2.3.2 genoemde regel kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden
afgeweken. Daarvoor is vereist dat:

(i) op grond van een voldoende nauwkeurige verslaglegging door het Openbaar Ministerie
vast is komen te staan dat de Nederlandse overheid voldoende inspanningen heeft verricht
om de verdachte in de gelegenheid te stellen te kennen te geven of hij bij de behandeling
van zijn zaak aanwezig wil zijn en, indien dat het geval is, zijn aanwezigheidsrecht te
effectueren, en

(ii) desondanks onaannemelijk is dat de verdachte binnen een aanvaardbare termijn in staat
kan worden gesteld diens aanwezigheidsrecht te effectueren, en

(iii) het belang van een behoorlijke strafvordering 
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2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.4.

2.5.

- waaronder begrepen het belang dat niet alleen de verdachte maar ook de samenleving
heeft bij een doeltreffende en spoedige berechting - ernstig in het gedrang zou komen,
indien het onderzoek op de terechtzitting niet kan aanvangen of worden voortgezet, en dit
belang onder de gegeven omstandigheden zwaarder moet wegen dan het belang van de
verdachte bij het kunnen uitoefenen van zijn aanwezigheidsrecht.

In verband met de onder 2.3.3 vermelde vereisten kan onder meer van belang zijn:

- of aanhouding is verzocht en welke argumenten door of namens de verdachte zijn
aangevoerd voor het aanhouden van het onderzoek ter terechtzitting, of de verdachte
bereid is mee te werken aan diens overbrenging naar Nederland teneinde aanwezig te zijn
bij de behandeling van diens strafzaak, en of de afwezigheid van de verdachte ter
terechtzitting kan worden gecompenseerd door bij de behandeling van de zaak ter
terechtzitting gebruik te maken van een videoconferentie als bedoeld in art. 131a Sv;

- welke belangen, mede gelet op de ernst van het tenlastegelegde feit, voor de verdachte
op het spel staan;

- de dreiging dat het vervolgingsrecht verjaart.

Hoofdregel is echter dat, indien uit de stukken of het verhandelde ter terechtzitting blijkt dat
de verdachte in het buitenland is gedetineerd en niet blijkt dat hij rechtsgeldig afstand heeft
gedaan van zijn recht om in zijn tegenwoordigheid te worden berecht, niet wordt
voortgegaan met het onderzoek ter terechtzitting. Daarom vergt een beslissing om niet aan
te houden vanwege uitzonderlijke omstandigheden als bedoeld in 2.3.3 nadere motivering.

Opmerking verdient nog dat uiteindelijk bij de bepaling van de redelijke termijn van
berechting aanhouding op de grond dat de verdachte in het buitenland gedetineerd is in
beginsel voor zijn rekening zal komen.

Gelet op wat hiervoor onder 2.3 is vooropgesteld, is de afwijzing door het Hof van het door de
verdediging gedane aanhoudingsverzoek niet toereikend gemotiveerd, reeds omdat het Hof de
juistheid in het midden heeft gelaten van wat door de raadsman van de verdachte is aangevoerd
over de te verwachten spoedige uitlevering van de verdachte door Colombia aan de Verenigde
Staten van Amerika en de mogelijkheid van een daaropvolgende tijdelijke overlevering van de
verdachte door de Verenigde Staten van Amerika aan Nederland.

Het middel is terecht voorgesteld.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder
1, 3, 4, 5, 7 en 8 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.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma,
E.S.G.N.A.I. van de Griend, A.L.J. van Strien en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P.
Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 mei 2019.

3 Beslissing

209



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).
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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

223



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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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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6.2.

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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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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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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Uitspraak

uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummer: 18/451

ECLI:NL:CBB:2019:177

uitspraak van de meervoudige kamer van 7 mei 2019 op het hoger beroep van:

[naam 1] N.V. ( [naam 1] ), te [plaats] , appellante
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1.1

1.2

1.3

tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 20 februari 2018, kenmerk ROT 17/937, in het
geding tussen

(gemachtigde: mrs. A.J. Boorsma en G.M.C. Neuteboom-Klink).

Appellante heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam (rechtbank)
van 20 februari 2018 (ECLI:NL:RBROT:2018:1308).

AFM heeft een reactie op het hogerberoepschrift ingediend.

Appellante heeft een nadere reactie ingediend, waarop AFM vervolgens schriftelijk heeft gereageerd.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 december 2018. Namens appellante zijn
verschenen haar gemachtigden, vergezeld door [naam 2] , bestuursvoorzitter van appellante. Namens
AFM zijn verschenen haar gemachtigden, vergezeld door [naam 3] en [naam 4] , beiden werkzaam bij
AFM.

Voor een uitgebreide weergave van het verloop van de procedure, het wettelijk kader en de in dit
geding van belang zijnde feiten en omstandigheden, voor zover niet bestreden, wordt verwezen
naar de aangevallen uitspraak. Het College volstaat met het volgende.

Appellante beschikt over een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bank, op grond
waarvan zij beleggingsdiensten en nevendiensten mag verlenen en beleggingsactiviteiten mag
verrichten. Sinds de overname van [naam 5] ( [naam 5] ) door appellante op 31 december 2007 is
[naam 5] een handelsnaam van appellante. Via de website www. [naam 5] .nl verstrekt appellante
informatie over de beleggingsdiensten die zij handelend onder de naam [naam 5] verleent.
Blijkens deze website verleent [naam 5] sinds 2008 de beleggingsdienst ‘het beheren van
individueel vermogen’.

Appellante heeft in de periode van 8 september 2012 tot 26 augustus 2014 de volgende
reclamecampagnes via televisie gevoerd: ‘Achtbaan’ (8 september 2012 - 31 januari 2013), ‘Geld
slaapt’ (18 februari 2013 - 22 september 2013) en ‘Time out’ (7 oktober 2013 - 25 augustus 2014).
In de reclames werden rendementen van [naam 5] getoond.

(gemachtigden: mrs. S.M.C. Nuijten, mr. L.J. Silverentand en D.G. von Königslöw),

appellante

en

Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Procesverloop in hoger beroep

Grondslag van het geschil
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1.11

In mei 2014 is AFM een onderzoek gestart naar de reclame-uitingen van [naam 5] in de periode
van 8 september 2012 tot 26 augustus 2014. Daarbij heeft AFM beoordeeld in hoeverre de
reclame-uitingen voor [naam 5] voldeden aan artikel 4:19, tweede lid, van de Wet op het financieel
toezicht (Wft). In dat artikel is bepaald dat de door een financiële onderneming aan cliënten
verstrekte of beschikbaar gestelde informatie, waaronder reclame-uitingen, ter zake van een
financieel product, financiële dienst of nevendienst correct, duidelijk en niet misleidend is.

Op 31 juli 2014 heeft AFM aan appellante per e-mail enkele vragen gesteld over [naam 5] ,
waaronder vragen over de getoonde rendementen in reclame-uitingen voor [naam 5] en op de
website van [naam 5] . Appellante heeft op deze vragen op 26 augustus 2014 per e-mail
gereageerd en op 9 september 2014 aanvullende informatie verstrekt.

Op 15 september 2014 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen AFM en appellante waarin AFM,
onder meer, haar zorgen heeft geuit ten aanzien van de onduidelijkheid over de afwijkingen van
de rendementen van cliëntportefeuilles ten opzichte van de voorbeeldportefeuilles waarvan
appellante de rendementen toonde in de reclamecampagnes.

Op 2 oktober 2014 heeft appellante tijdens een overleg aan AFM een ‘plan van aanpak’
overhandigd waarin verbeterpunten in de communicatie van [naam 5] richting (potentiële) klanten
zijn benoemd. Hierbij zijn histogrammen gevoegd waarin de over de periode van 1 januari 2014
tot 30 september 2014 behaalde cliëntrendementen worden afgezet tegen de rendementen van
de voorbeeldportefeuilles van de verschillende risicoprofielen in dezelfde periode.

Op 22 oktober 2014 heeft een telefonisch overleg plaatsgehad tussen AFM en appellante. Blijkens
het gesprekverslag van dit gesprek heeft AFM aangegeven nog steeds op zoek te zijn naar een
volledige onderbouwing van het getoonde vijfjarige rendement in de tv-commercial. De ontvangen
‘year-to-date’ rendementen tonen de representativiteit van de rendementen over langere
perioden niet aan.

Op 5 november 2014 heeft AFM aan appellante een informatievordering (informatievordering 1)
gestuurd, gebaseerd op artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierbij heeft AFM,
onder andere, een (cijfermatige) onderbouwing gevorderd waaruit blijkt hoe de in de reclame-
uitingen getoonde vijfjaarrendementen zich verhouden tot het rendement van klantportefeuilles
over dezelfde periode. Ook heeft AFM een kopie gevorderd van het rapport “Analyse
vermogensbeheer November 2011” van PricewaterhouseCoopers (verder: het PwC-rapport) en de
reactie van appellante aan de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), gedateerd 20 oktober 2014,
op de brief van de VEB. Op 26 november 2014 heeft appellante per e-mail aan AFM een eerste
reactie gestuurd op informatievordering 1 met daarbij, zoals ook door AFM verlangd, het PwC-
rapport en haar schriftelijke reactie op de brief van de VEB naar aanleiding van klachten inzake
[naam 5] . Op 3 december 2014 heeft appellante per e-mail een tweede reactie gestuurd op
informatievordering 1 en daarbij grafieken overgelegd waarin de in de reclame-uitingen getoonde
rendementen over de periode van 1 november 2009 tot en met 1 november 2014 voor de
hoofdprofielen ‘Defensief’ en ‘Behoedzaam’ zijn afgezet tegen de gemiddelde behaalde
rendementen van alle klanten binnen een hoofdprofiel (methode 1) en tegen de gemiddelde
behaalde rendementen van alle klantportefeuilles met hetzelfde risicoprofiel die minder dan €
50.000 aan vermogen omvatten (methode 2).

Op 4 december 2014 heeft bij AFM een gesprek tussen AFM en appellante plaatsgevonden. Hierin
heeft AFM te kennen gegeven dat de reactie op informatievordering 1 haar zorg ten aanzien van
de representativiteit van de rendementen van de voorbeeldportefeuilles nog steeds niet heeft
weggenomen en dat zij de aangeleverde informatie nader gaat onderzoeken.

Op 22 januari 2015 heeft AFM aan appellante een tweede informatievordering
(informatievordering 2) gestuurd, gebaseerd op de artikelen 5:16 en 5:17 van de Awb en onder
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verwijzing naar artikel 5:20 van de Awb. Deze informatievordering richtte zich specifiek op de
reeds door appellante aangeleverde data en de wijze waarop de reclamecampagnes tot stand zijn
gekomen. Bij deze vordering heeft AFM aan appellante een lijst met aanvullende specifieke vragen
toegezonden en gevorderd die vragen voorafgaand aan het op 10 februari 2015 geplande
gesprek schriftelijk te beantwoorden. Op 5 februari 2015 heeft appellante gereageerd op
informatievordering 2. Appellante heeft daartoe de vragen van AFM over de reeds verstrekte
informatie en de aanvullende vragen van AFM schriftelijk beantwoord en de gevraagde
documentatie toegezonden.

Tijdens een gesprek op 10 februari 2015 tussen AFM en appellante op het kantoor van
appellante is de ontvangen informatie besproken. Van dit gesprek is een verslag gemaakt.
Appellante heeft vervolgens, zoals tijdens het gesprek besproken, aanvullende documenten,
waaronder notulen, aan AFM gestuurd.

Op 19 februari 2015 heeft AFM een derde informatievordering (informatievordering 3) gebaseerd
op de artikelen 5:16 en 5:17 van de Awb en met verwijzing naar artikel 5:20 van de Awb aan
appellante gestuurd. AFM heeft gevorderd, onder meer, (-) alle (elektronische) informatie die AFM
kan helpen bij de beeldvorming over de meningsvorming binnen appellante over de uitkomsten,
meer in het bijzonder de uitkomsten met betrekking tot behaalde rendementen van het PwC
onderzoek, (-) grafische overzichten over de verhouding van het rendement van de vijf
voorbeeldportefeuilles ten opzichte van het gemiddelde klantrendement binnen dezelfde
risicoprofielen over de perioden die overeenkomen met de perioden die getoond werden ten tijde
van de start van de drie reclamecampagnes (geconstrueerd op basis van ‘methode 1’) en
bijbehorende histogrammen van de verdeling van de door klanten behaalde rendementen
alsmede histogrammen van de verdeling van de door klanten behaalde jaarrendementen en (-)
een onderbouwing in hoeverre de spreiding van de rendementen binnen het risicoprofiel
‘Behoedzaam’ een gevolg is van een bepaald risicogetal binnen dit risicoprofiel.

Op 5 maart 2015 heeft appellante de gevorderde informatie aan AFM verstrekt.

Op grond van het onderzoek naar de reclame-uitingen van appellante heeft AFM het volgende
vastgesteld:

- het getoonde percentage was het cumulatieve rendement van alleen één portefeuille binnen het
Risicoprofiel ‘Behoedzaam’, binnen een breed scala aan mogelijkheden (bevinding 1);

- de in de campagnes getoonde cumulatieve rendementen waren structureel hoger dan de
gemiddelde cumulatieve rendementen van de cliëntportefeuilles en de spreiding van de behaalde
rendementen door cliënten was groot (bevinding 2);

- de gehanteerde wijze van adverteren met het rendement van één portefeuille past niet bij het
individuele karakter van het vermogensbeheer door appellante (bevinding 3);

- er werd in verschillende reclame-uitingen een verband gesuggereerd tussen het getoonde
rendementspercentage enerzijds en de werkwijze van [naam 5] en het getoonde profiel
anderzijds (bevinding 4).

Op basis van de voornoemde bevindingen heeft AFM de volgende conclusies getrokken:

1) De in de reclame-uitingen getoonde informatie was niet duidelijk, omdat het getoonde

percentage het cumulatieve rendement is van alleen één portefeuille binnen het Risicoprofiel

‘Behoedzaam’, met eigen specifieke kenmerken, terwijl dit niet uit de reclame-uitingen bleek
(conclusie 1).

2) De getoonde informatie gaf een misleidend beeld, omdat de getoonde cumulatieve
rendementen structureel hoger waren dan de gemiddelde cumulatieve rendementen van de
cliëntportefeuilles en de spreiding van de behaalde rendementen in cliëntportefeuilles groot was
(conclusie 2).
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3) De getoonde informatie was misleidend, omdat [naam 1] in de reclame-uitingen ten onrechte
een verband suggereerde tussen het getoonde rendementspercentage enerzijds en de werkwijze
van [naam 1] en het getoonde profiel anderzijds (conclusie 3).

AFM is op basis van het voorgaande tot het oordeel gekomen dat appellante in de periode van 8
september 2012 tot 26 augustus 2014 reclame-uitingen ter zake van haar financiële diensten
heeft gedaan die onduidelijk en misleidend zijn en dat zij in die periode daarmee artikel 4:19,
tweede lid, van de Wft heeft overtreden. Bij besluit van 1 juli 2016 heeft AFM aan appellante voor
deze overtreding een bestuurlijke boete van € 750.000,- opgelegd (het boetebesluit) en haar
medegedeeld dat zij dit besluit, begeleid door een persbericht en met plaatsing van een bericht
daarover op onder meer Twitter, openbaar zal maken door publicatie daarvan (het
publicatiebesluit).

Bij besluit van 28 december 2016 (het bestreden besluit), waartegen het beroep bij de rechtbank
was gericht, heeft AFM het daartegen door appellante gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

De rechtbank heeft het beroep van appellante ongegrond verklaard. Voor de overwegingen die de
rechtbank tot dat oordeel hebben geleid wordt verwezen naar de aangevallen uitspraak.

De overwegingen van de rechtbank worden, voor zover in hoger beroep van belang, hieronder bij
de bespreking van de hogerberoepsgronden weergegeven.

Appellante kan zich met de aangevallen uitspraak niet verenigen en voert daartegen in hoger
beroep veertien gronden aan. Daarmee stelt zij – kort en samengevat weergegeven – de
volgende punten ter discussie.

Appellante meent dat de rechtbank conclusies had moeten verbinden aan de overschrijding
van de termijn van artikel 5:51 van de Awb door AFM (grond 12). Appellante komt op tegen
het oordeel van de rechtbank dat appellante niet in haar verdedigingsbelang is geschaad
omdat zij niet in de gelegenheid is gesteld om zich in haar zienswijze uit te laten over de
hoogte van de (voorgenomen) boete en daarvoor relevante aspecten (grond 13). Appellante
heeft verder (in grond 14) aangevoerd dat in het boetevoornemen ten onrechte geen inzicht
is gegeven in de voorgenomen wijze van openbaarmaking van een boetebesluit.

Appellante komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat zij artikel 4:19, tweede lid, van
de Wft heeft overtreden doordat zij in de reclame-uitingen onduidelijke en misleidende
informatie heeft getoond. Appellante betoogt in de eerste plaats dat het boetebesluit
grotendeels is gebaseerd op onder dwang verkregen wilsafhankelijke informatie (grond 1). 
Appellante is van mening dat het PwC-rapport niet het bewijs kan leveren dat de in de
reclame-uitingen getoonde rendementen niet representatief waren voor de door cliënten
gerealiseerde rendementen (grond 8). Appellante betoogt verder dat de opzet-
onafhankelijke invulling van de kwalificatie ‘misleiding’ onjuist is (grond 3). Volgens
appellante sluiten de voorbeeldportefeuilles aan bij de positie van nieuwe klanten (grond 2).
Appellante handhaaft haar standpunt dat AFM in het bestreden besluit heeft beschreven wat
wel in de reclame-uitingen had moeten staan (grond 4). Appellante meent dat de rechtbank
ten onrechte geen gevolgen heeft verbonden aan de omstandigheid dat AFM in het

Uitspraak van de rechtbank

Beoordeling van het geschil in hoger beroep
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bestreden besluit een onjuiste toetsingsmaatstaf heeft gehanteerd door te overwegen dat
bij de beoordeling niet van de gemiddelde klant moet worden uitgegaan (grond 5).
Appellante herhaalt haar standpunt dat de informatie die in het kader van de klantacceptatie
is verstrekt, relevant is voor het antwoord op de vraag of artikel 4:19, tweede lid, van de Wft
is overtreden (grond 7). Volgens appellante heeft AFM met ‘hindsight bias’ geoordeeld (grond
6).

Appellante keert zich tegen het oordeel van de rechtbank dat AFM de bevoegdheid om een
boete op te leggen jegens haar heeft mogen uitoefenen, ook als sprake is van een
overtreding. Appellante betoogt dat het verbod op détournement de pouvoir is overtreden
(grond 10). Appellante betwist het oordeel van de rechtbank dat AFM van haar bevoegdheid
om appellante wegens de overtreding een boete op te leggen niet in strijd met haar
handhavingsbeleid en artikel 3:4 van de Awb gebruik heeft gemaakt (grond 11).

Appellante voert verder aan dat de hoogte van de boete onevenredig is (grond 9). Volgens
appellante heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat AFM het boetebedrag heeft
mogen verhogen met 25% vanwege een verhoogde ernst en duur van de overtreding en
met 25% vanwege een verhoogde verwijtbaarheid. Appellante heeft verder aangevoerd dat
de boete vanwege diverse omstandigheden gematigd had moeten worden, onder meer (in
grond 14) vanwege onzorgvuldigheden bij de publicatie.

AFM heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Haar stellingen zullen, voor zover van belang, hierna bij
de beoordeling van de hogerberoepsgronden worden besproken.

4. Het College oordeelt als volgt over de gronden van appellante met betrekking tot de procedure
van totstandkoming van zowel het boetebesluit als het publicatiebesluit (hogerberoepsgronden
12, 13 en 14).

Appellante betoogt dat de rechtbank ten onrechte geen conclusies heeft verbonden aan de
omstandigheid dat AFM de termijn van artikel 5:51 van de Awb heeft overschreden. Appellante
meent dat de rechtbank het handelen van AFM in strijd met een bepaling uit de Awb die tot doel
heeft het belang van een beboete te beschermen, zonder nadere toelichting onzorgvuldig had
moeten achten. AFM heeft op 29 oktober 2015 het boetevoornemen met het definitieve
onderzoeksrapport aan appellante toegezonden. Het primaire boetebesluit dateert van 1 juli
2016, waarmee AFM na in totaal 35 weken een beslissing heeft genomen. Er is derhalve sprake
van een termijnoverschrijding van vijf maanden.

In artikel 5:51 van de Awb is bepaald dat het bestuursorgaan binnen dertien weken na het
opstellen van het boeterapport beslist omtrent het opleggen van de bestuurlijke boete.

Zoals het College heeft overwogen in zijn uitspraak van 28 maart 2014 (ECLI:NL:CBB:2014:124) is
de termijn van artikel 5:51 van de Awb een termijn van orde (TK 2003-2004, 29 702, nr. 3, blz.
150). Aan de overschrijding daarvan zijn geen consequenties verbonden met betrekking tot de
bevoegdheid om een boete op te leggen. Appellante heeft zich, na op 17 december 2015
(mondeling) haar zienswijze te hebben gegeven op het boetevoornemen, niet tot AFM gewend ter
zake van de duur van de procedure nadat de termijn van artikel 5:51 Awb was verstreken.
Appellante heeft in hoger beroep ook niet beargumenteerd welke gevolgen volgens haar aan de
overschrijding van de beslistermijn verbonden zouden moeten worden. Voor zover in het
standpunt van appellante al een beroep op matiging van de boetehoogte valt te lezen, is dit niet
nader onderbouwd. Deze grond van appellante faalt dus.

De grond van appellante dat zij onvoldoende gelegenheid heeft gehad om een zienswijze te
geven over het voornemen tot het opleggen van een boete, omdat AFM in het boetevoornemen
niet kenbaar heeft gemaakt wat de hoogte van de boete zou zijn en hoe zij oordeelde over de
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ernst, duur en verwijtbaarheid van de overtreding, faalt eveneens.

De rechtbank heeft terecht en op goede gronden geoordeeld dat AFM niet gehouden was
zich in het voornemen reeds uit te laten over voor de boetehoogte relevante aspecten als de
ernst en duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid. Het College overweegt,
onder verwijzing naar zijn uitspraken van 7 maart 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:54) en 14
augustus 2018 (ECLI:NL:CBB:2018:401), dat uit artikel 5:50 van de Awb niet de verplichting
voortvloeit om in het boetevoornemen al de hoogte van de voorgenomen boete te
vermelden.

Het College acht het verder niet in strijd met artikel 5:53, in samenhang met de artikelen
5:48 en 5:50 van de Awb, dat in het boetevoornemen nog niet is ingegaan op de ernst van
de overtreding en de verwijtbaarheid, maar dat mede op grond van de zienswijze eerst is
beslist of al dan niet een boete zal worden opgelegd en pas toen was besloten om daartoe
over te gaan de hoogte van de boete is bepaald. Met de rechtbank is het College van
oordeel dat de omstandigheid dat in het boetevoornemen geen voorgenomen oordeel van
AFM over de ernst en duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de
overtreder is vermeld, niet met zich brengt dat appellante daardoor in haar
verdedigingsbelang is geschonden. Waar appellante aanvoert dat een zienswijze daarover
van belang is, omdat het boetebesluit in een geval als het onderhavige in beginsel direct na
bekendmaking wordt gepubliceerd, wijst het College erop dat de beboete persoon, zoals de
rechtbank heeft overwogen, om deze publicatie te voorkomen om een voorlopige voorziening
kan verzoeken. Het College ziet niet dat dit voor de beboete een onevenredig belastende
weg is.

Appellante betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat appellante niet in
haar verdedigingsbelang is geschaad omdat AFM, alvorens de boete op te leggen, haar niet
in de gelegenheid heeft gesteld haar zienswijze te geven over de concrete wijze van
openbaarmaking van het boetebesluit, dat wil zeggen over de tekst van een te publiceren
(geschoond) boetebesluit, van het persbericht en van een bericht op Twitter. Appellante
meent dat een wettelijke verplichting daartoe bestaat en dat de mogelijkheid om binnen vijf
werkdagen een voorlopige voorziening te verzoeken niet is bedoeld om de rechtmatigheid
van een concrete publicatie voor het eerst te beoordelen. Het College onderschrijft het
oordeel van de rechtbank dat uit de Wft noch de Awb volgt dat AFM reeds bij het voornemen
tot boeteoplegging gehouden is de wijze van openbaarmaking van het boetebesluit concreet
te vermelden in de zin dat zij daarbij inzicht geeft in de voorgenomen tekst van het te
publiceren (geschoonde) boetebesluit, van het persbericht en van het bericht op Twitter. Dit
volgt, anders dan appellante aanvoert, noch uit artikel 4:8 van de Awb noch uit artikel 5:53
van de Awb.

Op grond van artikel 4:8, eerste lid, van de Awb is AFM gehouden om appellante in de
gelegenheid te stellen haar zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van het
voornemen om het boetebesluit op grond van artikel 1:97, tweede lid, van de Wft openbaar
te maken (publicatiebesluit). Het publicatievoornemen bij het voorgenomen boetebesluit
bevatte in dit geval overwegingen over het wettelijk kader, de (voorgenomen) beslissing om
over te gaan tot volledige openbaarmaking van het boetebesluit (geen openbaarmaking in
anonieme vorm) en informatie over de vaste publicatiewijze van AFM. Naar het oordeel van
het College heeft appellante daarmee voldoende gelegenheid gehad een zienswijze te
geven omtrent het publicatievoornemen. AFM merkt terecht op dat in het
publicatievoornemen geen geschoonde versie van het boetebesluit en geen publicatietekst
is opgenomen konden worden, aangezien nog geen boetebesluit was genomen, zodat er in
praktische zin op dat moment nog geen tekst was die voorgelegd kon worden. Het College is
met de rechtbank van oordeel dat appellante niet in haar verdedigingsbelang is geschaad nu
zij niet in de gelegenheid is gesteld zich over de publicatieteksten reeds in haar zienswijze
op het voornemen uit te laten. Het College acht daarbij van belang dat AFM voorafgaand aan
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de publicatie appellante wel in de gelegenheid heeft gesteld om een reactie te gegeven op
een schoningsvoorstel inzake het boetebesluit en het persbericht (de publicatieteksten), van
welke gelegenheid appellante ook gebruik heeft gemaakt en hetgeen heeft geleid tot enkele
aanpassingen in de publicatieteksten. AFM heeft er dan ook terecht op gewezen dat
appellante voldoende gelegenheid heeft gehad om voorafgaand aan de daadwerkelijke
publicatie te reageren op de publicatietekst. De mogelijkheid van de beboete om de
voorzieningenrechter om schorsing van de publicatie te verzoeken, biedt daarnaast
voldoende waarborg. De beboete persoon kan om de openbaarmaking van het boetebesluit
te voorkomen om een voorlopige voorziening verzoeken, waarna niet tot openbaarmaking
wordt overgegaan totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan of het verzoek is
ingetrokken. Zoals de rechtbank heeft overwogen is de beboete persoon in het kader van dit
verzoek in de gelegenheid zich uit te laten over de tekst van het te publiceren (geschoonde)
boetebesluit, van het persbericht en van het bericht op Twitter. Van deze mogelijkheid heeft
appellante geen gebruik gemaakt. Het College ziet gelet op het voorgaande niet dat, zoals
appellante heeft betoogd, de diffamerende werking die uitgaat van de publicatie van
boetebesluiten, tot het oordeel moet leiden dat zij in haar verdedigingsbelang is geschaad.

5. Het College oordeelt als volgt over de gronden die appellante heeft aangevoerd tegen de
opvatting van AFM en het oordeel van de rechtbank dat zij artikel 4:19 van de Wft heeft
overtreden in de zin dat haar reclame-uitingen tijdens de drie reclamecampagnes onduidelijk
en misleidend zijn geweest (hogerberoepsgronden 1 tot en met 8).

Appellante betoogt dat het boetebesluit ten onrechte grotendeels is gebaseerd op
wilsafhankelijke informatie die AFM op grond van de inlichtingenvorderingen, en daarom onder
dwang, van appellante heeft verkregen. Appellante beschikte niet over de gevorderde gemiddelde
cumulatieve cliëntrendementen, grafieken en histogrammen. Appellante stelt dat ook de data die
nodig waren om de gevorderde gegevens te kunnen leveren niet beschikbaar waren. De in de
reclame-uitingen getoonde cumulatieve rendementen van de voorbeeldportefeuille waren op
dagrendementen gebaseerd. Die gegevens waren niet voor alle portefeuilles over dezelfde
periode beschikbaar omdat appellante pas in 2011 was begonnen met het opslaan van
rendementsgegevens van klanten. Appellante stelt dat zij een rekenmethode heeft ontwikkeld om
die cijfers bij benadering te reconstrueren en dat zij eind 2014 in staat was de gereconstrueerde
(gemiddelde) cumulatieve rendementen aan AFM te tonen. Appellante betoogt dat AFM haar door
middel van de informatievorderingen heeft gedwongen de informatie op te stellen. Het gebruik van
deze onder dwang verkregen wilsafhankelijke informatie is in strijd is met artikel 6 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden
(EVRM) en het daarin besloten nemo tenetur-beginsel. Volgens appellante geldt dit niet alleen voor
de gemiddelde cumulatieve cliëntrendementen, grafieken en histogrammen die zij op vordering
van AFM heeft opgesteld, maar ook voor de overige verklaringen, toelichtingen en omschrijvingen
die appellante heeft moeten opstellen om aan de vorderingen van AFM te voldoen. Appellante
meent dat AFM noch de rechtbank zonder de onder dwang verkregen wilsafhankelijke informatie
hadden kunnen concluderen dat de getoonde rendementen afweken van de feitelijk behaalde
gemiddelde en “in de regel” behaalde rendementen, terwijl die constatering volgens appellante
een dragend element is van de conclusie.

AFM staat op het standpunt dat de gevorderde informatie over de cliëntrendementen niet als
wilsafhankelijk kan worden aangemerkt. Volgens AFM bestond deze informatie onafhankelijk
van de wil van appellante. AFM acht daarbij van belang dat de rendementen van de
cliëntportefeuilles bij appellante ten tijde van de informatievordering bestonden. Het feit dat
appellante deze gegevens heeft ingevoerd in een systeem en op basis van deze
brongegevens een gemiddeld cumulatief rendement heeft verkregen, brengt niet mee dat dit
wilsonafhankelijke materiaal (de bestaande rendementen van cliënten) daarmee
wilsafhankelijk is geworden. Volgens AFM is deze zaak vergelijkbaar is met de zaken die
geleid hebben tot de arresten van de Hoge Raad van 24 april 2015 en 29 mei 2015 waarin
door de fiscus bankafschriften werden gevorderd en portfolio-overzichten, dus gegevens die
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door een middel van een systeem (het invoeren van rekeninggegevens en dergelijke)
kunnen worden verkregen. Dat appellante op basis van bestaande gegevens een gemiddeld
cumulatief rendement heeft berekend en deze gegevens visueel inzichtelijk heeft gemaakt in
een grafiek, brengt niet mee dat de aard van het materiaal is veranderd.

AFM stelt dat van schending van artikel 6 van het EVRM, ook wat betreft de gevorderde
schriftelijke verklaringen, ook om de volgende redenen geen sprake is. De vragen waren
concreet en gericht geformuleerd. Van ‘fishing expeditions’ was in dit geval geen sprake. Wat
de verklaringen betreft die appellante naar aanleiding van de tweede informatievordering
heeft afgelegd en waarop AFM haar boetebesluit ook heeft gebaseerd, gaat het volgens AFM
in de kern om algemene en basale verklaringen over de werking van het vermogensbeheer
van appellante. AFM betoogt dat de aard van de informatievorderingen en de daarop
volgende verklaringen en verstrekte informatie niet zodanig zijn dat van een
marktdeelnemer als appellante niet zou kunnen worden verlangd dat zij die informatie
verstrekt. AFM wijst in dit verband op het arrest O’Halloran and Francis (29 juni 2007,
ECLI:NL:XX:2007:BB3173) van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
waarin het beroep op het nemo tenetur-beginsel is verworpen en waarin is geoordeeld dat
een verkeersdeelnemer inlichtingen over de identiteit van de bestuurder van zijn voertuig
dient te verstrekken. Volgens AFM doet zich hier een vergelijkbare situatie voor. Appellante
heeft zich als vermogensbeheerder in het kader van het verlenen van beleggingsdiensten
met een vergunning onder het toezicht van de Nederlandse toezichthouder geplaatst en
daarom aanvaard dat toezichthouders controleren of zij de op haar van toepassing zijnde
(Europese) regels naleeft. AFM acht verder van betekenis dat het hier gaat om schriftelijke
verklaringen waarvan volgens de rechtspraak van het EHRM minder druk uitgaat. AFM stelt
ten slotte dat appellante in de onderhavige procedure voldoende mogelijkheden heeft gehad
om haar rechten van de verdediging uit te oefenen.

AFM neemt subsidiair het standpunt in dat, wanneer alle informatie die appellante heeft
opgesteld om aan de drie informatievorderingen te voldoen als wilsafhankelijk moet worden
gekwalificeerd, de conclusies die AFM in het boetebesluit inneemt, ook worden gedragen
door eerder opgestelde (en dus bestaande) rapporten en verslagen en door antwoorden op
de door AFM gestelde vragen voorafgaand aan de informatievorderingen.

Ten aanzien van de gestelde schending van artikel 6 van het EVRM, overweegt het College als
volgt.

Volgens vaste jurisprudentie van het EHRM veronderstelt het recht om geen bewijs tegen
zichzelf te hoeven leveren (het nemo tenetur-beginsel, dat behoort tot de essentialia van
een eerlijk proces en dus van artikel 6 van het EVRM) dat de vervolging in een strafzaak niet
gebaseerd wordt op bewijsmateriaal dat tegen de wil van de verdachte is verkregen door
dwang of drukuitoefening (‘the right not to incriminate oneself presupposes that the
prosecution in a criminal case seek to prove their case against the accused without resort to
evidence obtained through methods of coercion or oppression in defiance of the will of the
accused’, vgl. EHRM 17 december 1996 ‘Saunders’(zaaknr. 43/1994/490/572), NJ 1997, 699
en 16 juni 2015 ‘Van Weerelt’ (zaaknr. 784/14) ECLI:CE:ECHR:2015:0616DEC00078414).

Het College overweegt – onder verwijzing naar zijn uitspraak van 10 januari 2018
(ECLI:NL:CBB:2018:3) en de hiervoor genoemde arresten van het EHRM – dat het verbod op
gedwongen zelfincriminatie samenhangt met het zwijgrecht, hetgeen meebrengt dat dit
verbod zich niet uitstrekt tot het gebruik in strafzaken van bewijsmateriaal dat weliswaar
onder dwang is verkregen, maar bestaat onafhankelijk van de wil van de verdachte (hierna:
wilsonafhankelijk materiaal). Dit brengt mee dat de verkrijging van wilsonafhankelijk
materiaal langs de weg van een ingevolge artikel 5:16 van de Awb gedane
inlichtingenvordering geen schending van artikel 6 van het EVRM oplevert, ook niet als de
medewerking aan die inlichtingenvordering wordt afgedwongen via een last onder
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dwangsom. Voor zover sprake is van wilsafhankelijk materiaal, geldt dat de verkrijging van
zodanig materiaal mag worden afgedwongen voor toezichtsdoeleinden. Indien niet kan
worden uitgesloten dat het materiaal tevens in verband met een “criminal charge” tegen de
verstrekker zal worden gebruikt (vgl. EHRM 3 mei 2001 ‘J.B. tegen Zwitserland’ (zaaknr.
31827/96) ECLI:NL:XX:2001:AN6999), zullen de nationale autoriteiten moeten waarborgen
dat de verstrekker van het wilsafhankelijke materiaal zijn recht om niet mee te werken aan
zelfincriminatie effectief kan uitoefenen. Aangezien hierop gerichte regelgeving in Nederland
ontbreekt, dient de nationale autoriteit die over de bevoegdheid beschikt om de verkrijging
van wilsafhankelijk materiaal af te dwingen, in de vereiste waarborgen te voorzien. Om deze
reden dient deze nationale autoriteit een op het vorenstaande gerichte clausulering te
verbinden aan een vordering om inlichtingen waarvan dwang uitgaat (restrictie).

Als het op grond van een vordering waarvan dwang uitgaat verkregen materiaal gebruikt
wordt voor boeteoplegging, dan komt het oordeel over de vraag in hoeverre het gaat om
wilsafhankelijk materiaal en over de vraag welk gevolg moet worden verbonden aan
schending van voormelde restrictie toe aan de rechter die over de beboeting beslist, ook
indien de vordering een dergelijke restrictie niet bevatte, aangezien een restrictie met
betrekking tot het gebruik van wilsafhankelijk materiaal voor sanctiedoeleinden reeds uit
artikel 6 van het EVRM voortvloeit (vgl. het arrest van de Hoge Raad van 8 augustus 2014
(ECLI:NL:HR:2014:2144, r.o. 2.6). Zoals de Hoge Raad heeft overwogen in zijn arrest van 24
april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1141) wordt onder ‘wilsonafhankelijk materiaal’, verstaan ‘het
materiaal dat weliswaar onder dwang is verkregen, maar bestaat onafhankelijk van de wil
van de verdachte’ en volgt hieruit dat de kwalificatie van materiaal als ‘wilsonafhankelijk’ dan
wel ‘wilsafhankelijk’ – welk onderscheid samenhangt met het zwijgrecht van de betrokkene –
is verbonden aan de aard van het materiaal (of het in fysieke zin ‘bestaat’ onafhankelijk van
de wil van de betrokkene). Van een ‘bestaan’ in fysieke zin is ook sprake, wanneer de
gegevens zijn vastgelegd op een gegevensdrager (zie de hiervoor genoemde uitspraak van
het College van 10 januari 2018).

Het College is van oordeel dat de drie informatievorderingen waarbij AFM op grond van
respectievelijk artikel 5:16 en artikel 5:17 van de Awb van appellante heeft gevorderd
inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in zakelijke gegevens en bescheiden, gelet op
de medewerkingsplicht van artikel 5:20 van de Awb, maatregelen vormen waarvan dwang
uitgaat. Appellante is op grond van artikel 5:20 van de Awb verplicht om haar medewerking
te verlenen aan de informatievorderingen. Wanneer appellante deze medewerkingsplicht
niet nakomt, dan is AFM op grond van artikel 1:79, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wft
bevoegd om de medewerking af te dwingen via een last onder dwangsom. Op grond van
artikel 1:80, aanhef en onder d, van de Wft in samenhang met artikel 5 van het Besluit
bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs) is AFM ook bevoegd om bij overtreding van
artikel 5:20 van de Awb een bestuurlijke boete op te leggen van de tweede categorie, met
een basisbedrag van € 500.000 en een maximum van € 1.000.000. Voorts kan
strafrechtelijke vervolging plaatsvinden op grond van artikel 184 van het Wetboek van
Strafrecht. Gelet op de aard en zwaarte van deze in de wet voorziene maatregelen die de bij
overtreding van de medewerkingsverplichting dreigen en de dwang die van deze dreiging
uitgaat, is het College van oordeel dat de informatie die AFM op basis van de
informatievorderingen heeft verkregen ‘onder dwang’ (‘compulsory power’) is verkregen. Dat
van een schriftelijke informatievordering, naar AFM betoogt, minder druk zou uitgaan dan van
een mondelinge ondervraging, doet daar niet aan af, nog daargelaten of het betoog juist is.

Het College volgt niet het betoog van AFM dat appellante, gelet op het arrest O’Halloran and
Francis van het EHRM, zich met het oog op de verantwoordelijkheden en verplichtingen die
zij als vergunning houdende instelling heeft aanvaard, niet met succes op het nemo tenetur-
beginsel kan beroepen. Anders dan in de situatie in dit arrest, waar het erom ging dat
deelname aan het verkeer met een motorvoertuig onder specifieke omstandigheden de
verplichting meebrengt om informatie te geven over de vraag wie dat voertuig bestuurde, is

243



5.3.6

5.3.7

5.3.8

het karakter van de informatie die in het onderhavige geval op grond van de relevante
wettelijke bepalingen kan worden gevorderd, niet naar reikwijdte beperkt tot vooraf
voorzienbare, specifieke informatie. Gezien de specifieke inlichtingen die AFM met name in
het derde informatievordering van appellante heeft gevorderd, is het College bovendien van
oordeel dat de informatie die AFM van appellante heeft gevorderd verder reikt dan wat van
appellante in het kader van (algemeen) nalevingstoezicht redelijkerwijs kan worden
verlangd. De verplichting van appellante om tot in detail de gemiddelde cumulatieve
rendementen van haar cliënten ter beoordeling van de representativiteit van in reclame-
uitingen getoonde rendementen te verschaffen, kan daarom niet op een lijn worden gesteld
met de wettelijke verplichting van de kentekenhouder in verkeerszaken om te verklaren wie
ten tijde van de verkeersovertreding het voertuig bestuurde.

Het College dient derhalve te beoordelen of de van appellante afgedwongen informatie
wilsafhankelijk materiaal omvat. Daarbij gaat het met name om de door AFM van appellante
gevorderde informatie die ertoe strekt inzicht te krijgen in hoeverre de rendementen van de
cliëntportefeuilles afwijken van de in de reclame-uitingen getoonde rendementen. Appellante
heeft met name in reactie op de derde informatievordering grafieken en histogrammen
aangeleverd die binnen het risicoprofiel ‘Behoedzaam’ inzicht geven in de verhouding tussen
het gemiddelde cumulatieve rendement van cliëntportefeuilles en het cumulatieve rendement
van de voorbeeldportefeuille, en inzicht in de spreiding van de cumulatieve rendementen en
jaarrendementen van cliëntportefeuilles. AFM heeft dit materiaal – dat in de aangevallen
uitspraak is weergegeven in rechtsoverwegingen 1.6 en 1.7 – mede gebruikt als grondslag
voor het opleggen van de boete. Met name ligt dit materiaal ten grondslag aan de (tweede)
bevinding omtrent de gemiddelde cumulatieve rendementen van de cliëntportefeuilles.

Het College volgt appellante in haar betoog dat dit materiaal over de ontwikkeling van de
gemiddelde cumulatieve rendementen van de cliëntportefeuilles gekwalificeerd moet worden
als wilsafhankelijk materiaal. Aannemelijk is dat de gemiddelde cumulatieve
cliëntrendementen welke in de grafieken en histogrammen zijn getoond op het moment van
het vorderen van deze gegevens niet als zodanig waren vastgelegd op een gegevensdrager.
Het College acht – gelet op hetgeen appellante in dit verband heeft aangevoerd – voorts
aannemelijk dat de data op basis waarvan appellante de cumulatieve gemiddelde
rendementen diende te berekenen niet voor alle portefeuilles over dezelfde periode
beschikbaar waren omdat appellante, naar zij heeft gesteld, pas in 2011 was begonnen met
het opslaan van rendementsgegevens van klanten. Appellante heeft om de door AFM
gevorderde cumulatieve gemiddelde rendementen van klanten vanaf 2008 te kunnen
leveren, naar zij onweersproken heeft gesteld, een rekenmethode ontwikkeld en gebruikt
om de ontbrekende cijfers bij benadering te reconstrueren op basis waarvan zij vervolgens
de cumulatieve gemiddelde rendementen heeft berekend. Anders dan AFM heeft betoogd
heeft appellante niet slechts bestaande gegevens ingevoerd in een systeem en op basis van
deze bestaande brongegevens een gemiddeld cumulatief rendement berekend. Appellante
had op het moment dat AFM deze informatie vorderde een dergelijke berekening nog niet
gemaakt. Het betoog van AFM dat de rendementen van de cliëntportefeuilles bij appellante
ten tijde van de informatievordering bestonden, gaat hieraan voorbij. De gemiddelde
cumulatieve rendementen waren op het moment van vorderen ook niet vastgelegd op een
gegevensdrager. De omstandigheid dat appellante de gegevens beschikbaar had om de
gevorderde informatie – berekening van de gemiddelde cumulatieve rendementen – te
kunnen leveren, betekent niet dat (daarmee ook kan worden gezegd dat) de gemiddelde
cumulatieve rendementen in fysieke zin bestonden. De door AFM gemaakte vergelijking met
de situatie waarin door de fiscus bankafschriften of portfolio-overzichten worden gevorderd –
dus gegevens die door middel van een systeem kunnen worden verkregen – miskent dat het
in die gevallen, anders dan in hier, ging om overzichten die al (door de bank) waren
opgesteld en in fysieke zin bestonden.

Naar het oordeel van het College kan appellante eveneens worden gevolgd in haar betoog
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dat AFM de informatie die zij via de informatievorderingen heeft verkregen, voor zover het
wilsafhankelijk materiaal betreft, niet als bewijs voor het opleggen van een bestuurlijke
boete had mogen gebruiken. Van een situatie waarin het gebruik van door dwang verkregen
wilsafhankelijke informatie niet in strijd is met het verbod op gedwongen zelfincriminatie is in
dit geval geen sprake. Het College overweegt daartoe dat het onderzoek van AFM in het
kader van nalevingstoezicht in ieder geval ten tijde van de tweede informatievordering in
een fase verkeerde waarin AFM gericht onderzoek verrichtte naar de vraag in hoeverre een
cliënt van appellante op grond van de door appellante verstrekte informatie mogelijk ten
onrechte bepaalde verwachtingen heeft gehad of mogelijk op het verkeerde been is gezet
en AFM zich concreet richtte op het vergaren van informatie over de representativiteit van de
in de reclame-uitingen getoonde voorbeeldrendementen voor de daadwerkelijk behaalde
rendementen en werkwijze van [naam 5] . Ook voor de door appellante in reactie op de
tweede en derde informatievorderingen verstrekte schriftelijke toelichtingen op de werkwijze
van [naam 5] en de factoren die invloed kunnen uitoefenen op het beleggingsbeleid,
alsmede de in het boetebesluit geciteerde verklaring(en) uit het gespreksverslag van het
gesprek op 10 februari 2015 geldt dat het onder dwang verkregen wilsafhankelijke
informatie is, zoals appellante terecht heeft gesteld. De ter voldoening aan de
informatievorderingen opgestelde schriftelijke toelichting (verklaring) bestond niet
onafhankelijk van de wil van appellante en is onder de dwang van de inlichtingenvordering
opgesteld en verkregen.

Het betoog van AFM dat appellante in de onderhavige procedure voldoende mogelijkheden
heeft gehad om haar rechten van verdediging uit te oefenen, waardoor het gebruik van de
door dwang verkregen wilsafhankelijke informatie niet in strijd is met het nemo tenetur-
beginsel, faalt. Dat appellante zich van adequate rechtsbijstand heeft voorzien, bij aanvang
van de hoorzitting naar aanleiding van de voorgenomen boete de cautie heeft ontvangen en
vervolgens de kans heeft gehad om het bewijsmateriaal dat AFM aan de boete ten
grondslag heeft gelegd, ter discussie te stellen en ontlastend bewijsmateriaal over te
leggen, doet niet af aan een schending van het nemo tenetur-beginsel. Het College ziet niet
dat, gelet op alle informatie die AFM al had verkregen, voor appellante in de procedure naar
aanleiding van de (voorgenomen) boete een reële mogelijkheid bestond om de bewijskracht
van de al verstrekte wilsafhankelijke gegevens over de gemiddelde cumulatieve
rendementen op een geloofwaardige wijze te ontkrachten.

De slotsom is dat het gebruik van het wilsafhankelijk materiaal, dat in de toezichtfase van
appellante op grond van de inlichtingenvorderingen, onder druk van de wettelijke
medewerkingsplicht, is vergaard, als bewijs bij het opleggen van een bestraffende sanctie
een schending op van het nemo tenetur-beginsel zou opleveren en daarom in dit geval als
bewijs dient te worden uitgesloten. Als dit bewijs in rechte zou worden toegelaten dan zou
dat neerkomen op een schending van het beginsel van ‘fair trial’ zoals bedoeld in artikel 6
van het EVRM. In zoverre slaagt hoger beroepsgrond 1 van appellante.

Naar het oordeel van het College blijft er, ook indien het hiervoor genoemde wilsafhankelijk
bewijsmateriaal buiten beschouwing wordt gelaten, evenwel voldoende bewijs over voor de
conclusie van AFM dat de in de reclame-uitingen getoonde informatie niet duidelijk en misleidend
was. Het College overweegt daartoe als volgt.

Aan de conclusie van de AFM dat de reclame-uiting niet duidelijk was ligt ten grondslag dat
het getoonde percentage het cumulatieve rendement is van alleen één portefeuille binnen
het risicoprofiel ‘Behoedzaam’, met eigen specifieke kenmerken en binnen een breed scala
aan mogelijkheden, terwijl dit niet uit de reclame-uiting bleek. Daartoe heeft de AFM in
aanmerking genomen dat het vermogensbeheer van [naam 5] is geïndividualiseerd in die zin
dat elke cliënt na een doorlopen ‘intake’ een ‘persoonlijk risicogetal’ toe gewezen krijgt en
op basis hiervan ingedeeld wordt in een risicoprofiel dat bepaalt in welke onderliggende
waarden belegd kan worden. Welke aandelen daadwerkelijk gekocht of verkocht worden, is
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sterk afhankelijk van het persoonlijk risicogetal, dat staat voor de maximale volatiliteit van de
waarden in de portefeuille. Naast dit persoonlijk risicogetal is de samenstelling van elke
portefeuille (en dus het te behalen rendement) ook (sterk) afhankelijk van de startdatum
van de portefeuille, de hoogte van de inleg en de omstandigheid of er al dan niet
onttrekkingen en/of bijstortingen zijn geweest. Voor elk risicoprofiel waarvoor beheer wordt
aangeboden bestaat een voorbeeldportefeuille met eigen specifieke kenmerken.

Naar het oordeel van het College kunnen de hiervoor genoemde feiten ook worden bewezen
wanneer de schriftelijke toelichtingen die appellante in reactie op de informatievorderingen
heeft opgesteld en waarin de kenmerken en de werkwijze van [naam 5] zijn beschreven
buiten beschouwing worden gelaten. Het College overweegt daartoe dat de kenmerken van
het product, de werkwijze van [naam 5] , het gebruik van de voorbeeldportefeuille en de
invloed van het persoonlijk risicogetal, het instapmoment, de omvang van het portefeuille en
eventuele vervolgstortingen en onttrekkingen op het rendement van een portefeuille
eveneens blijken uit de overige stukken in het dossier waaronder de in de reclame-uiting en
op de website van [naam 5] getoonde gegevens, de informatie die in de ‘handleiding
vermogensbeheer’ is verstrekt alsmede de schriftelijke reactie van appellante op de klacht
van de VEB.

Aan de conclusie van de AFM dat de reclame-uiting misleidend was ligt mede ten grondslag
dat de getoonde cumulatieve rendementen structureel hoger waren dan de gemiddeld
cumulatieve rendementen van de cliëntportefeuilles en dat de spreiding van de behaalde
rendementen groot was. De AFM heeft deze bevinding met name gebaseerd op de – als
wilsafhankelijk materiaal kwalificerende – grafieken en histogrammen waarin de ontwikkeling
van de gemiddeld cumulatieve rendementen van de cliëntportefeuilles en een aantal
individuele cliëntportefeuilles in dezelfde periode als de reclame-uitingen is weergegeven.
Het College overweegt dat nu deze grafieken en histogrammen buiten beschouwing moeten
worden gelaten, er onvoldoende bewijs is voor de bevinding dat de in de reclame-uitingen
getoonde cumulatieve rendementen structureel hoger waren dan de gemiddeld cumulatieve
rendementen van de cliëntportefeuilles in dezelfde periode en dat de spreiding van de
behaalde rendementen groot was.

Het College is evenwel van oordeel dat, zoals de AFM heeft betoogt, voldoende bewezen is
dat de in de reclame-uitingen getoonde rendementen niet representatief waren voor de
daadwerkelijk behaalde rendementen in het getoonde risicoprofiel. Dat de cumulatieve
voorbeeldrendementen niet representatief waren voor de daadwerkelijk door cliënten
behaalde rendementen en dat de over eenzelfde periode in een bepaald risicoprofiel
gerealiseerde rendementen daadwerkelijk uit een lopen, blijkt uit het PwC-rapport waarin de
verdeling van de cliëntrendementen over verschillende jaren is weergeven en het gemiddeld
3-jaarsrendement van de verschillende risicoprofielen. Uit deze gegevens blijkt ook dat de
gerealiseerde rendementen op basis van het gemiddelde van alle portefeuilles in het profiel
‘Behoedzaam’ over de periode januari 2008 tot december 2010 10% lager is geweest dan
het door PwC berekende rendement van de voorbeeldportefeuille.

Voor zover appellante bestrijdt dat AFM ter onderbouwing van het boetebesluit gebruik heeft
mogen maken van het PwC-rapport (hogerberoepsgrond 8) volgt het College dat standpunt
in zoverre dat dit rapport dateert van 2011 en dus geen betrekking heeft op de periodes
waarin de reclamecampagnes plaatsvonden. Dat laat onverlet dat in dit rapport is
beschreven dat over eenzelfde periode in een bepaald risicoprofiel gerealiseerde
rendementen uiteen kunnen lopen en dat ook daadwerkelijk doen. Dit is inherent aan de
werkwijze van [naam 5] . De reden dat de rendementen van de voorbeeldportefeuilles,
hoewel naar hetzelfde principe (algoritme) beheerd als de cliëntportefeuilles, niet
representatief zijn voor de rendementen die op die cliëntportefeuilles worden behaald, is
erin gelegen dat er (als gevolg van de werkwijze van [naam 5] , naast het algoritme) meer
factoren van invloed zijn voor het portefeuilleverloop zoals het persoonlijk risicogetal, de
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omvang van het belegd vermogen, het instapmoment en eventuele onttrekkingen en
stortingen van de cliënt, stuk voor stuk factoren waarin de voorbeeldportefeuilles zich
onderscheiden van de cliëntportefeuilles. Het College ziet dan ook niet dat de
voorbeeldportefeuilles aansluiten bij de positie van nieuwe klanten (hogerberoepsgrond 2).
AFM heeft er terecht op gewezen dat de werkwijze van [naam 5] in zoverre niet is gewijzigd
na het uitbrengen van het PwC-rapport, zodat voor het vaststellen van de verschillen tussen
cliëntportefeuilles en de voorbeeldportefeuilles niet van doorslaggevend belang is dat het
rapport een andere onderzoeksperiode betreft dan de periode die AFM heeft onderzocht en
dat op basis van het PwC-rapport aannemelijk is dat de conclusie over de
(niet)representativiteit van het rendement van de voorbeeldportefeuille ook voor de jaren
daarna geldt.

Het College komt tot het oordeel dat AFM en de rechtbank terecht hebben geconcludeerd dat
appellante artikel 4:19 van de Wft heeft overtreden. Daartoe overweegt het College als volgt.

AFM heeft op basis van de bevindingen op goede gronden geconcludeerd dat de in de
reclame-uitingen getoonde informatie niet duidelijk was, omdat er niet uit bleek dat het
getoonde rendementpercentage slechts zag op één voorbeeldportefeuille met eigen
specifieke kenmerken die kunnen afwijken van die van een cliëntportefeuille.

Ook de conclusie van AFM dat de getoonde informatie misleidend was blijft naar het oordeel
van het College overeind, omdat de vaststelling van AFM dat de in de reclame-uitingen
getoonde rendementen niet representatief waren voor de daadwerkelijk door klanten
behaalde rendementen de conclusie dat de reclame-uitingen misleidend waren draagt. Het
College onderschrijft het oordeel van de rechtbank in overweging 3.6 van de bestreden
uitspraak dat van de in de reclame-uitingen getoonde informatie de suggestie uitgaat dat
cliënten van [naam 5] met het risicoprofiel ‘Behoedzaam’ in de desbetreffende periodes in de
regel het daarbij getoonde cumulatieve rendement hebben behaald en dat dit rendement
het gevolg is van de werkwijze van [naam 5] , gezien de daarbij gebruikte teksten als: “Elke
dag kiezen wij de juiste beleggingen voor u. En als de beurs tegenzit, dan beleggen wij even
niet. Met als gevolg een rendement om trots op te zijn.” Zoals AFM terecht heeft vastgesteld,
bleek uit de reclame-uitingen niet dat het getoonde rendement niet het rendement was van
cliëntportefeuilles maar van één specifieke voorbeeldportefeuille, waarvan het rendement
niet representatief was voor de daadwerkelijk behaalde rendementen door de cliënten van
appellante. Op basis van de reclame-uitingen konden potentiële cliënten niet weten, dat de
werkwijze van [naam 5] ook inhoudt dat iedere cliënt binnen een profiel een unieke
portefeuille heeft waarvan de samenstelling en dus het te behalen rendement sterk
afhankelijk is van het persoonlijk risicogetal, de startdatum van de portefeuille, de hoogte
van de inleg en de omstandigheid of er al dan niet onttrekkingen en/of bijstortingen zijn
geweest. Gelet op het voorgaande is het College dan ook, evenals de rechtbank, van
oordeel dat potentiële cliënten op basis van de desbetreffende reclame-uitingen een
verkeerd beeld konden krijgen van de financiële dienst die door [naam 5] wordt verleend en
in het bijzonder over de rendementen die daarmee in het verleden voor de cliënten van
[naam 5] zijn behaald. Daaraan doet niet af dat, zoals appellante betoogt, de in de reclame-
uitingen getoonde rendementen een correcte weergave zijn van de daadwerkelijk behaalde
rendementen van de voorbeeldportefeuille, omdat het onduidelijke en misleidende er juist in
is gelegen dat de consument niet kon weten dat het om het rendement van een specifieke
voorbeeldportefeuille ging, waarvan het rendement niet representatief was voor de
rendementen van de cliëntportefeuilles. Ook de omstandigheid dat het rendement van de
voorbeeldportefeuille, naar appellante stelt, op de meest zuivere wijze de werking van het
algoritme toonde maakt het niet anders. Integendeel, het gegeven dat de cliëntportefeuilles
weliswaar volgens hetzelfde algoritme werden beheerd, maar dat er, naar appellante zelf
heeft gesteld, logische en verklaarbare redenen zijn waarom de op de cliëntportefeuilles
gerealiseerde rendementen afwijken, maakt juist dat de potentiële cliënten op grond van de
in de reclame-uitingen verstrekte informatie de betekenis van het getoonde, in het verleden,
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behaalde rendement niet goed op waarde konden schatten en aldus een verkeerd beeld
konden krijgen van de financiële dienst die door [naam 5] wordt verleend en in het bijzonder
van de rendementen die daarmee in het verleden voor de cliënten van [naam 5] zijn
behaald.

Aan de conclusie van AFM dat de getoonde informatie ook misleidend was, omdat in de
reclame-uitingen een verband wordt gesuggereerd tussen het getoonde
rendementspercentage enerzijds en de werkwijze van [naam 5] en het getoonde profiel
anderzijds, komt naar het oordeel van het College geen zelfstandige betekenis toe ten
opzichte van de eerdere conclusies. Anders dan AFM is het College van oordeel dat het in de
reclame-uitingen gesuggereerde verband er op zichzelf wel is. De werkwijze van [naam 5]
houdt, naar blijkt uit de reclame-uitingen, in dat elke dag de (volgens het algoritme juiste)
beleggingen worden gekozen voor de klant en dat, als de beurs tegenzit, uit de aandelen
wordt gestapt. Dat is, zoals blijkt uit de Handleiding Vermogensbeheer, één van de
kenmerken van het beleggingsbeleid van [naam 5] . Het getoonde rendement van de
voorbeeldportefeuille is het resultaat van de toepassing van dat beleid op die specifieke
portefeuille, binnen het getoonde profiel. Voor zover AFM met haar derde conclusie in feite
heeft bedoeld dat dit verband ten onrechte werd geschetst omdat het getoonde rendement
niet representatief was nu het slechts één rendement was binnen een breed scala aan
mogelijkheden en er, naast het beleggingsbeleid, ook andere (individuele) factoren zijn die
invloed hebben op het rendement, ziet het College in die conclusie een doublure met de
eerdere conclusies.

Naar het oordeel van het College heeft de rechtbank, anders dan appellante betoogt
(hogerberoepsgrond 3), terecht geoordeeld dat niet van belang is of appellante (potentiële)
cliënten met reclame-uitingen bewust op zodanige wijze heeft geïnformeerd dat zij een
verkeerd beeld kunnen krijgen over de financiële dienst die door [naam 5] wordt verleend en
in het bijzonder over de rendementen die daarmee voor cliënten van [naam 5] in het
verleden zijn behaald. Het College acht deze ‘opzet-onafhankelijke’ invulling van de
kwalificatie ‘misleidend’ in artikel 4:19, tweede lid, van de Wft gelet op de tekst van die
bepaling juist en in overeenstemming met de betekenis die de Europese wetgever hierbij
voor ogen stond. Het College overweegt daarbij dat artikel 4:19, tweed lid, van de Wft is
ontleend aan artikel 19 van Richtlijn 2004/39/EG (MiFID-richtlijn). Laatstgenoemd artikel is
nader uitgewerkt in artikel 27 van Richtlijn 2006/73/EG (MiFID-uitvoeringsrichtlijn). Uit punt
47 van de considerans van de MiFID-uitvoeringsrichtlijn waarin de vraag wanneer informatie
als misleidend moet worden aangemerkt is uitgewerkt, blijkt dat niet relevant is of de
informatieverstrekker zelf deze misleidend acht of misleiding beoogt.

Voor zover appellante betoogt dat zij ten tijde van de overtredingen geen rekening heeft
kunnen houden met een later ontwikkelde invulling van de norm van artikel 4:19, tweede lid,
van de Wft, overweegt het College dat het lex certa-beginsel, dat onder meer besloten ligt in
artikel 7 van het EVRM, van de wetgever vergt dat hij met het oog op de rechtszekerheid op
een zo duidelijk mogelijke wijze de verboden gedragingen omschrijft (zie bijvoorbeeld de
uitspraak van het College van 22 februari 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BV6713). Naar het
oordeel van het College is gelet op de tekst van artikel 4:19, tweede lid, van de Wft,
voldoende duidelijk, bepaald en kenbaar dat een reclame-uiting zelf aan de eisen van het
tweede lid dient te voldoen. Het College is verder van oordeel dat appellante haar verwijzing
naar de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 17 januari 2013
(ECLI:NL:RBROT:2013:BY9417) niet baat, al omdat uit die uitspraak niet blijkt dat, zoals
appellante stelt, ten tijde van de reclame-uitingen van een andere interpretatie werd
uitgegaan, waarin de reclame-uiting moest worden bekeken in zijn context en waarin van
belang was in hoeverre de klant zijn beslissing daarop had kunnen baseren. De rechtbank
heeft in die uitspraak, anders dan het College later in zijn uitspraak van 2 december 2014
(ECLI:NL:CBB:2014:456), enkel geoordeeld dat de omstandigheid dat in het prospectus en
op de website duidelijke en evenwichtige informatie was opgenomen en dat de klant
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voorafgaand aan de aankoopbeslissing daarvan kennis moest nemen, afdeed aan de ernst
van de overtreding.

Naar het oordeel van het College faalt verder het betoog van appellante dat de rechtbank
de beslissing op bezwaar niet in stand had mogen laten, omdat AFM een onjuiste
toetsingsmaatstaf heeft gehanteerd door te overwegen dat niet van de gemiddelde klant
moet worden uitgegaan en dat de rechtbank de beslissing op bezwaar op dit onderdeel niet
in stand had mogen laten, omdat appellante door het wisselende standpunt van AFM in haar
verdedigingsbelang is geschaad (hogerberoepsgrond 5). Zoals de rechtbank terecht heeft
overwogen heeft AFM in de beslissing op bezwaar, zij het subsidiair en summier, haar
opvatting gegeven over de in een reclame-uiting getoonde informatie waarbij de gemiddelde
cliënt als uitgangspunt is genomen. Gezien het subsidiaire, materieel juiste, standpunt van
AFM en gelet op de omstandigheid dat appellante haar stelling dat zij door het wisselende
standpunt in haar verdedigingsbelang is geschaad niet nader heeft onderbouwd, ziet het
College geen grond voor het oordeel dat de rechtbank de door appellante bedoelde
gevolgen had moeten verbinden aan het van het primaire standpunt afwijkende standpunt
van AFM in de beslissing op bezwaar.

Verder faalt het betoog van appellante dat de rechtbank ten onrechte de informatie die in
het kader van het klantacceptatieproces van [naam 5] aan klanten wordt verstrekt buiten
beschouwing heeft gelaten bij haar oordeel dat appellante met het tonen van de reclame-
uitingen artikel 4:19, tweede lid, van de Wft heeft overtreden (hogerberoepsgrond 7). Zoals
het College heeft overwogen in zijn uitspraak van 2 december 2014 (ECLI:NL:CBB:2014:456)
moet een reclame-uiting zelf aan de eis voldoen dat deze correct, duidelijk en niet misleidend
is. Dat volgt uit de tekst van artikel 4:19, tweede lid, van de Wft waarin is bepaald dat de
door een financiële onderneming aan cliënten verstrekte of beschikbaar gestelde informatie,
waaronder reclame-uitingen, ter zake van een financiële dienst correct, duidelijk en niet
misleidend is. Waar appellante stelt dat uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat een
beleggingsonderneming tot uitgangspunt mag nemen dat de gemiddelde cliënt aan wie de
informatie is gericht, zich in de aangeboden informatie en het aangeboden product zal
verdiepen, overweegt het College dat in de bedoelde parlementaire geschiedenis in het
algemeen wordt gesteld dat “een terugkerende eis die aan alle vormen van dienstverlening
wordt gesteld […] derhalve [is] dat de financiële onderneming adequate informatie geeft
over haar producten en diensten. Van de cliënt of consument mag worden verwacht dat hij
zich verdiept in deze informatie” (zie TK 2003-2004, 29 708, nr. 19, blz 321). Het College ziet
in het voorgaande geen aanknopingspunt voor het oordeel dat de informatie die in het kader
van het klantacceptatieproces over het product wordt verstrekt, betrokken zou moeten bij
de toets of de reclame-uiting ‘op zichzelf’ duidelijk of niet misleidend is.

Naar het oordeel van het College treft de grond van appellante dat de rechtbank ten
onrechte heeft overwogen dat AFM zich niet heeft uitgelaten over de vraag welke informatie
wel in de reclame-uitingen had moeten worden opgenomen (hogerberoepsgrond 4), geen
doel. Appellante kan worden toegegeven dat AFM in het bestreden besluit, in reactie op het
bezwaar van appellante, wel informatie heeft beschreven die in de reclame-uitingen ontbrak
en dat AFM daarbij heeft beargumenteerd dat deze (ontbrekende) informatie voor potentiële
cliënten van belang was. Naar het oordeel van het College doet de omstandigheid dat AFM
enkele gegevens heeft genoemd waarvan appellante de relevantie voor de potentiële
cliënten heeft betwist, evenwel niet af aan de kern van het verwijt. Kern van het verwijt,
zoals dat tevens blijkt uit het bestreden besluit, is dat relevante informatie ontbrak
waardoor de potentiële cliënten van [naam 5] de betekenis van het getoonde rendement
niet op waarde konden schatten en aldus een verkeerd beeld konden krijgen van de
werkwijze van [naam 5] en de rendementen die in het verleden voor klanten van [naam 5]
zijn behaald. De uitlatingen van AFM over de vraag wat wel in de reclame-uitingen had
kunnen staan, dienen in deze context te worden bezien. Dat in de reclame-uitingen
relevante informatie ontbrak, behoeft, gezien het hiervoor is overwogen, geen nadere
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motivering.

Aan het betoog van appellante dat AFM de uiteindelijke resultaten van de cliëntportefeuilles
heeft meegewogen bij haar beoordeling en aldus met wijsheid achteraf (‘hindsight bias’)
heeft vastgesteld (hogerberoepsgrond 6), is de betekenis ontvallen nu deze resultaten niet
meer betrokken zijn bij het oordeel van het College, aangezien deze immers bleken uit
bewijsmateriaal dat ontoelaatbaar moet worden geoordeeld.

De slotsom is dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat appellante artikel 4:19, tweede lid,
van de Wft heeft overtreden. AFM was derhalve bevoegd tot het opleggen van een boete.

6. Het College ziet geen grond voor het oordeel dat AFM had moeten afzien van het opleggen van
een boete (hogerberoepsgronden 10 en 11). Daartoe overweegt het College als volgt.

Het betoog van appellante dat de rechtbank ten onrechte voorbij is gegaan aan de omstandigheid
dat AFM de reclame-uitingen eerder al had beoordeeld en akkoord had bevonden treft geen doel.
Het College ziet in de enkele omstandigheid dat AFM de reclame-uitingen, althans bepaalde
onderdelen daarvan, eerder heeft beoordeeld en daarover opmerkingen heeft gemaakt, geen
grond voor het oordeel dat AFM niet alsnog een (uitgebreid) onderzoek mocht uitvoeren naar de
vraag of de reclame-uitingen, gelet op de getoonde rendementen, voldeden aan de eisen van
artikel 4:19, tweede lid, van de Wft. AFM heeft in de eerdere contacten geen vragen gesteld over
het tonen van de rendementen in de reclame-uitingen. Niet is gebleken dat AFM in die eerdere
contacten een ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezegging heeft gedaan waaraan
appellante de gerechtvaardigde verwachting mocht ontlenen dat AFM geen onderzoek meer zou
doen naar de reclame-uitingen.

Niet kan worden geoordeeld dat, zoals appellante betoogt, het verbod op détournement de
pouvoir is overtreden. Van een situatie waarin de bevoegdheid tot het instellen van een
toezichtonderzoek gericht op de naleving van de Wft of de bevoegdheid tot het opleggen van
bestuurlijke boete wordt gebruikt voor een doel waarvoor zij niet zijn bedoeld, is geen sprake.
Voor de juistheid van de stelling van appellante dat het doel van de boete een reactie zou zijn op
het beleggingsbeleid van [naam 5] , meer in het bijzonder de asset samenstelling van het
beleggingsprofiel ‘Behoedzaam’, ziet het College geen grondslag.

Het College volgt appellante niet in haar betoog dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld
dat AFM niet in strijd heeft gehandeld met artikel 3:4 van de Awb dan wel het eigen
handhavingsbeleid. Voor zover appellante meent dat de rechtbank bij haar oordeel ten onrechte
niet is ingegaan op haar beroepsgrond die inhield dat AFM op grond van haar beleid verplicht was
bepaalde omstandigheden in haar belangenafweging te betrekken die daarin niet zijn terug te
vinden, berust deze grond op een onjuiste lezing van de uitspraak van de rechtbank. De
rechtbank heeft in overweging 5 overwogen dat uit het boetebesluit (blz. 92-93) en het bestreden
besluit (blz. 22) blijkt dat AFM een afweging heeft gemaakt van de rechtstreeks bij de boete
betrokken belangen, dat zij daarbij de door appellante in dit verband gestelde omstandigheden
heeft betrokken en dat zij niet automatisch is overgegaan tot het opleggen van een boete.
Appellante kan worden toegegeven dat AFM in het boetebesluit slechts een summiere overweging
heeft gewijd aan de door appellante genoemde elementen uit het handhavingsbeleid, te weten
dat geen sprake is van recidive, dat klagende klanten door appellante goed zijn behandeld en dat
appellante alle medewerking heeft verleend aan het onderzoek. Mede gelet op hetgeen AFM in
beroep en hoger beroep op dit punt naar voren heeft gebracht, is het College van oordeel dat AFM
kenbaar de door appellante genoemde omstandigheden bij haar afweging heeft betrokken. Voor
zover appellante betoogt dat deze omstandigheden AFM ertoe hadden moeten leiden af te zien
van het opleggen van een boete, faalt dit betoog.

Het College is met de rechtbank van oordeel dat AFM, gezien onder andere de ernst en duur van
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de overtreding en de mate van verwijtbaarheid, tot het opleggen van een boete heeft mogen
besluiten.

7. Het College oordeelt als volgt over de hoogte van de boete (hogerberoepsgronden 9 en 14).

Appellante betoogt dat de hoogte van de boete onevenredig is. Volgens appellante heeft de
rechtbank ten onrechte geoordeeld dat AFM het boetebedrag heeft mogen verhogen met 25%
vanwege een verhoogde ernst en de duur van de overtreding en met 25% vanwege een
verhoogde verwijtbaarheid. Appellante meent dat AFM nader had moeten onderbouwen waarom
de duur van de overtreding een boeteverhogende omstandigheid oplevert en bovendien mee had
moeten wegen dat zij de reclamecampagnes eerder had beoordeeld en dat appellante steeds
tegemoet was gekomen aan de aanpassingsverzoeken van AFM. Appellante betwist de juistheid
van de stelling van AFM dat het aantal klanten door het tonen van de rendementen zou zijn
toegenomen en betoogt dat de rechtbank ten onrechte als bewijs daarvoor voldoende heeft
geacht dat volgens haar aannemelijk is dat de in reclame-uitingen getoonde rendementen een
belangrijke rol hebben gespeeld bij de toename van het aantal cliënten. Appellante betoogt verder
onder verwijzing naar een uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2015:9454), dat
de overtreding geen grote maatschappelijke impact heeft gehad. De individuele klanten hebben in
het kader van het intake-proces uitgebreidere en meer gepersonaliseerde informatie ontvangen
en konden dus geen besluiten nemen die alleen waren gebaseerd op de reclame-uitingen. De
geringe ernst van de overtreding had volgens appellante tot matiging moeten leiden. Met
betrekking tot de verwijtbaarheid voert appellante aan dat de rechtbank ten onrechte voorbij is
gegaan aan haar argument dat de in het onderzoeksrapport van PwC geconstateerde verschillen
tussen de gemiddelde rendementen van de cliëntportefeuilles en het rendement van de
voorbeeldportefeuille logisch en verklaarbaar waren. Appellante handhaaft haar standpunt dat de
boete gematigd zou moeten worden vanwege de door haar genomen maatregelen zoals de
wijzigingen op de website en in de brochure sinds januari 2015, de hoeveelheid tijd en energie die
appellante heeft besteed aan het behandelen van ontvangen klachten en de omstandigheid dat
appellante in januari 2017 een schikking heeft bereikt met de VEB en Vermogensmonitor over de
afhandeling van klachten waarbij appellante een bedrag van EUR 8 miljoen beschikbaar heeft
gesteld.

Op grond van artikel 1:81, tweede lid, van de Wft en artikel 10, eerste lid, van het Bbbfs geldt
voor de overtreding van artikel 4:19, tweede lid, van de Wft een basisbedrag van € 500.000. Op
grond van artikel 2 van het Bbbfs verlaagt of verhoogt AFM het basisbedrag met ten hoogste 50
procent indien de ernst of duur van de overtreding dan wel de mate van verwijtbaarheid van de
overtreder een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.

Het College onderschrijft het in overweging 7.3 van de aangevallen uitspraak gegeven
oordeel van de rechtbank ten aanzien van de ernst en duur van de overtreding. Naar het
oordeel van het College heeft de rechtbank terecht overwogen dat de omstandigheid dat
AFM de lange duur van de overtreding heeft mee laten wegen bij haar beslissing om de
boete te verhogen, geen nadere motivering behoefde, nu voor zich spreekt dat het
gedurende bijna twee jaar achtereen adverteren met de in de reclame-uitingen getoonde
rendementen meer cliënten en vermogen aantrekt dan wanneer de reclame-uitingen over
slechts een beperkte periode van bijvoorbeeld een aantal weken worden gedaan. Dat AFM,
zoals appellante betoogt, eerder opmerkingen heeft gemaakt bij de reclame-uitingen en dat
appellante de reclame-uitingen in reactie op de opmerkingen van AFM steeds direct heeft
aangepast, doet niets af aan de ernst en de duur van de overtreding. Het College verwijst
naar overweging 6.1 hiervoor. Zoals het College verder hiervoor al heeft overwogen doet de
omstandigheid dat appellante aan klanten in het kader van het intake-proces uitgebreidere
en gepersonaliseerde informatie over het product verstrekte, niet af aan de verwijtbaarheid
voor wat betreft het doen van reclame-uitingen waarin bedoelde informatie niet wordt
gegeven. Het College ziet dan ook evenmin grond voor het oordeel dat de omstandigheid
dat klanten in het kader van het intake-proces nadere informatie kregen afbreuk doet aan
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7.3.2

7.3.3

7.3.4

de ernst van de overtreding dan wel tot matiging had moeten leiden. De door appellante
genoemde uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 23 december 2015
(ECLI:NL:RBROT:2015:9454) leidt het College niet tot een ander oordeel, aangezien deze
geen gelijke situatie betrof. Appellante heeft haar klanten onduidelijk en misleidend
geïnformeerd over de behaalde rendementen. Zonder nadere onderbouwing die ontbreekt,
ziet het College niet dat de klanten, zoals door appellante gesteld, niet bloot stonden aan
een hoger risico dan zij verwachtten en dat de verkeerde indruk die van de reclame-uiting
uitging door de naderhand verstrekte informatie is weggenomen. Met de rechtbank is het
College voorts van oordeel dat AFM, mede gelet op het aantal klanten dat zich bij appellante
en de VEB heeft beklaagd, heeft kunnen vaststellen dat onrust is ontstaan onder de cliënten
van [naam 5] en dat het vertrouwen in de markt is geschonden. De stelling van appellante
dat AFM deze grond niet in het boetebesluit, maar voor het eerst in het bestreden besluit
heeft aangevoerd, mist feitelijke grondslag. Het College verwijst in dit verband naar blz. 99
van het boetebesluit. De niet nader onderbouwde stelling van appellante dat
claimstichtingen, wanneer zij een economisch aantrekkelijke casus zien, zelf klanten
benaderen en dat het aantal uit zichzelf klagende klanten, gezien het optreden van
claimstichtingen laag mag worden geacht, wordt door het College niet gevolgd.

Het College volgt niet het betoog van appellante dat de overtreding appellante niet in
hogere mate kan worden verweten. De omstandigheid dat de in het PwC-rapport
geconstateerde verschillen tussen de gemiddelde rendementen van de cliëntportefeuilles en
het rendement van de voorbeeldportefeuille volgens appellante logisch en verklaarbaar
waren, laat onverlet dat de rendementen van de voorbeeldportefeuilles niet representatief
zijn voor de daadwerkelijk door klanten behaalde rendementen. Met AFM is het College van
oordeel dat appellante al in 2011 naar aanleiding van het PwC-rapport had kunnen en
moeten beseffen dat de in de reclame-uitingen getoonde voorbeeldrendementen een
verkeerd beeld konden geven van de rendementen die door klanten werden behaald. De
rechtbank heeft dan ook terecht geoordeeld dat de mate van verwijtbaarheid van de
overtreding aan appellante een verhoging van de boete met 25 procent van het basisbedrag
rechtvaardigt.

Met de rechtbank is het College van oordeel dat de door appellante genomen maatregelen
jegens haar klanten om die te compenseren voor de tegenvallende rendementen geen
reden geven voor het oordeel dat AFM de boete had moeten matigen. Het College
onderschrijft het in rechtsoverweging 7.5 van de aangevallen uitspraak gegeven oordeel en
de maakt het tot het zijne. Het feit dat sinds januari 2015 op de website en in de brochure
de werkwijze van [naam 5] uit de doeken wordt gedaan en dat daarbij wordt opgemerkt dat
als gevolg van die werkwijze de rendementen van persoonlijke portefeuilles kunnen afwijken
van de rendementen van de voorbeeldportefeuilles doet niets af aan de ernst van de
overtreding. Dat appellante naar gesteld daarnaast veel tijd en energie heeft gestoken in
het behandelen van de klachten die zij heeft ontvangen en dat zij in januari 2017 een
schikking heeft getroffen met de VEB en de Vermogensmonitor over de afhandeling van die
klachten, baat appellante evenmin. Ook het College acht het vanzelfsprekend dat appellante
op een serieuze wijze omgaat met klachten.

Appellante betoogt dat de rechtbank ten onrechte geen gevolgen heeft verbonden aan het
feit dat de feitelijke publicatie van AFM verder ging dan aangekondigd in het boetebesluit,
doordat AFM per abuis niet één maar drie berichten op Twitter heeft geplaatst. Appellante
handhaaft daarbij ook haar standpunt dat sprake is van herhaalde openbaarmaking, omdat
AFM naast de publicatie van het boetebesluit op haar website een persbericht heeft
uitgebracht en een bericht op Twitter heeft geplaatst. Met de rechtbank is het College van
oordeel dat de publicatie van het boetebesluit op de website van AFM onder begeleiding van
een persbericht en met (nagenoeg gelijktijdige) plaatsing van een bericht daarover op
Twitter niet kan worden aangemerkt als een herhaalde openbaarmaking. Op grond van
artikel 1:97, eerste en de tweede lid, van de Wft (oud) is AFM verplicht om de aan appellante
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7.3.5

7.4

9.1

9.2

opgelegde boete openbaar te maken. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen stelt de
Wft hieraan geen beperkingen. Zoals volgt uit de wetsgeschiedenis had de wetgever bij de
openbaarmakingsverplichting voor ogen dat de toezichthouder daarbij in beginsel vrij is om
te kiezen via welk medium hij het besluit publiceert en dat de toezichthouder in aanvulling op
de openbaarmaking van het besluit zelf ook andere uitlatingen kan doen over de inhoud van
het besluit, bijvoorbeeld door middel van een persbericht, een nieuwsbericht op de website
of een bericht op sociale media. Wel zal de toezichthouder daarbij altijd een zo evenwichtig
mogelijke weergave van de inhoud moeten geven (TK 2015-2016, 34 455, nr. 3, blz. 33). Het
betoog van appellante dat de hoofdregel die de Wft in artikel 1:89 van de Wft aan AFM
oplegt, geheimhouding is en dat de openbaarmakingsverplichtingen een uitzondering op die
hoofdregel vormen, baat haar niet. Met de andere uitlatingen die AFM doet in aanvulling op
de openbaarmaking van het besluit zelf wordt immers geen informatie openbaar gemaakt die
niet ook – door de openbaarmaking van het besluit zelf – openbaar is gemaakt. Verder is het
College met de rechtbank van oordeel dat het feit dat AFM bij de uitvoering van het
publicatiebesluit een vergissing heeft begaan door drie berichten op Twitter de plaatsen, de
rechtmatigheid van haar besluitvorming als zodanig onverlet laat. Het betoog van appellante
dat AFM deze omstandigheid had moeten betrekken bij de (her)beoordeling van de
evenredigheid van de opgelegde boete in bezwaar en dat dit, naar het College begrijpt, een
grond had moeten zijn om tot matiging van de boete te komen, faalt. AFM heeft voor deze
fout haar excuses aangeboden en zij heeft toegelicht waarom niet is gekozen voor het
intrekken van de berichten op Twitter. Met AFM acht het College de gevolgen voor appellante
zeer beperkt. Gesteld noch gebleken is dat appellante hierdoor schade heeft geleden.

Het College ziet in de gebleken schending van het nemo-tenetur beginsel wel reden de
boete te matigen.

Het College komt tot de slotsom dat in dit geval een matiging met 25% van het basisboetebedrag
is aangewezen, zodat een boete van € 625.000,- passend en geboden is.

8. Het hoger beroep van appellante is gegrond en het College zal de aangevallen uitspraak
vernietigen voor zover het de hoogte van de aan appellante opgelegde boete betreft. Doende
hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal het College het beroep gegrond verklaren en het
bestreden besluit vernietigen voor zover het de hoogte van de aan appellante opgelegde boete
betreft en, zelf in de zaak voorziend, het primaire besluit in zoverre herroepen en de hoogte van
de aan appellante opgelegde boete bepalen op € 625.000,-. Het College zal bepalen dat zijn
uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het bestreden besluit.

Het College veroordeelt AFM in de in de door appellante in bezwaar, beroep en hoger beroep
gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt het College op grond van het Besluit proceskosten
bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 4.608,- (1
punt voor het indienen van het bezwaarschrift, 1 punt voor het verschijnen ter hoorzitting, 1 punt
voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting bij de rechtbank, 1
punt voor het indienen van het hoger beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting bij het
College, met een waarde per punt van € 512,- en een wegingsfactor 1,5).

Daarnaast dient AFM aan appellante het door haar bij de rechtbank betaalde griffierecht van €
334,- te vergoeden, alsmede het griffierecht voor de behandeling van het hoger beroep van €
508.-.

Beslissing
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-

-
-

Het College:

- vernietigt de aangevallen uitspraak voor zover het de hoogte van de boete betreft;

- verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep van appellante tegen het besluit van 28 december
2016 gegrond en vernietigt dit besluit voor zover daarbij de boete van € 750.000,- is gehandhaafd;

herroept het primaire besluit van 1 juli 2016 in zoverre;
legt appellante een boete op van € 625.000,-;
bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde gedeelte van het besluit van 28
december 2016;
draagt AFM op het betaalde griffierecht van in totaal € 842,- aan appellante te vergoeden;
veroordeelt AFM in de proceskosten van appellante tot een bedrag van € 4.608,-.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.L.W. Aerts, mr. J.L. Verbeek en mr. M. Greebe, in aanwezigheid van
mr. A. Graefe, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 7 mei 2019.

w.g. J.L.W. Aerts w.g. A. Graefe
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Liquidatieproces Passage. Verdachte is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf
voor betrokkenheid bij zes moorden, twee pogingen tot moord (art. 289 Sr) en
deelneming aan een criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Kroongetuigenregeling,
art. 226g Sv en art. 44a Sr. 2. Verenigbaarheid levenslange gevangenisstraf met art.
3 EVRM.

Ad 1. HR wijdt voorafgaande beschouwingen aan gebruik van verklaringen van
kroongetuigen. Daarin schetst HR de hoofdlijnen van de wettelijke regeling en gaat
hij in op (a) vraag of toezeggingen aan kroongetuige ook betrekking mogen hebben
op ontnemingsvordering, (b) vraag of toezeggingen m.b.t. feitelijke bescherming
van getuige (art. 226l Sv) onderdeel uitmaken van in art. 226g.1 Sv bedoelde
afspraak en (c) toetsing door rechter (RC enerzijds en zittingsrechter anderzijds)
van toezeggingen en gebruik van kroongetuigenverklaring voor bewijs. Ad (a) Het
door art. 226g.1 Sv jo. art. 44a Sr bepaalde kader voorziet er niet in dat zo een
toezegging voorwerp is van een afspraak in de zin van art. 226g.1 Sv. HR zet
uiteen wat dit betekent voor schikkingsbevoegdheid van OvJ ex art. 511c Sv. Ad
(b) Toezeggingen m.b.t. feitelijke bescherming maken geen onderdeel uit van in art.
226g.1 Sv bedoelde afspraak en kunnen ook niet worden beschouwd als
afspraken in de zin van art. 226g.4 Sv. Ad (c) Rechtmatigheidstoets die RC
uitvoert, omvat allereerst een beoordeling of afspraak in overeenstemming is met de
art. 226g.1 Sv genoemde voorwaarden. Bij beoordeling of het maken van afspraak
voorts voldoet aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, houdt RC rekening
met dringende noodzaak en belang van verkrijgen van getuigenverklaring. RC geeft
een oordeel over betrouwbaarheid van getuige nadat hij deze heeft gehoord (art.
226h.3 Sv). Het is voorbehouden aan (zittings)rechter die over de feiten oordeelt
om datgene tot het bewijs te bezigen wat hem uit een oogpunt van
betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt en datgene terzijde te stellen wat hij
voor het bewijs van geen waarde acht. T.a.v. deze beslissing gelden, indien die
verklaring voor bewijsvoering wordt gebruikt, geen bijzondere andere wettelijke
bewijs(motiverings)voorschriften dan genoemd in art. 360.2, 360.4, 344a.4, 359.2
en 359a Sv. In cassatie gelden m.b.t. toetsing van beslissing inzake de selectie en
waardering van het beschikbare bewijsmateriaal evenmin bijzondere regels. HR
oordeelt dat de middelen over de kroongetuigen falen.

Ad 2. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:3185 m.b.t.

ECLI:NL:HR:2019:600
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regelgeving over tul levenslange gevangenisstraf, i.h.b. Besluit Adviescollege
levenslanggestraften. Nederlands recht voorziet in zodanig stelsel van
herbeoordeling op grond waarvan in zich daarvoor lenende gevallen kan worden
overgegaan tot verkorting van levenslange gevangenisstraf, dat oplegging daarvan
niet in strijd met art. 3 EVRM is. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat voor
verdachte onvoldoende duidelijk is welke criteria worden aangelegd bij de
procedure van herbeoordeling en dat onzeker is of aan verdachte gedurende zijn
detentie voldoende op rehabilitatie gerichte activiteiten worden aangeboden om bij
herbeoordeling in aanmerking te kunnen komen voor verkorting levenslange
gevangenisstraf. Daarbij is nog van belang dat de wijze waarop het nieuwe stelsel
van herbeoordeling in de praktijk zal worden toegepast, in de toekomst ligt
besloten. De onvermijdelijk uit die realiteit voortvloeiende onzekerheden ontnemen
aan de oplegging van levenslange gevangenisstraf echter niet verenigbaarheid met
art. 3 EVRM, i.h.b. ook niet omdat levenslanggestraften mogelijkheid hebben de
wijze waarop straf daadwerkelijk wordt tenuitvoergelegd voor te leggen aan
penitentiaire rechter en burgerlijke rechter.

Volgt verwerping. Samenhang met 17/03276, 17/03297, 17/03339, 17/03459 en
17/04015.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2019-0101 
NJB 2019/1009 
RvdW 2019/584 
NBSTRAF 2019/157 met annotatie van Oort, C. van 
JIN 2019/91 met annotatie van Oort, C. van 

Uitspraak

23 april 2019

Strafkamer

nr. S 17/03280

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 29 juni 2017, nummer
23/000672-13, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben D.N. de Jonge en S.L.J. Janssen,
beiden advocaat te Rotterdam, R. van Leusden, advocaat te Amsterdam en C. Grijsen, advocaat te
Almere, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit. De middelen zijn mondeling toegelicht.

Namens de benadeelde partij [betrokkene 1] heeft J.H. Fellinger, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur

1 Geding in cassatie
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middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Namens de benadeelde partijen [betrokkene 2] , [betrokkene 3] en [betrokkene 4] heeft E. Huls,
advocaat te Leiden, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.

De raadslieden van de verdachte hebben verweerschriften ingediend.

De Advocaat-Generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De advocaat van de benadeelde partij [betrokkene 1] heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Deze zaak maakt deel uit van het zogenoemde Passageproces. Daarin gaat het, kort gezegd, om
onder meer verdenkingen die te maken hebben met zeven moorden/liquidaties in de periode tussen
1993 en 2006 en daarmee verband houdende misdrijven. De verdachte in deze zaak is door het Hof in
hoger beroep veroordeeld voor betrokkenheid bij zes moorden en twee pogingen tot moord, alsmede
deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Aan hem is een
levenslange gevangenisstraf opgelegd.

Het Openbaar Ministerie heeft met twee verdachten in het Passageproces een zogenoemde
kroongetuigenovereenkomst gesloten. In ruil voor een lagere strafeis hebben deze verdachten
verklaringen afgelegd over de verschillende tenlastegelegde moorden en pogingen
daartoe/voorbereidingen daarvan. Mede op basis van deze verklaringen heeft het Hof in het
Passageproces negen verdachten, onder wie ook de twee kroongetuigen, veroordeeld tot
gevangenisstraffen, waarvan in vier gevallen tot een levenslange gevangenisstraf.

Zes verdachten, onder wie ook de verdachte in deze zaak, hebben bij de Hoge Raad cassatieberoep
ingesteld tegen de uitspraak van het Hof. De cassatieklachten in de verschillende zaken van het
Passageproces richten zich in het bijzonder op twee onderwerpen.

Allereerst gaat het om de door het Openbaar Ministerie gesloten kroongetuigenovereenkomsten. Aan
deze kroongetuigen zijn, zo wordt naar voren gebracht, in ruil voor het afleggen van verklaringen over
de verschillende tenlastegelegde feiten toezeggingen gedaan die de wet niet toestaat. Ook zouden
de getuigenbeschermingsmaatregelen die zijn getroffen voor deze getuigen ten onrechte niet zijn
getoetst door een rechter. Verder zijn er klachten die inhouden dat de door die getuigen afgelegde
verklaringen niet voor het bewijs hadden mogen worden gebruikt omdat deze verklaringen
onbetrouwbaar zijn.

Ten tweede zijn er cassatieklachten naar voren gebracht over de opgelegde levenslange
gevangenisstraffen. De wijze waarop Nederland invulling heeft gegeven aan de levenslange
gevangenisstraf voldoet niet – zo wordt betoogd – aan de eisen die voortvloeien uit art. 3 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
Onder meer wordt aangevoerd dat de huidige procedure van herbeoordeling, waarbij na 27 jaren de
mogelijkheid van gratie aan de orde komt, niet voldoende garanties biedt. De oplegging van de
levenslange gevangenisstraf zou daarom met die verdragsbepaling in strijd zijn.

In de conclusie van de Advocaat-Generaal zijn alle door de verdachte aangevoerde klachten
besproken. De Advocaat-Generaal komt tot de slotsom dat, kort gezegd, de met de kroongetuigen
gemaakte afspraken toelaatbaar zijn en dat de verklaringen van deze getuigen voor het bewijs
mogen worden gebruikt. Met betrekking tot de levenslange gevangenisstraf komt de Advocaat-
Generaal tot de conclusie dat de wijze waarop in Nederland momenteel uitvoering wordt gegeven aan
de levenslange gevangenisstraf, mede gelet op de rechtsbescherming die de burgerlijke en de
penitentiaire rechter bieden, niet in strijd is met het EVRM. Ook de overige cassatieklachten kunnen,
aldus de Advocaat-Generaal, niet tot vernietiging van de uitspraak van het Hof leiden. Dat geldt
tevens voor de klachten die zijn ingediend namens de benadeelde partijen.

De Hoge Raad komt eveneens tot het oordeel dat het cassatieberoep moet worden verworpen omdat

2 Samenvatting
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3.2.

de cassatieklachten die namens de verdachte en de benadeelde partijen zijn voorgesteld niet slagen.
Het arrest van het Hof blijft daarom in stand. De Hoge Raad bespreekt hierna de in deze zaak
aangevoerde klachten. Daaraan voorafgaand bespreekt de Hoge Raad in algemene zin de wettelijke
regeling met betrekking tot het gebruik van verklaringen van kroongetuigen.

De veroordeling van de verdachte is met deze uitspraak van de Hoge Raad definitief.

In het bijzonder de middelen 1 tot en met 9 gaan over het gebruik van de verklaringen van twee
zogenoemde kroongetuigen. Een kroongetuige is een verdachte of een veroordeelde die bereid is
een getuigenverklaring af te leggen in de strafzaak tegen een andere verdachte in ruil voor een
toezegging met betrekking tot de afdoening van zijn eigen zaak. De middelen bevatten diverse
klachten over het gebruik van de desbetreffende verklaringen voor het bewijs. Voorafgaand aan
de beoordeling van deze klachten bespreekt de Hoge Raad enkele onderdelen van de wettelijke
regeling met betrekking tot toezeggingen aan getuigen die tevens verdachte zijn.

Hoofdlijnen van de wettelijke regeling

In bijlage A zijn de wettelijke bepalingen (in de thans luidende redactie) opgenomen die
betrekking hebben op toezeggingen aan getuigen die tevens verdachte zijn. De volgende
bepalingen zijn in het bijzonder van belang:

- art. 226g Sv:

"1. De officier van justitie geeft aan de rechter-commissaris kennis van de afspraak die hij
voornemens is te maken met een verdachte die bereid is een getuigenverklaring af te leggen in de
strafzaak tegen een andere verdachte in ruil voor de toezegging dat bij de vervolging in zijn eigen
strafzaak strafvermindering met toepassing van artikel 44a van het Wetboek van Strafrecht zal
worden gevorderd. De afspraak heeft uitsluitend betrekking op het afleggen van een
getuigenverklaring in het kader van een opsporingsonderzoek naar misdrijven, als omschreven in
artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering die gepleegd zijn in georganiseerd
verband en gezien hun aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven
een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren of naar misdrijven waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld. De afspraak heeft uitsluitend
betrekking op strafvermindering als bedoeld in artikel 44a, tweede lid.

2. De voorgenomen afspraak is op schrift gesteld en bevat een zo nauwkeurig mogelijke
omschrijving van:

a. de misdrijven waarover en zo mogelijk de verdachte tegen wie de getuige, bedoeld in het
eerste lid, bereid is een getuigenverklaring af te leggen;

b. de strafbare feiten waarvoor de getuige in de zaak waarin hij zelf verdachte is, zal worden
vervolgd en op welke die toezegging betrekking heeft;

c. de voorwaarden die aan de getuige, tevens verdachte, worden gesteld en waaraan deze bereid
is te voldoen;

d. de inhoud van de toezegging van de officier van justitie.

3. Op vordering van de officier van justitie toetst de rechter-commissaris de rechtmatigheid van de
in het tweede lid bedoelde afspraak. De officier van justitie verschaft de rechter-commissaris de
gegevens die hij voor de beoordeling daarvan behoeft.

4. Van afspraken die niet worden aangemerkt als een afspraak, bedoeld in het eerste lid, en die
voor het onderzoek in de zaak van betekenis kunnen zijn, wordt proces-verbaal opgemaakt. Dit
proces-verbaal wordt door de officier van justitie ten spoedigste bij de processtukken gevoegd."

3 Voorafgaande beschouwing over het gebruik van verklaringen van kroongetuigen
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- art. 44a Sr:

"1. Op vordering van de officier van justitie kan de rechter na een op grond van artikel 226h, derde
lid, van het Wetboek van Strafvordering gemaakte afspraak de straf verminderen die hij overwoog
op te leggen op de in het tweede lid bepaalde wijze. Bij de strafvermindering houdt de rechter
ermee rekening dat door het afleggen van een getuigenverklaring een belangrijke bijdrage is of
kan worden geleverd aan de opsporing of vervolging van misdrijven.

2. Bij toepassing van het eerste lid kan de strafvermindering bestaan in:

a. maximaal de helft bij een onvoorwaardelijke tijdelijke vrijheidsstraf, taakstraf of geldboete, of

b. de omzetting van maximaal de helft van het onvoorwaardelijke gedeelte van een vrijheidsstraf,
taakstraf of van een geldboete in een voorwaardelijk gedeelte, of

c. de vervanging van maximaal een derde gedeelte van een vrijheidsstraf door taakstraf of een
onvoorwaardelijke geldboete.

3. Bij toepassing van het tweede lid, onder b, blijft artikel 14a, eerste en tweede lid, buiten
toepassing."

Bij de navolgende bespreking van de wettelijke regeling wordt niet afzonderlijk ingegaan op de
toezeggingen die kunnen worden gedaan aan getuigen die reeds veroordeeld zijn (vgl. art. 226k
Sv), omdat dat onderdeel van de wettelijke regeling voor de beoordeling van de middelen in de
onderhavige zaak niet van belang is.

De wettelijke regeling houdt in dat aan een verdachte door de officier van justitie een toezegging
kan worden gedaan in ruil voor de bereidheid van die verdachte om een verklaring af te leggen in
de strafzaak tegen een andere verdachte. De officier van justitie geeft kennis aan de rechter-
commissaris van de afspraak die hij voornemens is te maken met een verdachte in ruil voor de
toezegging dat bij de vervolging in de strafzaak van deze verdachte strafvermindering met
toepassing van art. 44a Sr zal worden gevorderd. Art. 226g, eerste lid, Sv houdt in dat deze
afspraak uitsluitend betrekking heeft op het afleggen van een verklaring in het kader van een
opsporingsonderzoek naar een ernstig, in deze wettelijke bepaling nader omschreven misdrijf. Het
tweede lid van art. 226g Sv bevat (vorm)voorschriften met betrekking tot de inhoud van de op
schrift gestelde voorgenomen afspraak. Op grond van art. 226g, derde lid, Sv toetst de rechter-
commissaris op vordering van de officier van justitie de rechtmatigheid van deze afspraak. Het
vierde lid van art. 226g Sv bepaalt dat van afspraken die niet worden aangemerkt als een
afspraak als bedoeld in art. 226g, eerste lid, Sv en die voor het onderzoek in de zaak van
betekenis kunnen zijn, proces-verbaal wordt opgemaakt. Dat proces-verbaal wordt door de officier
van justitie ten spoedigste bij de processtukken gevoegd.

De verdachte aan wie een toezegging wordt gedaan in ruil voor de bereidheid van die verdachte
om als getuige een verklaring af te leggen in de strafzaak tegen een andere verdachte, wordt in
het vervolg van deze voorafgaande beschouwing aangeduid als 'de getuige'.

Art. 44a Sr, waarnaar wordt verwezen in art. 226g, eerste lid, Sv, houdt in dat de rechter in de
strafzaak tegen de getuige op vordering van de officier van justitie na een op grond van art. 226h,
derde lid, Sv gemaakte afspraak de straf die hij overwoog op te leggen, kan verminderen. Het
tweede lid van art. 44a Sr omschrijft waarin deze strafvermindering kan bestaan. Het gaat bij een
onvoorwaardelijke tijdelijke vrijheidsstraf om een vermindering met maximaal de helft. De rechter
houdt bij de strafvermindering ermee rekening dat door het afleggen van een getuigenverklaring
een belangrijke bijdrage is of kan worden geleverd aan de opsporing of vervolging van misdrijven.

Het Wetboek van Strafvordering bevat voorts voorschriften met betrekking tot onder meer de
rechtsbijstand aan de getuige (art. 226h, eerste lid, Sv), de toetsing door en de beschikking van
de rechter-commissaris (art. 226h, tweede en derde lid, Sv en art. 226i Sv), het horen van de
getuige in de strafzaak tegen de andere verdachte (art. 226j Sv) en de maatregelen tot
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bescherming van de getuige (art. 226l Sv). Deze voorschriften komen, voor zover voor de
beoordeling van de middelen van belang, hieronder nader aan de orde.

Toezeggingen met betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

De schriftuur stelt de vraag aan de orde welke toezeggingen, mede in het licht van de
totstandkomingsgeschiedenis van art. 226g Sv, aan een getuige mogen worden gedaan. In het
bijzonder gaat het om de vraag of de toezegging betrekking mag hebben op de vordering tot
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Hoewel – zoals onder 6 aan de orde zal
komen – het antwoord op die vraag voor de beoordeling van de middelen in deze zaak niet van
(doorslaggevend) belang is, ziet de Hoge Raad aanleiding in te gaan op deze vraag.

In de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 14.5 tot en met 14.10 is de wetsgeschiedenis
van de regeling met betrekking tot toezeggingen aan getuigen geschetst, voor zover deze van
betekenis is voor de hiervoor genoemde vraag. Hierin komt naar voren dat in de loop van de
totstandkoming van de wettelijke regeling blijk is gegeven van uiteenlopende standpunten met
betrekking tot de inhoud van afspraken die kunnen worden gemaakt met het oog op de
toezegging aan een getuige, zodat op grond van de wetsgeschiedenis geen eenduidige
beantwoording mogelijk is. Ook de bewoordingen en het systeem van de wet geven slechts tot op
zekere hoogte houvast bij de interpretatie van de wet. De rechtspraktijk is echter gediend bij
duidelijkheid omtrent het bereik van de wettelijke regeling.

In art. 226g Sv treden twee typen (voorgenomen) afspraken naar voren. In het eerste lid van art.
226g Sv gaat het om de toezegging dat bij de vervolging van de getuige in zijn eigen strafzaak
strafvermindering met toepassing van art. 44a Sr zal worden gevorderd. Het vierde lid van art.
226g Sv ziet daarnaast op afspraken die niet worden aangemerkt als afspraak als bedoeld in art.
226g, eerste lid, Sv en die voor het onderzoek van betekenis kunnen zijn.

Kenmerkend voor de afspraak als bedoeld in art. 226g, eerste lid, Sv is dat deze afspraak in
rechtstreeks verband staat met een door de rechter te nemen beslissing in de strafzaak tegen de
getuige, namelijk de beslissing omtrent de strafoplegging. Hieruit vloeit voort dat voor zover de
officier van justitie voornemens is een afspraak te maken die rechtstreeks verband houdt met door
de rechter in de strafzaak te nemen beslissingen als bedoeld in de art. 348 en 350 Sv, die
afspraak wordt beheerst door art. 226g, eerste lid, Sv (vgl. HR 13 maart 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BU8741). Daarbij bepaalt de laatste volzin van art. 226g, eerste lid, Sv dat zo
een afspraak geen andere inhoud mag hebben dan de toezegging dat met inachtneming van art.
44a, tweede lid, Sr strafvermindering zal worden gevorderd in de strafzaak tegen de getuige. De
afspraak als bedoeld in art. 226g, eerste lid, Sv die met de getuige wordt gemaakt, dient te
voldoen aan de in art. 226g, tweede lid, Sv genoemde (vorm)vereisten en is voorwerp van
toetsing door de rechter-commissaris op de voet van art. 226g, derde lid, Sv. De toetsing door de
rechter-commissaris omvat de beoordeling of de inhoud van de afspraak in overeenstemming is
met het bepaalde in de laatste volzin van art. 226g, eerste lid, Sv.

Art. 226g, vierde lid, Sv betreft de afspraken die geen rechtstreeks verband houden met
beslissingen als bedoeld in de art. 348 en 350 Sv, maar die wel op enigerlei wijze een gunstige
invloed kunnen hebben op de bereidheid van de getuige tot het afleggen van een verklaring. Deze
afspraken worden ook wel aangeduid als 'gunstbetoon'. Omdat het afspraken betreft die verband
houden met de toepassing van bevoegdheden die de officier van justitie zonder tussenkomst van
een rechter kan uitoefenen, zijn deze afspraken niet afzonderlijk voorwerp van toetsing door de
rechter-commissaris op de voet van art. 226g, derde lid, Sv. Ten aanzien van deze afspraken geldt
dat daarvan proces-verbaal wordt opgemaakt, waarna dit proces-verbaal bij de processtukken
wordt gevoegd.

Indien de officier van justitie het voornemen heeft een afspraak te maken die, eventueel naast
de toezegging dat in de strafzaak tegen de getuige strafvermindering met toepassing van art. 44a
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Sr zal worden gevorderd, (ook) een toezegging inhoudt met betrekking tot de vordering tot
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in art. 511b, eerste lid, Sv, houdt
die afspraak rechtstreeks verband met de door de rechter op grond van art. 511e, eerste lid, Sv in
verbinding met de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing omtrent de oplegging van een
ontnemingsmaatregel. Het door art. 226g, eerste lid laatste volzin, Sv in samenhang met art. 44a
Sr bepaalde kader voorziet er niet in dat zo een toezegging voorwerp is van een afspraak in de
zin van art. 226g, eerste lid, Sv.

Art. 226g, eerste lid, Sv doet echter niet af aan de algemene bevoegdheid die op grond van art.
511c Sv toekomt aan de officier van justitie om, zonder enige vorm van rechterlijke tussenkomst,
met een verdachte een schriftelijke schikking aan te gaan ter (gehele of gedeeltelijke) ontneming
van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Dat de officier van justitie voornemens is met de
getuige een afspraak als bedoeld in art. 226g, eerste lid, Sv te maken, staat derhalve niet in de
weg aan het aangaan van een dergelijke schikking.

Een en ander leidt tot de volgende redelijke wetstoepassing. Indien de officier van justitie die
voornemens is een afspraak te maken die een toezegging inhoudt dat in de strafzaak tegen de
getuige strafvermindering met toepassing van art. 44a Sr zal worden gevorderd, met de getuige
tevens een schikking als bedoeld in art. 511c Sv aangaat of is aangegaan die (mede) betrekking
heeft op het feit of de feiten waarop de afspraak ziet, dient hij de rechter-commissaris over de
totstandkoming en de inhoud van die schikking te informeren. Aldus is – mede in het belang van
de verdachte over wie de in art. 226g Sv bedoelde getuige een verklaring aflegt – gewaarborgd
dat kenbaar is dat een schikking als bedoeld in art. 511c Sv tot stand is gekomen.

Toezeggingen in verband met maatregelen tot bescherming van getuigen

Op grond van art. 226l, eerste lid, Sv kan de minister van Justitie en Veiligheid specifieke
maatregelen treffen voor de feitelijke bescherming van onder meer de in art. 226g Sv bedoelde
getuige. De wijze waarop deze maatregelen worden getroffen, is nader genormeerd in het Besluit
getuigenbescherming, terwijl daarvoor thans ook de voorschriften van art. 226l, derde tot en met
zevende lid, Sv van belang zijn. Ook al kan de inhoud van de maatregelen die de minister
voornemens is te treffen van belang zijn voor het al dan niet tot stand komen van de in art. 226g,
eerste lid, Sv bedoelde afspraak met een getuige, de toezeggingen met betrekking tot de feitelijke
bescherming van de getuige maken geen onderdeel uit van de in art. 226g, eerste lid, Sv bedoelde
afspraak. Ook het tweede lid van art. 226g Sv noopt niet tot het op schrift stellen en omschrijven
van dergelijke toezeggingen. Toezeggingen die met het oog op de feitelijke bescherming van de
getuige worden gedaan, kunnen ook niet worden beschouwd als afspraken in de zin van art.
226g, vierde lid, Sv.

Een en ander brengt met zich dat de officier van justitie niet is gehouden de processen-verbaal
en/of andere voorwerpen betreffende toezeggingen die zijn gedaan in verband met de feitelijke
bescherming van de getuige op enig moment bij de processtukken te voegen. Zo een verplichting
zou – temeer omdat de huidige wet geen specifieke regeling kent met betrekking tot de
afscherming van processtukken in het belang van de veiligheid van de kroongetuige –
onverenigbaar zijn met het doel van bescherming van de getuige en de aard van de daartoe
strekkende maatregelen.

Anders dan in de schriftuur wordt betoogd, noopt art. 226j, derde lid, Sv niet tot een andere uitleg
dan de vorenstaande. Die wettelijke bepaling ziet op de verplichting tot het doen van mededeling
door de rechter-commissaris van de totstandkoming van de afspraak met de getuige en de inhoud
daarvan aan de verdachte ten laste van wie de verklaring is afgelegd. Art. 226j, derde lid, Sv
bepaalt dat geen mededeling behoeft te worden gedaan van de maatregelen bedoeld in art. 226l
Sv. Daarmee bevestigt art. 226j, derde lid, Sv wat al uit art. 226g Sv voortvloeit, namelijk dat geen
verplichting bestaat toezeggingen die zijn gedaan in verband met de feitelijke bescherming van de
getuige aan de verdachte bekend te maken, ook niet voor zover de rechter-commissaris kennis
heeft gekregen van de inhoud van dergelijke toezeggingen. Dat is niet anders indien de officier
van justitie – onverplicht – een dergelijke toezegging heeft aangemerkt als (onderdeel van een)
afspraak in de zin van art. 226g, eerste lid, Sv.
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3.13.

3.14.

3.15.

Toetsing door de rechter van toezeggingen en het gebruik van de verklaring voor het bewijs

De rechterlijke toetsing van afspraken die met de getuige worden gemaakt omvat enerzijds de
toetsing door de rechter-commissaris en anderzijds de toetsing door de zittingsrechter.

Art. 226g, derde lid, Sv houdt in dat de rechter-commissaris op vordering van de officier van
justitie de rechtmatigheid van de in het tweede lid bedoelde afspraak toetst. Het gaat daarbij om
de in art. 226g, eerste lid, Sv bedoelde door de officier van justitie voorgenomen afspraak die
overeenkomstig de (vorm)voorschriften van art. 226g, tweede lid, Sv op schrift is gesteld. De
rechtmatigheidstoets die de rechter-commissaris uitvoert, omvat allereerst een beoordeling of de
afspraak in overeenstemming is met de in het eerste lid van art. 226g Sv genoemde voorwaarden.
Bij de beoordeling of het maken van de afspraak voorts voldoet aan de eisen van proportionaliteit
en subsidiariteit, houdt de rechter-commissaris rekening met de dringende noodzaak en het
belang van het verkrijgen van de door de getuige af te leggen verklaring (art. 226h, derde lid
eerste volzin, Sv). De rechter-commissaris geeft een oordeel over de betrouwbaarheid van de
getuige nadat hij deze heeft gehoord (art. 226h, derde lid tweede volzin, Sv).

De officier van justitie is gehouden de rechter-commissaris de gegevens te verschaffen die
laatstgenoemde voor zijn beoordeling nodig heeft (art. 226g, derde lid, Sv). Tot die gegevens
behoort ook, voor zover daarvan in het concrete geval sprake is, het proces-verbaal dat de officier
van justitie heeft opgemaakt op grond van art. 226g, vierde lid, Sv. Tevens dient, zoals onder 3.10
is vermeld, de rechter-commissaris in het door art. 226g, eerste lid, Sv bestreken geval te zijn
geïnformeerd over de eventuele totstandkoming en de inhoud van een schikking als bedoeld in
art. 511c Sv met de getuige.

De rechter-commissaris legt zijn oordeel neer in een beschikking. Indien hij de afspraak rechtmatig
oordeelt, komt deze tot stand.

Ook in zaken waarin een verklaring van een getuige als bedoeld in art. 226g Sv bij de
processtukken is gevoegd, geldt dat het is voorbehouden aan de (zittings)rechter die over de
feiten oordeelt om, binnen de door de wet getrokken grenzen, van het beschikbare materiaal
datgene tot het bewijs te bezigen wat hem uit een oogpunt van betrouwbaarheid daartoe
dienstig voorkomt en datgene terzijde te stellen wat hij voor het bewijs van geen waarde acht.
Ten aanzien van deze beslissing gelden, indien die verklaring voor de bewijsvoering wordt
gebruikt, geen andere wettelijke bewijs(motiverings)voorschriften dan de hierna onder 3.15 en
3.16 genoemde.

Evenmin gelden in cassatie met betrekking tot de toetsing van de beslissing inzake de selectie en
waardering van het beschikbare bewijsmateriaal bijzondere regels. Dat betekent dat in cassatie
kan worden onderzocht of door de feitenrechter de hierna onder 3.15 en 3.16 genoemde
voorschriften zijn nageleefd, maar niet of de door de feitenrechter in zijn bewijsmotivering
vastgestelde feiten en omstandigheden, ook voor zover deze zijn ontleend aan de verklaring van
een getuige als bedoeld in art. 226g Sv, juist zijn. Dat laatste geldt tevens voor conclusies van
feitelijke aard die de feitenrechter heeft getrokken uit de feiten en omstandigheden die op grond
van de bewijsmiddelen zijn vastgesteld. Dergelijke vaststellingen en gevolgtrekkingen kunnen in
cassatie slechts op hun begrijpelijkheid worden onderzocht (vgl. HR 18 september 2001,
ECLI:NL:HR:2001: AD3530).

Op grond van art. 360, tweede en vierde lid, Sv behoort de rechter, indien hij de verklaring van
de getuige met wie op grond van art. 226h, derde lid, Sv een afspraak is gemaakt voor het bewijs
gebruikt, dat gebruik nader te motiveren. Dit betekent dat de rechter ervan blijk dient te geven
zelfstandig de betrouwbaarheid van de verklaring te hebben onderzocht.

De in art. 360, tweede lid, Sv bedoelde motiveringsverplichting strekt zich niet uit tot de
rechtmatigheid van de afspraak als bedoeld in art. 226g, eerste lid, Sv. In het gebruik voor het
bewijs van de verklaring van de getuige met wie de afspraak is gemaakt, ligt al besloten dat de
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3.16.

4.1.

4.2.

rechter niet tot een andersluidend oordeel ter zake van de rechtmatigheid is gekomen dan in de
beschikking van de rechter-commissaris als bedoeld in art. 226h, derde lid, Sv is vervat. (Vgl. HR 23
januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:64.)

De rechter is bovendien gehouden, indien hij afwijkt van een door de verdachte uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt dat ertoe strekt dat vanwege onregelmatigheden bij de totstandkoming
van de afspraak de verklaring van de getuige niet betrouwbaar kan worden geacht, in het
bijzonder de redenen op te geven die daartoe hebben geleid op grond van art. 359, tweede lid
tweede volzin, Sv. Indien het verweer van de verdachte ertoe strekt dat sprake is van een
vormverzuim – waaronder ook kan worden begrepen een schending van art. 6 EVRM – waaraan
één van de in art. 359a, eerste lid, Sv genoemde rechtsgevolgen moet worden verbonden, is de
rechter eveneens gehouden een met redenen omklede beslissing te geven, mits door of namens
de verdachte duidelijk en gemotiveerd aan de hand van de in art. 359a, tweede lid, Sv genoemde
factoren wordt aangegeven tot welk in art. 359a Sv omschreven rechtsgevolg dit dient te leiden.

Voorts is nog van belang het voorschrift van art. 344a, vierde lid, Sv, dat inhoudt dat de rechter
het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, niet uitsluitend kan aannemen
op grond van verklaringen van getuigen met wie een afspraak op grond van (onder meer) art.
226h, derde lid, Sv is gemaakt. Anders dan geldt ten aanzien van de in art. 344a, eerste lid, Sv
bedoelde verklaringen van personen wier identiteit niet blijkt, verzet het vierde lid van art. 344a
Sv zich niet ertegen dat de bewezenverklaring in beslissende mate wordt aangenomen op grond
van de verklaring van een getuige met wie zo een afspraak is gemaakt.

Het middel keert zich tegen de verwerping door het Hof van de verweren met betrekking tot de
rechtmatigheid van de afspraken met de getuigen [getuige 1] en [getuige 2] om in de strafzaak
tegen de verdachte te verklaren, met in de kern de klacht dat het Hof bij de beoordeling van die
rechtmatigheid (uitsluitend) art. 359a Sv en niet (tevens) art. 359, tweede lid tweede volzin, Sv tot
uitgangspunt heeft genomen.

De voor de beoordeling van de middelen relevante passages uit het arrest van het Hof zijn
weergegeven in bijlage B. Het Hof heeft de in het middel bedoelde verweren in paragraaf 2.1.2.1
van zijn arrest samengevat weergegeven. Het Hof heeft de wijze waarop het de met de getuigen
gemaakte afspraken heeft getoetst en de daarmee verband houdende verweren heeft
beoordeeld, uiteengezet in paragraaf 1.6.2 van zijn arrest. Daarbij wordt onder meer het volgende
overwogen:

"Uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever de beoordeling van de
betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuige als de kerntaak voor de zittingsrechter
beschouwt. In het beslismodel dat de zittingsrechter hanteert kunnen daaraan vragen voorafgaan
die betrekking hebben op de bruikbaarheid van de verklaringen in juridisch opzicht. In dat verband
kan ook de vraag aan de orde zijn of het gaat om bewijs dat rechtmatig is verkregen. Meer
fundamenteel kan in debat zijn of de afspraak met de kroongetuige de eerlijkheid van het proces
van de verdachte, ten laste van wie verklaringen zijn afgelegd, zodanig aantast dat de
ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging in het geding komt. Het gaat hierbij
telkens om kwesties waarvoor artikel 359a Sv een regeling biedt. De afspraak komt immers tot
stand in het kader van het voorbereidend onderzoek als bedoeld in artikel 359a Sv in de strafzaak
van de verdachte ten laste van wie is verklaard. (...)

Gelet op de in de rechtspraak aanvaarde rol van de zittingsrechter bij de toetsing van de
rechtmatigheid van opsporingsmethoden vindt de bedoelde beoordeling primair plaats op geleide
van gevoerde verweren. Met een toereikende onderbouwing moet worden aangetoond dat
rechtsregels zijn geschonden bij de totstandkoming of door de inhoud van de afspraak, waardoor
de verdachte in een door de strafrechter relevant te achten belang is getroffen. In zo'n geval kan
de rechter overwegen om toepassing te geven aan het sanctie-instrumentarium van artikel 359a

4 Beoordeling van het eerste namens de verdachte voorgestelde middel
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5.1.

5.2.

Sv.

Ook kan de eerlijkheid van het strafproces in het geding zijn. Ten eerste doordat het in artikel 6
EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces een rol speelt bij de beoordeling van verweren
gevoerd op de voet van artikel 359a Sv. Maar mogelijk ook als zelfstandige toetssteen, namelijk in
het geval dat wordt geklaagd over gevolgen die de inhoud van de afspraak beweerdelijk heeft
gehad op de volledigheid of kwaliteit van het onderzoek ter terechtzitting.

(...)

Waar het gaat om de beoordeling van de betrouwbaarheid als zodanig geldt voorts de instructie
aan de zittingsrechter die is neergelegd in de verzwaarde motiveringseis van artikel 360, tweede
lid, Sv. In het geval namens de verdachte wordt aangevoerd dat (juridische) gebreken in de
totstandkoming of inhoud van de afspraak de betrouwbaarheid van de door de kroongetuige
afgelegde verklaringen aantasten, worden deze betrokken in de in die bepaling bedoelde
uitgebreide motivering. Indien en voor zover daarbij aan uitdrukkelijk onderbouwde standpunten
als bedoeld in artikel 359, tweede lid, Sv wordt voorbijgegaan dienen daarvoor in die motivering in
het bijzonder de reden te worden opgegeven."

In deze overweging ligt als oordeel van het Hof besloten dat de beoordeling van verweren met
betrekking tot de rechtmatigheid van de met de in het middel bedoelde getuigen gemaakte
afspraken geschiedt op grond van art. 359a Sv, zodat de inkleding van verweren die erop zijn
gericht dat aan een vormverzuim één van de in art. 359a Sv genoemde rechtsgevolgen wordt
verbonden, dient te zijn toegesneden op de voor toepassing van die bepaling geldende eisen.
Voorts heeft het Hof overeenkomstig art. 359, tweede lid tweede volzin, Sv tot uitgangspunt
genomen dat, indien het afwijkt van uitdrukkelijk onderbouwde standpunten die betrekking
hebben op de betrouwbaarheid van de door de kroongetuigen afgelegde verklaringen en daarmee
op de bruikbaarheid daarvan voor het bewijs, in het bijzonder de redenen worden opgegeven die
daartoe hebben geleid. Op deze wijze is het Hof, gelet op wat onder 3.15 is vooropgesteld, niet
uitgegaan van een onjuist beoordelingskader met betrekking tot de in het middel bedoelde
verweren. De klacht faalt derhalve.

Het middel klaagt in de kern dat het Hof ten onrechte is afgeweken van het door de verdediging
in deze zaak ingenomen uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dat op grond van art. 226g, eerste
lid, Sv aan een verdachte in ruil voor zijn bereidheid om als getuige een verklaring af te leggen in
de strafzaak tegen een andere verdachte, geen andere toezegging mag worden gedaan dan de
toezegging dat met inachtneming van art. 44a, tweede lid, Sr strafvermindering zal worden
gevorderd in de strafzaak waarin deze getuige zelf als verdachte terechtstaat, omdat art. 226g Sv
uitgaat van een "gesloten stelsel".

Het Hof heeft in paragraaf 2.1.2.2.6.2.1 van zijn arrest de vraag besproken welke toezeggingen
op grond van de wet toelaatbaar zijn in ruil voor de bereidheid van een verdachte om als getuige
een verklaring af te leggen in de strafzaak tegen een andere verdachte. Het Hof heeft, kort
gezegd, overwogen dat de reikwijdte van de wettelijke regeling en in het bijzonder van art. 226g,
eerste lid, Sv zich in het licht van de wetsgeschiedenis niet zonder meer eenduidig laat uitleggen.
Na beschouwing van deze wetsgeschiedenis heeft het Hof onder meer het volgende overwogen:

"Hoewel de door verdediging en advocaat-generaal ingenomen standpunten zich niet alle lenen
voor een volledige beantwoording van de achterliggende rechtsvragen door het hof kan toch
ervan worden uitgegaan dat de wetgever in elk geval enkele uitgangspunten heeft gehanteerd
die leidend zijn gebleven bij de gehele parlementaire behandeling. Deze dienen dan ook het kader
te vormen voor de door het hof aan te leggen maatstaven.

5 Beoordeling van het tweede namens de verdachte voorgestelde middel
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1. De wetgever heeft allereerst tot uitdrukking willen brengen dat in geen geval volledige
immuniteit mag worden toegezegd in ruil voor verklaringen.

2. Er mogen voorts geen afspraken worden gemaakt over de inhoud en de omvang van de
tenlastelegging.

3. Daarnaast heeft de wetgever een beloningsverbod aan de wet ten grondslag willen leggen. Er
mogen onder geen beding financiële toezeggingen worden gedaan die tot resultaat hebben dat
de bereidheid tot verklaren bij de criminele getuige wordt beïnvloed. Anders gezegd, verklaringen
mogen niet van die getuige worden gekocht."

Het Hof heeft voorts in zijn arrest tot uitdrukking gebracht dat een beoordeling van het in het
middel bedoelde door de verdediging ingenomen standpunt dat – kort gezegd – op grond van art.
226g, eerste lid, Sv geen andere toezegging mag worden gedaan dan de toezegging dat met
inachtneming van 
art. 44a, tweede lid, Sr strafvermindering zal worden gevorderd, voor de in de onderhavige
strafzaak te nemen beslissingen alleen van belang is voor zover het gaat om de specifieke vraag
of, in ruil voor de bereidheid om als getuige te verklaren, toezeggingen zijn gedaan die betrekking
hebben op de omvang van de vervolging, in de vorm van toezeggingen met betrekking tot
(volledige) immuniteit of de inhoud en de omvang van de tenlastelegging, dan wel financiële
toezeggingen.

Voor zover het tweede middel betoogt dat het Hof in algemene zin – dat wil zeggen: ook buiten
de hiervoor aangeduide overwegingen die betrekking hebben op de door het Hof in deze zaak te
nemen beslissingen – de redenen had moeten vermelden op grond waarvan het in het bijzonder is
afgeweken van dat door de verdediging ingenomen standpunt omtrent de vraag in hoeverre in
art. 226g Sv sprake is van een "gesloten stelsel", kan het bij gebrek aan belang niet tot cassatie
leiden. De overwegingen van het Hof betreffende (mogelijke) toezeggingen met betrekking tot de
omvang van de vervolging dan wel financiële toezeggingen, worden bestreden door het zesde,
het zevende en het achtste middel. Nu de Hoge Raad die middelen hierna onder 6 tot en met 8
beoordeelt, behoeft het tweede middel geen verdere bespreking.

Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat de beslissing van het Openbaar Ministerie om
af te zien van het instellen van een ontnemingsvordering tegen de getuigen [getuige 1] en
[getuige 2] geen toezegging als bedoeld in art. 226g, eerste lid, Sv vormt.

Het Hof heeft met betrekking tot (de verenigbaarheid met art. 226g, eerste lid, Sv van) het afzien
van een ontnemingsvordering tegen de getuigen in paragraaf 2.1.2.2.6.2.6 van zijn arrest het
volgende overwogen:

"In het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank het navolgende overwogen.

Op grond van de Aanwijzing mag het openbaar ministerie in ruil voor verklaringen aan een
potentiële criminele getuige toezeggen een vordering tot ontneming tot ten hoogste de helft van
het wederrechtelijk verkregen bedrag achterwege te laten. Deze toezegging kan de vorm
aannemen van een schikking ex artikel 511 Sv. Een dergelijke toezegging komt aan de orde op het
moment dat het openbaar ministerie normaal gesproken, dus als er geen overeenkomst tot het
afleggen van verklaringen was, tot ontneming van het volledige bedrag zou overgaan.

Dit wil echter niet zeggen dat het openbaar ministerie ten aanzien van de getuige met wie het een
overeenkomst zou willen sluiten, altijd gehouden is om ten minste de helft van het wederrechtelijk
verkregen voordeel te vorderen. Voor zover het openbaar ministerie los van een eventuele
overeenkomst ook al niet tot vordering van het wederrechtelijk verkregen voordeel zou zijn
overgegaan, hoeft het dat bij een getuige met wie een overeenkomst is gesloten ook niet te
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doen. Het openbaar ministerie kan dan eenzijdig beslissen van ontneming af te zien, zonder dat
van een toezegging in de zin van de Aanwijzing sprake is. Ook op dit punt komt aan het openbaar
ministerie een zekere beoordelingsvrijheid toe. Wel zal uit de motivering van het besluit om
volledig van een ontnemingsvordering af te zien, moeten blijken dat geen sprake is van een
verkapte financiële beloning voor het afleggen van verklaringen.

Blijkens de considerans bij de OM-deal heeft het openbaar ministerie besloten in de zaak Houtman
om redenen van opportuniteit geen ontnemingsmaatregel te vorderen aangezien [getuige 1] ten
tijde van het sluiten van de deal geen verhaal bood, er naar verwachting financiële maatregelen in
het kader van getuigenbescherming zouden worden genomen en [getuige 1] bij de overeenkomst
afstand deed van enige beloning als bedoeld in de RBO [Regeling bijzondere opsporingsgelden].
Tevens werd bepaald dat op die beslissing zou kunnen worden teruggekomen als na het sluiten
van de overeenkomst zou blijken dat er substantiële verhaalsmogelijkheden waren.

De rechtbank slaat geen acht op de stelling van het openbaar ministerie dat het wederrechtelijk
verkregen voordeel van € 65.000 kan worden weggestreept tegen tip- en toondergeld, nu
onvoldoende is komen vast te staan dat [getuige 1] hierop zonder overeenkomst ex art. 226g Sv
daadwerkelijk recht zou hebben gehad. Evenwel heeft het openbaar ministerie naar het oordeel
van de rechtbank in het ontbreken van eigen verhaalsmogelijkheden bij 
op enigszins afzienbare termijn voldoende reden kunnen zien om een ontnemingsvordering niet
opportuun te achten. Van een zo onbegrijpelijke beslissing dat er in feite slechts sprake kan zijn
van een verkapte financiële beloning is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Daarbij is
van belang dat [getuige 1] na ommekomst van een langdurige vrijheidsstraf door middel van
getuigenbeschermingsmaatregelen vanaf de grond een zelfstandig bestaan zou moeten gaan
opbouwen, waardoor een ontnemingsmaatregel in feite een vestzak-broekzak-kwestie zou
worden. Bovendien is een voorbehoud gemaakt voor het geval alsnog verhaalsmogelijkheden
zouden blijken te bestaan.

Nu voorts niet is gebleken dat het openbaar ministerie met [getuige 1] heeft onderhandeld over
het al dan niet achterwege laten van een ontnemingsvordering, is er geen sprake van een
toezegging in ruil voor af te leggen verklaringen. De stelling dat het openbaar ministerie in strijd
heeft gehandeld met de Aanwijzing mist dan ook feitelijke grondslag.

Het hof onderschrijft de juistheid van deze overweging van de rechtbank en neemt deze over. Het
hof bezigt dezelfde overwegingen waar het gaat om de beoordeling van het verweer dat het
afzien van voordeelsontneming onder de criminele getuige [getuige 2] in strijd is met de
(bedoeling van de) Wet toezeggingen aan getuigen. Het hof voegt daaraan nog toe dat de officier
van justitie de in artikel 311, eerste lid, derde volzin, Sv bedoelde mededeling niet heeft gedaan,
hetgeen de drempel voor indiening van een ontvankelijke ontnemingsvordering vrijwel
onneembaar heeft gemaakt. Daarnaast overweegt het hof dat de in de schriftelijke afspraak (blz.
6, laatste gedachtestreep) weergegeven feiten en omstandigheden in redelijkheid tot de
beslissing tot afzien van een ontnemingsvordering hebben kunnen leiden. De beslissingen van de
officier van justitie om tegen [getuige 1] noch tegen [getuige 2] een vordering tot
voordeelsontneming te doen zijn derhalve niet in strijd met de door de verdediging aangehaalde
regels, die voortvloeien uit het beloningsverbod, genomen."

Het oordeel van het Hof houdt in de kern in dat de mededeling van het Openbaar Ministerie over
het afzien van het instellen van een ontnemingsvordering tegen [getuige 1] een eenzijdige
beslissing van het Openbaar Ministerie betreft die niet de strekking heeft van een financiële
beloning voor het afleggen van een verklaring, maar die verband houdt met het ontbreken van
mogelijkheden tot verhaal alsmede met het treffen van financiële maatregelen in verband met
getuigenbescherming. Daarbij is in de overeenkomst met [getuige 1] een voorbehoud gemaakt
voor het geval alsnog substantiële verhaalsmogelijkheden zouden blijken te bestaan. Met
betrekking tot de mededeling van het Openbaar Ministerie over het afzien van het instellen van
een ontnemingsvordering tegen [getuige 2] is het Hof eveneens tot het oordeel gekomen dat het
gaat om een eenzijdige beslissing van het Openbaar Ministerie die niet de strekking heeft van een
financiële beloning voor het afleggen van een verklaring. Daarbij heeft het Hof nog in aanmerking
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6.6.1.

6.5.

6.6.2.

2.6.

genomen dat de Officier van Justitie in de strafzaak tegen [getuige 2] in eerste aanleg niet
kenbaar heeft gemaakt dat hij voornemens is een vordering als bedoeld in art. 36e Sr aanhangig
te maken. Op grond van een en ander heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat de beslissing van
het Openbaar Ministerie om af te zien van het instellen van een ontnemingsvordering niet in strijd
is met art. 226g, eerste lid, Sv en dat het Openbaar Ministerie in redelijkheid tot deze beslissing
heeft kunnen komen.

Dit oordeel van het Hof geeft niet blijk van een onjuiste uitleg van art. 226g, eerste lid, Sv, reeds
omdat van een afspraak als bedoeld in die bepaling eerst sprake kan zijn indien het gaat om een
toezegging die wordt gedaan in ruil voor de bereidheid van de getuige om een verklaring af te
leggen. Het oordeel van het Hof dat van zo een toezegging geen sprake is, is ook niet
onbegrijpelijk, gelet op wat het Hof heeft vastgesteld met betrekking tot de beweegredenen van
het Openbaar Ministerie voor het nemen van de beslissing om (onder voorbehoud) af te zien van
het instellen van een ontnemingsvordering. Het middel faalt in zoverre.

Het middel klaagt voorts dat de motivering van het Hof innerlijk tegenstrijdig is omdat het Hof in
aanmerking heeft genomen dat bij de beslissing van het Openbaar Ministerie een voorbehoud is
gemaakt voor het geval alsnog verhaalsmogelijkheden zouden blijken te bestaan, terwijl het Hof
daarnaast in zijn overwegingen heeft betrokken dat de Officier van Justitie niet kenbaar heeft
gemaakt dat hij voornemens is een vordering als bedoeld in art. 36e Sr aanhangig te maken,
hetgeen – aldus het Hof – "de drempel voor indiening van een ontvankelijke ontnemingsvordering
vrijwel onneembaar heeft gemaakt". Deze laatstgenoemde overweging van het Hof heeft, anders
dan in de schriftuur tot uitgangspunt wordt genomen, uitsluitend betrekking op de beslissing tot
het afzien van het instellen van een ontnemingsvordering tegen [getuige 2] . Het Hof heeft daarbij
kennelijk in aanmerking genomen dat de strafzaak tegen deze getuige reeds in eerste aanleg was
berecht, dat bij de behandeling van die strafzaak in eerste aanleg de in art. 311, eerste lid derde
volzin, Sv bedoelde mededeling niet is gedaan, dat pas na die eerste aanleg een afspraak als
bedoeld in art. 226g, eerste lid, Sv met deze getuige tot stand is gekomen en dat deze getuige op
dat moment niet tevens voor andere feiten werd vervolgd. Gelet daarop faalt de klacht dat het
oordeel van het Hof innerlijk tegenstrijdig is.

Opmerking verdient nog het volgende. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 20 november
2012, ECLI:NL:HR: 2012:BY0251 het volgende overwogen:

"2.5. Bij de onder omstandigheden bestaande verplichting tot het kenbaar maken van het
indienen van een ontnemingsvordering is met name de rechtszekerheid in het geding (vgl.
HR 9 december 2003, ECLI:NL:HR: 2003:AK3574, NJ 2004/199 en HR 11 januari 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BN2297, NJ 2012/297).

Ingeval een ontnemingsvordering wordt ingediend zonder dat het voornemen daartoe op de
wijze als voorzien in het eerste lid van art. 311 Sv is aangekondigd, zal de rechter bij de beslissing
op die vordering dienen na te gaan in welke mate de betrokkene door bedoeld verzuim in zijn
belangen is geschaad en mede aan de hand daarvan dienen te beoordelen of dit verzuim dient te
leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van de officier van justitie in die vordering dan wel tot
bijvoorbeeld een vermindering van de aan de betrokkene op te leggen betalingsverplichting (vgl.
HR 9 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK3574, NJ 2004/199)."

Uit deze rechtspraak volgt dat bij de beantwoording van de vraag of aan de omstandigheid
dat een ontnemingsvordering wordt ingediend zonder dat het voornemen daartoe op de
wijze als voorzien in het eerste lid van art. 311 Sv is aangekondigd, een rechtsgevolg moet
worden verbonden, mede bepalend is het vertrouwen dat de betrokkene in het concrete
geval mocht hebben dat het op enig moment indienen van een ontnemingsvordering
achterwege zou blijven. Dat betekent dat in een bijzonder geval waarin het openbaar
ministerie afziet van het instellen van een ontnemingsvordering met een uitdrukkelijk, voor
de betrokkene kenbaar voorbehoud voor het geval op een later moment alsnog
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verhaalsmogelijkheden blijken te bestaan, de betrokkene zich in beginsel niet op een
zodanig gerechtvaardigd vertrouwen zal kunnen beroepen indien vanwege het beschikbaar
komen van verhaalsmogelijkheden het openbaar ministerie alsnog komt tot het instellen van
een ontnemingsvordering en op dat moment de in art. 311, eerste lid derde volzin, Sv
genoemde termijn reeds is verstreken.

Het middel richt zich tegen de verwerping door het Hof van het verweer dat de beslissingen van
het Openbaar Ministerie om getuige [getuige 1] niet te vervolgen wegens betrokkenheid bij een
aantal strafbare feiten moeten worden beschouwd als (onderdeel van) een toezegging aan
[getuige 1] in ruil voor zijn bereidheid om een verklaring af te leggen ("verkapte
immuniteitstoezeggingen"). Het klaagt onder meer over de door het Hof in dat verband
aangelegde maatstaf.

Het Hof heeft in paragraaf 2.1.2.2.6.2.2 van zijn arrest, met als titel 'De omvang van de
strafvervolging in relatie tot de verklaringsafspraak', onder meer het volgende overwogen:

"Nu de verdediging heeft gewezen op bepaalde, tegen de kroongetuige [getuige 1] gerezen
verdenkingen die telkens het instellen van strafvervolging zouden hebben gerechtvaardigd zal het
hof hebben na te gaan of de beslissingen van het Openbaar Ministerie om van vervolging af te
zien in strijd zijn geweest met de (bedoeling van) de wettelijke regeling. Immers, wanneer komt
vast te staan dat de stelling van de verdediging hout snijdt, ligt vervolgens ter beantwoording
voor de vraag of de wijze waarop ten aanzien van die kroongetuige telkens invulling is gegeven
aan het vervolgingsbeleid op één lijn moet worden gesteld met ongeoorloofde toezeggingen tot
het verlenen van immuniteit (door de raadsman aangeduid als "verkapte
immuniteitstoezeggingen").

Waar het gaat om de door het hof aan te leggen maatstaf voor de beoordeling van de
vervolgingsbeslissing in de sleutel van het gevoerde verweer knoopt het hof aan bij door de Hoge
Raad ontwikkelde rechtspraak met betrekking tot de beoordeling van de beslissingen waarbij de
vervolging wél is ingesteld of wordt voortgezet. Volgens die vaste rechtspraak leent de beslissing
van het Openbaar Ministerie om tot vervolging over te gaan zich slechts in zeer beperkte mate
voor een inhoudelijke rechterlijke toetsing. Slechts in uitzonderlijke gevallen is plaats voor een
niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging op de grond dat het
instellen of voortzetten van die vervolging onverenigbaar is met beginselen van een goede
procesorde. Een uitzonderlijk geval als hiervoor bedoeld doet zich voor wanneer de vervolging
wordt ingesteld of voortgezet terwijl geen redelijk handelend lid van het Openbaar Ministerie heeft
kunnen oordelen dat met (voortzetting van) de vervolging enig door strafrechtelijke handhaving
beschermd belang gediend kan zijn. In het geval van een zodanige, aperte onevenredigheid van
de vervolgingsbeslissing is de (verdere) vervolging onverenigbaar met het verbod van willekeur.
Aan het oordeel dat het Openbaar Ministerie om deze reden in de vervolging van een verdachte
niet-ontvankelijk moet worden verklaard dienen zware motiveringseisen te worden gesteld.

Toegespitst op het zich hier voordoende spiegelbeeldige geval, waarin het Openbaar Ministerie
afziet van het instellen van vervolging zal het hof met inachtneming van de bij zijn beoordeling in
het algemeen te betrachten terughoudendheid een toets hebben uit te voeren. De daarbij te
hanteren maatstaf luidt of niet geoordeeld kan worden dat een redelijk handelend lid van dat
Openbaar Ministerie van vervolging heeft kunnen afzien, waarbij dat lid wordt geacht de door
strafrechtelijke handhaving te beschermen belangen in zijn afweging betrokken te hebben.

Het enkele feit dat die vervolgingsbeslissing een criminele getuige betreft maakt niet dat daardoor
de beoordelingsmaatstaf verandert, terwijl de vigerende beleidskaders die de beslissingen in het
kader van opsporing en vervolging nader normeren, ook in het geval van de criminele getuige op

7 Beoordeling van het zevende namens de verdachte voorgestelde middel
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overeenkomstige wijze de beoordelingsvrijheid van het Openbaar Ministerie normeren en
beperken."

Het Hof heeft vervolgens in paragrafen 2.1.2.2.6.2.3 tot en met 2.1.2.2.6.2.5 de door het
Openbaar Ministerie aangevoerde gronden voor het niet (separaat) vervolgen van [getuige 1]
voor de voorbereiding van de moord op [betrokkene 57] , [betrokkene 12] en [betrokkene 30] , de
aanslag op [betrokkene 55] en de gewelddadige dood van [betrokkene 36] besproken. Op grond
van deze overwegingen heeft het Hof het in het middel bedoelde verweer verworpen.

Het Hof heeft in de kern geoordeeld dat, gelet op de wijze waarop de afspraak als bedoeld in art.
226g Sv met getuige [getuige 1] tot stand is gekomen, alsmede het gebrek aan voldoende
duidelijk voor [getuige 1] belastend bewijsmateriaal met betrekking tot de door de verdediging
genoemde strafbare feiten, niet is gebleken dat aan [getuige 1] toezeggingen zijn gedaan
omtrent het niet-vervolgen wegens betrokkenheid bij die strafbare feiten in ruil voor de bereidheid
om een verklaring af te leggen. Aldus heeft het Hof het verweer verworpen op gronden die deze
beslissing kunnen dragen en die zich in verband met hun verwevenheid met de feiten niet lenen
voor verdere toetsing in cassatie. Opmerking verdient dat het Hof in dit verband niet de
redelijkheid van iedere genomen vervolgingsbeslissing had te beoordelen, maar slechts stond voor
de vraag of over deze beslissingen een met art. 226g Sv onverenigbare afspraak met [getuige 1]
tot stand was gekomen. De klacht faalt derhalve, wat er verder ook zij van de overwegingen van
het Hof met betrekking tot de maatstaf die het heeft ontleend aan de rechtspraak van de Hoge
Raad ter zake van de toetsing van een beslissing van het openbaar ministerie om tot vervolging
over te gaan.

8 Beoordeling van het derde en het achtste namens de verdachte voorgestelde middel

Het derde namens de verdachte voorgestelde middel komt op tegen het oordeel van het Hof dat
toezeggingen met betrekking tot de feitelijke bescherming van de getuige geen voorwerp zijn van
rechterlijke toetsing en – daarmee samenhangend – dat het Openbaar Ministerie niet gehouden is
ervoor te zorgen dat van dergelijke toezeggingen een proces-verbaal wordt opgemaakt dat bij de
processtukken wordt gevoegd. Het achtste namens de verdachte voorgestelde middel klaagt over
het oordeel van het Hof dat niet is komen vast te staan dat de afspraken die met [getuige 1] en
[getuige 2] zijn gemaakt over hun bescherming, een ontoelaatbare beloning voor het afleggen van
een verklaring betreffen. Deze middelen lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

Het Hof is in paragraaf 2.1.2.2.4 van zijn arrest ingegaan op de vraag of toezeggingen met
betrekking tot de feitelijke bescherming van de getuige voorwerp zijn van rechterlijke toetsing. Het
Hof overweegt hierbij onder meer:

"De wettelijke regeling beperkt zowel het onderwerp waarover de officier van justitie met de
criminele getuige een afspraak kan maken – het afleggen van een getuigenverklaring – als wat
door hem in ruil voor die verklaring aan de criminele getuige mag worden toegezegd: een
vordering tot strafvermindering in de strafzaak van die criminele getuige. Het is deze, naar inhoud
en reikwijdte begrensde, voorgenomen afspraak die door de rechter-commissaris op de voet van
art. 226h, derde lid, Sv op rechtmatigheid wordt beoordeeld.

Naast deze toezegging is de officier van justitie bevoegd ook nog andere toezeggingen aan die
criminele getuige te doen. De Aanwijzing (...) omschrijft deze laatstbedoelde categorie van
toezeggingen als "het verrichten van handelingen die vallen binnen de normale bevoegdheden
van de officier van justitie, die een relatief geringe betekenis hebben en niet rechtstreeks aan de
beantwoording van art. 348 en 350 Sv raken, maar die wel op enigerlei wijze invloed kunnen
hebben op de bereidheid tot het afleggen van een getuigenverklaring."

Met betrekking tot deze categorie van toezeggingen schrijft de wet in artikel 226g, vierde lid, Sv
voor dat daarvan proces-verbaal wordt opgemaakt met het oog op voeging daarvan bij de
processtukken.

Uit het samenstel van de wettelijke regeling en de toepasselijke beleidsregels volgt, dat met

269



8.3.

betrekking tot de rechtmatigheid en de doelmatigheid van maatregelen van getuigenbescherming
in de strafvorderlijke context, aan de strafrechter in het geheel geen toetsende rol is toebedeeld.
Niet op vordering van de officier van justitie, en ook overigens niet.

Naar het oordeel van het hof laat dit zich begrijpen tegen de achtergrond van hetgeen met
getuigenbescherming wordt beoogd. Het gaat om adequate bescherming van een persoon bij wie
daaraan, door diens optreden in een strafvorderlijke context, behoefte is ontstaan. Het bieden
van die bescherming vloeit rechtstreeks voort uit de op de Staat rustende zorgplicht jegens de
getuigen, voor zover daartoe de dringende noodzaak bestaat als gevolg van door hen verleende
medewerking aan de met de opsporing en vervolging van strafbare feiten belaste autoriteiten.
Gelet op die taak- en doelstelling valt te begrijpen dat en waarom de wetgever geen bijzondere
grondslag heeft gecreëerd op grond waarvan de rechter in de strafvorderlijke kolom is
aangewezen als de tot toetsing van recht- en doelmatigheid van beschermingsmaatregelen
bevoegde autoriteit. Dat de noodzaak tot het bieden van bescherming voortspruit uit de
medewerking die de getuigen in een strafvorderlijke context hebben verleend maakt dat vanuit
deze systematiek bezien niet anders.

Met het voorgaande is tevens verklaard dat een materieel (toetsings)kader voor de wijze waarop
de Staat uit hoofde van zijn zorgplicht aan getuigenbescherming vorm en inhoud geeft in de
hierboven aangehaalde regelingen ontbreekt en dat de wet niet meer inhoudt dan dat de minister
specifieke beschermingsmaatregelen kan treffen."

Het Hof heeft in diezelfde paragraaf, mede naar aanleiding van wat de verdediging daaromtrent
heeft aangevoerd, vervolgens de vraag besproken of het derde lid van art. 226g Sv – waarin
onder meer wordt bepaald dat de officier van justitie de rechter-commissaris de gegevens
verschaft die hij voor de toetsing van de rechtmatigheid van de afspraak als bedoeld in art. 226g,
tweede lid, Sv nodig heeft – aanleiding geeft tot een andere uitleg van de wettelijke regeling. Het
Hof heeft die vraag ontkennend beantwoord: "(...) noch de bewoordingen van genoemde bepaling
[art. 226g, derde lid, Sv], noch de geschiedenis van totstandkoming ervan bieden grond voor het
oordeel dat die regeling voorschrijft c.q. meebrengt dat ook beschermingsafspraken de
verklaringsafspraak hebben te volgen in het strafvorderlijke traject van rechtmatigheidstoetsing".

Het Hof heeft in paragraaf 2.1.2.2.5.2 van zijn arrest het verweer van de verdediging besproken
dat ertoe strekt dat aan [getuige 1] , [getuige 2] , [getuige 13] en [getuige 3] in het kader van
hun feitelijke bescherming als getuige toezeggingen zijn gedaan die neerkomen op financiële
beloningen voor het afleggen van verklaringen en dat aldus afspraken zijn gemaakt die niet
verenigbaar zijn met de regeling van art. 226g Sv. Het oordeel van het Hof dat dit verweer niet
slaagt, berust in de kern op de volgende gronden. Ten eerste, dat op grond van de wet geen
rechterlijke toetsing plaatsvindt van toezeggingen met betrekking tot de feitelijke bescherming
van een getuige, terwijl uit art. 226l Sv of enige andere wettelijke bepaling evenmin de
verplichting voortvloeit voor het openbaar ministerie om de inhoud van beschermingsmaatregelen,
ook voor zover deze van financiële aard zijn, bekend te maken. Ten tweede, dat op grond van wat
– desondanks – aan het Hof is gebleken, dan wel veronderstellenderwijs als juist is aangenomen,
omtrent "de feitelijke aard, vorm, inrichting of inhoud van ten aanzien van een of meer van de
(kroon)getuigen getroffen beschermingsmaatregelen", niet kan worden vastgesteld dat
maatregelen zijn getroffen die in redelijkheid niet kunnen worden beschouwd als
beschermingsmaatregelen, maar (louter) moeten worden aangemerkt als strekkende tot beloning
in ruil voor het afleggen van een verklaring.

Het oordeel van het Hof komt erop neer dat toezeggingen met betrekking tot de feitelijke
bescherming van de getuige geen onderdeel uitmaken van de in art. 226g, eerste lid, Sv bedoelde
afspraak en evenmin kunnen worden beschouwd als afspraken in de zin van art. 226g, vierde lid,
Sv, zodat voor het openbaar ministerie geen verplichting bestaat dergelijke toezeggingen bekend
te maken en deze ook geen voorwerp zijn van toetsing door de rechter-commissaris op de voet
van art. 226g, derde lid, Sv of door de zittingsrechter. Gelet op wat onder 3.11 is vooropgesteld,
geeft dat oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Evenmin is het oordeel van het Hof
onbegrijpelijk. Hierop stuiten de op dit oordeel betrekking hebbende klachten af.
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Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat het overleggen door de Advocaat-Generaal in
hoger beroep van nieuwe bescheiden of stukken van overtuiging – te weten: stukken die verband
houden met de door het Openbaar Ministerie met getuige [getuige 2] op de voet van art. 226g Sv
voorgenomen en door de Rechter-Commissaris rechtmatig bevonden afspraak alsmede processen-
verbaal van door hem afgelegde verklaringen ('kluisverklaringen') – niet in strijd komt met de eisen
die voortvloeien uit de beginselen van een behoorlijke procesorde.

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie de in het
middel bedoelde stukken aan het Hof en de verdediging overgelegd. Het Hof heeft vervolgens
geoordeeld dat het overleggen van deze stukken verenigbaar is met art. 414, eerste lid, Sv. Dit
oordeel van het Hof is neergelegd in het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van
30 september 2014, dat – voor zover voor de beoordeling van het middel van belang – is
weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 16.4. Aan zijn beslissing heeft het
Hof in de kern ten grondslag gelegd dat het gaat om stukken die van belang zijn voor de
waarheidsvinding in de onderhavige strafzaak, en dat noch de fase waarin het strafgeding zich
bevond op het moment van het overleggen van de stukken – kort gezegd: nadat het onderzoek
ter terechtzitting in hoger beroep aanvang had genomen, maar nog voorafgaand aan het verhoor
van de verdachte, medeverdachten en getuigen ten overstaan van het Hof – noch de aard van de
overgelegde bescheiden met zich brengt dat de eisen die voortvloeien uit de beginselen van een
behoorlijke procesorde zich verzetten tegen het overleggen van voornoemde stukken. Het Hof
heeft in dit oordeel voorts betrokken dat in het geval dat de rechter-commissaris op de voet van
art. 226h Sv een afspraak die het openbaar ministerie voornemens is te maken met een getuige,
rechtmatig oordeelt, art. 226j, derde lid, Sv de plicht met zich brengt – zodra het belang van het
onderzoek dat toelaat – de verdachte in kennis te stellen van de totstandkoming van de afspraak
en de inhoud daarvan, en dat met betrekking tot de onderhavige strafzaak en de daarmee
samenhangende zaken als vrijwel onvermijdelijk gevolg van de met de afspraak ontstane
verklaringsplicht ook de inhoud van de eerder door de getuige [getuige 2] afgelegde
(kluis)verklaringen bekend zal worden.

Ingevolge art. 414, eerste lid tweede volzin, Sv zijn de advocaat-generaal bij het hof en de
verdachte bevoegd voor of bij de behandeling van een zaak in hoger beroep nieuwe bescheiden
of stukken van overtuiging over te leggen. De uitoefening van die bevoegdheid is evenwel
onderworpen aan de eisen die voortvloeien uit de beginselen van een behoorlijke procesorde. Een
algemene regel daaromtrent valt niet te geven. Van geval tot geval zal dus moeten worden
beoordeeld of aan die eisen is voldaan, waarbij mede betekenis toekomt aan de (belastende dan
wel ontlastende) aard van de over te leggen bescheiden of stukken en, indien het om belastende
bescheiden of stukken gaat, aan de (al dan niet complexe) aard van de te berechten zaak en het
stadium waarin de procedure zich bevindt (vgl. HR 16 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1451).

Met de hiervoor onder 9.2 weergegeven overwegingen heeft het Hof het onder 9.3 weergegeven
toetsingskader niet miskend. Het oordeel van het Hof dat de beginselen van een behoorlijke
procesorde niet zijn geschonden door (het niet beletten van) het overleggen van de stukken, is
evenmin onbegrijpelijk in het licht van wat het Hof heeft vastgesteld, en is naar behoren met
redenen omkleed. De Hoge Raad neemt hierbij tevens in aanmerking dat de wet zich niet ertegen
verzet dat eerst nadat het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep aanvang heeft genomen,
het openbaar ministerie tot het voornemen komt een afspraak met een getuige als bedoeld in art.
226g Sv tot stand te brengen. Naar volgt uit de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder
16.9 aangehaalde wetsgeschiedenis kan het openbaar ministerie in die situatie vorderen dat het
gerechtshof het onderzoek ter terechtzitting schorst teneinde de zaak in handen te stellen van de
rechter-commissaris overeenkomstig art. 415, eerste lid, Sv in verbinding met art. 316, eerste lid,
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Sv. Tot het doen van zo een vordering bestaat echter geen wettelijke plicht. Het is verenigbaar
met het wettelijk systeem, in het bijzonder met art. 226g, eerste en derde lid, Sv, dat het
openbaar ministerie rechtstreeks de rechter-commissaris kennis geeft van het voornemen zo een
afspraak te maken en te vorderen dat de rechter-commissaris de rechtmatigheid van de afspraak
toetst.

Voor zover het middel hierover klaagt, faalt het.

Het middel gaat over de oplegging aan de verdachte van een levenslange gevangenisstraf. Het
klaagt over de juistheid en de begrijpelijkheid van het oordeel van het Hof dat die oplegging
verenigbaar is met het in art. 3 EVRM opgenomen verbod op een onmenselijke behandeling of
bestraffing. Het middel betoogt daartoe dat de wijze waarop de levenslange gevangenisstraf ten
uitvoer wordt gelegd en de daarop betrekking hebbende regelgeving in strijd zijn met art. 3 EVRM.

Het Hof heeft in paragraaf 7.2 van zijn arrest aandacht gegeven aan verschillende
aspecten van de ten tijde van zijn arrest geldende regelgeving op basis waarvan na verloop
van tijd herbeoordeling van de verdere tenuitvoerlegging van de levenslange
gevangenisstraf plaatsvindt. Op grond daarvan is het Hof in paragraaf 7.2.5 van zijn arrest
tot de volgende conclusie gekomen:

"Al hetgeen in het voorgaande is overwogen brengt het hof tot de conclusie dat oplegging
van een levenslange gevangenisstraf aan de verdachte niet in strijd kan komen met de eisen
die daaraan op grond van artikel 3 EVRM moeten worden gesteld.

Tot slot verdient het volgende nog opmerking. Het hof heeft hiervoor een juridische
beoordeling gegeven van een sinds zeer korte tijd bestaande regeling [het Besluit
Adviescollege levenslanggestraften]. De conclusie luidt dat deze regeling aan de daaraan te
stellen eisen die voortvloeien uit verdragsrecht, voldoet. Pas na geruime tijd zal echter
blijken hoe de regeling wordt toegepast. In zoverre heeft de gegeven materiële beoordeling
een beperkte betekenis omdat juist uit de praktische toepassing zal dienen te blijken of de
beslispraktijk zich verdraagt met de verdragseisen. Ook zal de toekomst leren of de
procedure en het toetsingskader zoals neergelegd in het Besluit, duurzaam van karakter
zijn. Er is immers voor de nabije toekomst een voorstel voor een wettelijke regeling in het
vooruitzicht gesteld. Daarnaast blijkt uit het feit dat het op 1 maart 2017 in werking
getreden Besluit op 1 juli 2017 al zijn eerste wijziging ondergaat, reeds dat de bestuurlijke
inzichten in beweging zijn.
De beoordeling van zowel de materiële toetsingscriteria als de procedurele regels vormt
daarom een momentopname. Deze biedt evenwel voldoende grondslag voor de slotsom dat
voor oplegging van een levenslange gevangenisstraf geen contra-indicaties bestaan."

In zijn – na het arrest van het Hof gewezen – arrest van 19 december 2017,
ECLI:NL:HR:2017:3185, heeft de Hoge Raad het volgende overwogen met betrekking tot de
recent tot stand gebrachte regelgeving over de tenuitvoerlegging van de levenslange
gevangenisstraf, in het bijzonder het Besluit Adviescollege levenslanggestraften:

"3.2. Ter beoordeling staat of het Nederlandse recht thans voorziet in een reële mogelijkheid
tot herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf die in de daarvoor in aanmerking
komende gevallen kan leiden tot verkorting van de straf of (voorwaardelijke)
invrijheidstelling. Daarbij staat de vraag centraal of die mogelijkheid tot herbeoordeling in
het algemeen beschouwd van zodanige aard is dat de oplegging van de levenslange
gevangenisstraf in overeenstemming met art. 3 EVRM kan plaatsvinden.

Voor de beoordeling van het middel is (...) ook de navolgende, recent tot stand gebrachte
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regelgeving van belang.

Op 1 maart 2017 is het Besluit Adviescollege levenslanggestraften (hierna: Besluit ACL) in werking
getreden. Per 1 juni 2017 is dit besluit gewijzigd. Het Besluit ACL voorziet in een regeling ter zake
van de advisering en de besluitvorming omtrent het aanbieden van zogeheten re-
integratieactiviteiten aan levenslanggestraften, mede met het oog op eventuele gratieverlening.
Deze advisering geschiedt door het Adviescollege levenslanggestraften (hierna: het
Adviescollege).

Mede in verband met de totstandkoming van het Besluit ACL zijn met ingang van 1 september
2017 wijzigingen aangebracht in de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden, die betrekking hebben op de vaststelling van het detentie- en re-integratieplan
voor levenslanggestraften alsmede het plaatsen van levenslanggestraften in het Pieter Baan
Centrum ten behoeve van onderzoek. Voorts is de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting met
ingang van diezelfde datum aangepast in verband met de regeling van het re-integratieverlof voor
levenslanggestraften.

Op grond van de onder 3.3 genoemde regelgeving vindt de herbeoordeling van de levenslange
gevangenisstraf – op hoofdlijnen weergegeven – plaats op de navolgende wijze.

a. In alle gevallen waarin een levenslange gevangenisstraf onherroepelijk is opgelegd, wordt 25
jaar na aanvang van de detentie – te rekenen vanaf het moment van de inverzekeringstelling of
voorlopige hechtenis ter zake van het feit waarvoor de levenslange gevangenisstraf is opgelegd –
een (eerste) advies uitgebracht door het Adviescollege. Dit advies richt zich op de vraag voor
welke re-integratieactiviteiten, als bedoeld in art. 1, aanhef en onder f, Besluit ACL, een tot
levenslange gevangenisstraf veroordeelde in aanmerking komt.

b. Uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het uitbrengen van het onder a. genoemde advies
wordt de veroordeelde – tenzij hij daaraan geen medewerking wil verlenen – geplaatst in het
Pieter Baan Centrum ten behoeve van een onderzoek gericht op risicoanalyse, delictgevaarlijkheid
en persoonlijkheidsontwikkeling.

c. Alvorens het Adviescollege overgaat tot het uitbrengen van het onder a. genoemde advies,
hoort het de veroordeelde alsmede de nabestaanden en slachtoffers. Het Adviescollege wordt
voorzien van de in art. 5, tweede lid, Besluit ACL genoemde informatie, waaronder het penitentiair
dossier en in voorkomend geval het verpleegdossier, terwijl het beschikt over bevoegdheden met
betrekking tot het inwinnen van informatie en het zich verschaffen van bijstand van deskundigen.
De rapportage betreffende het onder b. genoemde, in het Pieter Baan Centrum verrichte
onderzoek wordt, indien beschikbaar, aan het Adviescollege toegezonden. Bij zijn advisering
hanteert het Adviescollege de in art. 4, vierde lid, Besluit ACL genoemde criteria: het recidiverisico;
de delictgevaarlijkheid; het gedrag en de ontwikkeling van de levenslanggestrafte gedurende zijn
detentie; de impact op de slachtoffers en nabestaanden en in de sleutel daarvan de vergelding.

d. Op grond van het advies van het Adviescollege neemt de minister overeenkomstig art. 7 Besluit
ACL een beslissing omtrent het aanbieden van re-integratieactiviteiten. Indien het Adviescollege
tot een negatief advies komt, beslist de minister dienovereenkomstig. Bij een positief advies van
het Adviescollege kan de minister gemotiveerd een andere beslissing nemen.

e. Indien de minister beslist tot het aanbieden van re-integratieactiviteiten, worden in het
detentie- en re-integratieplan als bedoeld in art. 1c Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing
van gedetineerden de re-integratieactiviteiten opgenomen waarvoor de veroordeelde in
aanmerking komt. Dit zogeheten 
re-integratieplan is gericht op het geleidelijk toestaan van meer vrijheden aan de veroordeelde
teneinde hem in staat te stellen te werken aan de voorbereiding op zijn mogelijke terugkeer in de
samenleving. Het gaat daarbij blijkens de toelichting in het bijzonder om de ondersteuning van de
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veroordeelde ter zake van "een geldig identiteitsbewijs, onderdak direct na ontslag uit detentie,
inkomen uit werk of een (tijdelijke) uitkering om na ontslag uit detentie in het eerste
levensonderhoud te kunnen voorzien en indien arbeid niet beschikbaar is een vorm van
dagbesteding, inzicht in schuldenproblematiek en het realiseren van (continuïteit van) zorg en een
zorgverzekering". Onderdeel van de re-integratieactiviteiten kan ook het verlenen van verlof zijn.
Het betreft daarbij het zogeheten re-integratieverlof, dat is geregeld in art. 20d Regeling tijdelijk
verlaten van de inrichting.

f. Ongeacht de strekking van het onder a. genoemde advies bepaalt het Adviescollege op de voet
van art. 4, zesde lid, Besluit ACL bij het uitbrengen van dat advies binnen welke termijn het
Adviescollege een vervolgadvies zal uitbrengen. Op diezelfde grondslag kan het Adviescollege zo
nodig herhaaldelijk bepalen dat een vervolgadvies zal worden uitgebracht. Deze vervolgadviezen
zijn van belang voor de nadere besluitvorming door de minister, op de voet van art. 7 Besluit ACL,
omtrent het (alsnog) aanbieden van re-integratieactiviteiten.

g. Uiterlijk 27 jaar na aanvang van de detentie wordt de mogelijkheid tot gratieverlening
ambtshalve beoordeeld overeenkomstig de in art. 19 Gratiewet vastgelegde procedure. Daarnaast
kan de mogelijkheid van gratie worden beoordeeld op grond van een daartoe strekkend verzoek
dat door de veroordeelde wordt ingediend. In verband met de beoordeling, ambtshalve of op
verzoek, van de mogelijkheid van gratie kan het Adviescollege de minister informeren over de
voortgang van de resocialisatie- en re-integratieactiviteiten van de veroordeelde. Voorafgaand aan
de beslissing omtrent gratieverlening worden voorts – zowel in geval van ambtshalve beoordeling
van de mogelijkheid tot gratieverlening als wanneer wordt beslist op een gratieverzoek – de
adviezen ingewonnen van het openbaar ministerie en het gerecht dat de straf heeft opgelegd. Het
advies van dat gerecht is met redenen omkleed. Aangenomen moet worden dat de minister
voorafgaand aan de beslissing omtrent gratieverlening de veroordeelde hoort en voorts alle
inlichtingen inwint die voor de beoordeling van belang zijn.

Met het oog op de beantwoording van de vraag of het onder 3.4 geschetste stelsel van
herbeoordeling, mede gelet op de na de onherroepelijke oplegging van de levenslange
gevangenisstraf beschikbare mogelijkheden tot toetsing in de fase van tenuitvoerlegging
van die straf, voldoet aan de eisen die op grond van art. 3 EVRM moeten worden gesteld, is
in het bijzonder het navolgende van belang.

Op grond van de rechtspraak van het EHRM heeft als uitgangspunt te gelden dat de
(eerste) herbeoordeling na niet meer dan 25 jaar na oplegging van de levenslange
gevangenisstraf plaatsvindt en dat na die termijn periodiek de mogelijkheid van
herbeoordeling wordt geboden. Daarmee is niet onverenigbaar dat art. 4, derde lid, Besluit
ACL bepaalt dat de ambtshalve beoordeling van de mogelijkheid tot gratieverlening uiterlijk
27 jaar na aanvang van de detentie geschiedt, in aanmerking genomen dat blijkens art. 1,
aanhef en sub g, Besluit ACL die termijn reeds aanvangt op het moment van de
inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis ter zake van het feit waarvoor de levenslange
gevangenisstraf is opgelegd. Voorts is de veroordeelde op grond van de Gratiewet te allen
tijde bevoegd een verzoek tot gratie in te dienen. Indien een gratieverzoek ter zake van een
levenslange gevangenisstraf wordt ingediend na ommekomst van de genoemde termijn van
27 jaar, is het Adviescollege belast met de taak om de minister te informeren over de
voortgang van resocialisatie- en re-integratieactiviteiten.

Bij de herbeoordeling moet, gelet op de eisen die art. 3 EVRM stelt, de vraag aan de orde
komen of zich zodanige veranderingen aan de zijde van de veroordeelde hebben voltrokken
en zodanige vooruitgang is geboekt in zijn of haar resocialisatie, dat verdere
tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf niet langer is gerechtvaardigd. De
algemene maatstaf die – voor zover hier relevant – op grond van art. 2, aanhef en onder b,
Gratiewet wordt aangelegd, houdt in of het aannemelijk is geworden dat met de
tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing of de voortzetting daarvan geen met de
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strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt gediend. Met het oog op de
toepassing van die maatstaf is van belang dat, in de onder 3.4 geschetste procedure van
herbeoordeling, de beslissing omtrent gratie onlosmakelijk is verbonden met de advisering
door het Adviescollege omtrent het aanbieden van re-integratieactiviteiten, waarbij deze
advisering als "het voortraject van de gratieprocedure" is te beschouwen.

De criteria die het Adviescollege aanlegt, zoals opgenomen in art. 4, vierde lid, Besluit ACL,
zijn derhalve tevens van belang voor de beslissing omtrent gratieverlening. Het komt bij de
ambtshalve beoordeling van de mogelijkheid van gratieverlening of de beoordeling van een
nadien ingediend verzoek tot gratieverlening derhalve aan op de vraag of – gelet op het
gedrag en de ontwikkeling van de veroordeelde gedurende zijn detentie, en in aanmerking
genomen de overige in art. 4, vierde lid, Besluit ACL genoemde criteria – verdere
tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf niet langer is gerechtvaardigd.
Vanwege deze samenhang tussen enerzijds de in de gratieprocedure toepasselijke maatstaf
en anderzijds de advisering door het Adviescollege, verschaft art. 4, vierde lid, Besluit ACL
voor de veroordeelde ook in voldoende mate inzicht in de objectieve criteria die worden
aangelegd bij de in 3.4 geschetste procedure van herbeoordeling.

Met betrekking tot de procedurele waarborgen in verband met de ambtshalve beoordeling
van de mogelijkheid tot gratieverlening dan wel de beoordeling van een gratieverzoek is het
navolgende van belang.

Nadat door het Adviescollege advies is uitgebracht, neemt de minister op de voet van art. 7
Besluit ACL een beslissing omtrent het (al dan niet) aanbieden van re-integratieactiviteiten.
De minister kan slechts gemotiveerd afwijken van het advies van het Adviescollege om die
activiteiten aan te bieden. Indien het verloop van de procedure dan wel (de motivering van)
de beslissing van de minister daartoe aanleiding geeft, kan de veroordeelde tegen die
beslissing opkomen in een procedure bij de burgerlijke rechter.

De Gratiewet kent geen termijn waarbinnen een beslissing omtrent het al dan niet verlenen
van gratie wordt genomen. Indien echter niet binnen een redelijke termijn de beslissing
wordt genomen ter zake van de in art. 4, derde lid, Besluit ACL genoemde ambtshalve
beoordeling van de mogelijkheid van gratieverlening of op een door de veroordeelde
ingediend gratieverzoek, kan de burgerlijke rechter op vordering van de veroordeelde
gebieden dat binnen een daartoe gestelde termijn die beslissing wordt genomen.

Voorts voorziet de Gratiewet niet in een rechtsmiddel tegen een (negatieve) beslissing
omtrent de verlening van gratie. Naar ook in parlementaire stukken wordt opgemerkt, kan de
veroordeelde echter in verband met die beslissing het oordeel inroepen van de burgerlijke
rechter. Deze kan beoordelen of de negatieve beslissing omtrent de verlening van gratie, in
het licht van de eisen die art. 3 EVRM stelt, onrechtmatig is. Die beoordeling richt zich met
name op de redenen die zijn opgegeven voor deze beslissing. Die motiveringsplicht berust,
indien een verzoek tot gratieverlening wordt afgewezen, op art. 18, tweede lid, Gratiewet.
Eenzelfde verplichting tot opgaaf van redenen moet, in het licht van de rechtspraak van het
EHRM, worden aangenomen indien de in art. 4, derde lid, Besluit ACL genoemde ambtshalve
beoordeling niet tot gratieverlening leidt. Een deugdelijke motivering van de negatieve
beslissing omtrent gratieverlening is in het bijzonder van belang indien wordt afgeweken van
het onder 3.4 sub (g) genoemde advies van het gerecht dat de straf heeft opgelegd, nu dit
advies – naar wordt bevestigd in de parlementaire stukken – in beginsel leidend is bij het
nemen van de beslissing omtrent gratieverlening.

Binnen het kader van de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf dienen, in
overeenstemming met de eisen die art. 3 EVRM stelt, voor de ommekomst van de onder 3.4
sub (a) genoemde termijn van 25 jaar aan de veroordeelde activiteiten – onder meer in de
vorm van arbeid, scholing en gedragsinterventies – te worden aangeboden die hem in staat
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stellen zich gedurende de detentie te ontwikkelen, alsook inzicht te verkrijgen in de
relevante en noodzakelijke ontwikkelingsmogelijkheden, ten behoeve van een mogelijke
terugkeer in de samenleving en met het oog op de advisering en de besluitvorming omtrent
het aanbieden van re-integratieactiviteiten na ommekomst van die termijn. De onder 3.3
genoemde regelingen sluiten een zodanig aanbod van activiteiten niet uit, waarbij nog van
belang is dat, in verband met het aanbieden van passende (medische) behandeling en
(psychiatrische) zorg aan de veroordeelde, reeds in het jaar nadat de levenslange
gevangenisstraf onherroepelijk is geworden, gedragsdeskundige rapportage plaatsvindt.

De Penitentiaire beginselenwet voorziet in het recht van (beklag en) beroep ter zake van
beslissingen die verband houden met het detentie- en re-integratieplan en de daarin op te
nemen activiteiten, ook voor het einde van de eerder genoemde termijn van 25 jaar, alsook
beslissingen omtrent het verlenen van re-integratieverlof. De vraag of het detentieverloop in
een individueel geval in overeenstemming is met de eisen die art. 3 EVRM stelt, komt in deze
penitentiaire rechtsgang aan de orde.

De Hoge Raad is van oordeel dat, gelet op de inhoud van de onder 3.3 en 3.4 geschetste
regelingen en in aanmerking genomen hetgeen onder 3.5 is overwogen met betrekking tot de
beoordelingsmogelijkheden van de burgerlijke rechter alsmede de penitentiaire rechter in de fase
van tenuitvoerlegging, het Nederlandse recht thans voorziet in een zodanig stelsel van
herbeoordeling op grond waarvan in de zich daarvoor lenende gevallen kan worden overgegaan
tot verkorting van de levenslange gevangenisstraf, dat de oplegging van de levenslange
gevangenisstraf op zichzelf niet in strijd is met art. 3 EVRM. De recente introductie van dit stelsel
betekent dat thans geen (doorslaggevende) betekenis toekomt aan de feitelijke mogelijkheden
tot bekorting van de levenslange gevangenisstraf zoals die voordien bestonden. Dat laat onverlet
dat indien op enig moment zou komen vast te staan dat een levenslange gevangenisstraf ook
onder vigeur van het nieuwe stelsel van herbeoordeling in de praktijk nimmer wordt verkort, zulks
bepaaldelijk een factor van betekenis zal zijn bij de alsdan te beantwoorden vraag of de oplegging
dan wel de verdere tenuitvoerlegging verenigbaar is met art. 3 EVRM. Die vraag is thans echter
niet aan de orde."

Gelet hierop faalt het middel voor zover het stelt dat de oplegging van de levenslange
gevangenisstraf in strijd is met art. 3 EVRM. Het Nederlandse recht voorziet in een zodanig
stelsel van herbeoordeling op grond waarvan in de zich daarvoor lenende gevallen kan
worden overgegaan tot verkorting van de levenslange gevangenisstraf, dat de oplegging
van de levenslange gevangenisstraf niet in strijd is met art. 3 EVRM.

Anders dan het middel aanvoert, kan niet worden gezegd dat voor de verdachte
onvoldoende duidelijk is welke criteria worden aangelegd bij deze procedure van
herbeoordeling. Bij de ambtshalve beoordeling van de mogelijkheid van gratieverlening of de
beoordeling van een nadien ingediend verzoek tot gratieverlening komt het immers aan op
de vraag of – gelet op het gedrag en de ontwikkeling van de veroordeelde gedurende zijn
detentie, en in aanmerking genomen de overige in art. 4, vierde lid, Besluit Adviescollege
levenslanggestraften genoemde criteria, waaronder het recidiverisico en de
delictgevaarlijkheid – verdere tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf niet
langer gerechtvaardigd is.

Ook de klacht dat onzeker – en daardoor in strijd met art. 3 EVRM – is of aan de verdachte
gedurende zijn detentie voldoende op rehabilitatie gerichte activiteiten worden aangeboden
om bij voornoemde herbeoordeling in aanmerking te kunnen komen voor verkorting van de
levenslange gevangenisstraf, faalt. Dat beslissingen over het aanbieden van activiteiten
eerst in de loop van de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf worden
genomen en dat het in zoverre bij de oplegging van die straf tot op zekere hoogte onzeker
is hoe dat aanbod vorm krijgt, brengt niet met zich dat de oplegging van de levenslange
gevangenisstraf in strijd komt met art. 3 EVRM. De enkele omstandigheid dat deze
activiteiten zich in de eerste fasen van de tenuitvoerlegging in het bijzonder richten op
resocialisatie en dat daarin pas na een positieve beslissing van het Adviescollege
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levenslanggestraften ook concreet op terugkeer in de samenleving gerichte re-
integratieactiviteiten – waaronder verlof – worden betrokken, maakt dat niet anders.

In verband met deze klachten is ook het navolgende van belang. De wijze waarop het
nieuwe stelsel van herbeoordeling in de praktijk – zowel in het algemeen, als specifiek met
betrekking tot de tenuitvoerlegging van de aan de verdachte opgelegde straf – zal worden
toegepast, ligt in de toekomst besloten. De onvermijdelijk uit die realiteit voortvloeiende
onzekerheden ontnemen aan de oplegging van de levenslange gevangenisstraf echter niet
de verenigbaarheid met art. 3 EVRM, in het bijzonder ook niet omdat iedere tot een
levenslange gevangenisstraf veroordeelde de mogelijkheid heeft de wijze waarop zijn straf
daadwerkelijk wordt tenuitvoergelegd voor te leggen aan de penitentiaire rechter en de
burgerlijke rechter, die erop toezien dat die tenuitvoerlegging – ook waar het gaat om de
herbeoordeling van de verdere tenuitvoerlegging van de straf en de in verband met die
herbeoordeling aan de veroordeelde aan te bieden activiteiten – geschiedt met inachtneming
van de uit art. 3 EVRM voortvloeiende waarborgen.

Van betekenis is ten slotte dat indien op enig moment zou komen vast te staan dat een
levenslange gevangenisstraf ook onder vigeur van het nieuwe stelsel van herbeoordeling in
de praktijk nimmer wordt verkort, die omstandigheid bepaaldelijk een factor van betekenis
zal zijn bij de beantwoording van dan rijzende vragen omtrent de verenigbaarheid met art. 3
EVRM van enerzijds de oplegging van een levenslange gevangenisstraf in nieuwe gevallen
en anderzijds de verdere tenuitvoerlegging in gevallen waarin een levenslange
gevangenisstraf reeds is opgelegd. Die vragen zijn thans echter niet aan de orde.

Het middel faalt.

De namens de verdachte voorgestelde middelen kunnen ook voor het overige niet tot cassatie leiden.
De namens de benadeelde partijen voorgestelde middelen kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit
behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen in zoverre niet nopen
tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De verdachte bevindt zich in voorlopige hechtenis. De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan
zestien maanden zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Dat brengt mee dat de
redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Aangezien de aan de
verdachte opgelegde levenslange gevangenisstraf zich naar haar aard niet voor vermindering leent,
zal de Hoge Raad volstaan met het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V.
van den Brink, M.J. Borgers, J.C.A.M. Claassens en M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier
H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 april 2019.

11 Beoordeling van de middelen voor het overige

12 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

13 Beslissing
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Zaaknummer 17/03280

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2019:600

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. Liquidatieproces Passage. Verdachte is veroordeeld voor
betrokkenheid bij meerdere moorden, een poging daartoe en deelneming aan een
criminele organisatie. Art. 140 en 289 Sr. Middelen verdachte over o.m. uitleg en
toepassing kroongetuigenregeling art. 226g e.v. Sv en de toelaatbaarheid van het
opleggen van een levenslange gevangenisstraf in het licht van art. 3 EVRM.
Middelen b.p. m.b.t. de niet-ontvankelijkverklaring van de vorderingen. De AG
geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen. Samenhang
met 17/03276, 17/03297, 17/03339, 17/03459 en 17/04015.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JIN 2019/91 met annotatie van Oort, C. van 

Conclusie

Nr. 17/03280
Zitting: 18 december 2018

Mr. A.E. Harteveld
Conclusie inzake:
[verdachte]

1. De verdachte is bij arrest van 29 juni 2017 door het gerechtshof Amsterdam wegens (zaak A,
zaaksdossier ‘Perugia’) 1. “medeplegen van het door beloften en het verschaffen van middelen en
inlichtingen opzettelijk uitlokken van moord”, (zaak A, zaaksdossier ‘Agenda’) 2. “medeplegen van
moord”, (zaak A, zaaksdossier ‘Tanta’) 3. “medeplegen van moord, meermalen gepleegd”, (zaak A,
zaaksdossier ‘Cobra’) 4. “medeplichtigheid aan moord”, (zaak B, zaaksdossier ‘Opa’) 1.
“medeplegen van moord”, (zaak B, zaaksdossier ‘Indiana’) “medeplegen van poging tot moord”,
(zaak B) 3. “deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van
misdrijven” en (zaak B, zaaksdossier ‘Perugia’) 4. “medeplegen van poging tot moord”, veroordeeld
tot een levenslange gevangenisstraf. Daarnaast heeft het hof beslissingen genomen ten aanzien
van de vorderingen van de benadeelde partijen en de in beslag genomen, nog niet teruggeven
voorwerpen, een en ander zoals nader in het arrest omschreven.

2. Er bestaat samenhang met de zaken 17/03276, 17/03297, 17/03339, 17/03459 en 17/04015. Ook
in deze zaken zal ik vandaag concluderen.

3. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. D.N. de Jonge, mr. S.L.J. Janssen,
beiden advocaat te Rotterdam, mr. R. van Leusden, advocaat te Amsterdam en mr. C. Grijsen,
advocaat te Almere, hebben vijftien middelen van cassatie voorgesteld. Op 28 juni 2018 is namens
de verdachte het cassatieberoep partieel ingetrokken, zoals hierna onder nummer 10 nog nader
zal worden besproken. Op 4 september 2018 heeft mr. S.L.J. Janssen de cassatiemiddelen
mondeling toegelicht.

ECLI:NL:PHR:2018:1389
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4.  Namens de benadeelde partij [betrokkene 1] heeft mr. J.H. Fellinger, advocaat te Amsterdam, drie
middelen van cassatie voorgesteld. Het cassatieberoep is schriftelijk tegengesproken door de
voornoemde raadslieden van de verdachte.

5.  Namens de benadeelde partijen [betrokkene 2] , [betrokkene 3] en [betrokkene 4] is eveneens
een cassatieschriftuur ingediend. Mr. E. Huls, advocaat te Amsterdam, heeft drie middelen van
cassatie ingesteld. Ook dit cassatieberoep is door de raadslieden van de verdachte schriftelijk
tegengesproken.

Het Passageproces

6. De strafzaak tegen de verdachte is onderdeel van verschillende strafzaken die bekend zijn
geworden onder de noemer ‘liquidatieproces Passage’ (hierna ook: Passageproces). Dit proces is
gestart op 9 februari 2009. Op 29 januari 2013 deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in dit
liquidatieproces. Op 28 februari 2013 is het proces in hoger beroep gestart bij het gerechtshof
Amsterdam. De uitspraak vond plaats op donderdag 29 juni 2017. Het proces startte aanvankelijk met
twaalf verdachten die beschuldigd werden van betrokkenheid bij liquidaties, pogingen daartoe of de
voorbereiding daarvan. Een aantal van hen werd daarnaast beschuldigd van – onder meer –
wapendelicten en het vormen van een criminele organisatie, gericht op het plegen van liquidaties. In
de loop van het strafproces zijn twee verdachten overleden.1 Met twee andere verdachten, [getuige
1] en [getuige 2] , heeft het Openbaar Ministerie een zogeheten kroongetuigenovereenkomst
gesloten. In ruil voor onder meer een lagere strafeis, hebben deze verdachten een verklaring afgelegd
over verschillende moorden die hebben plaatsgevonden in de periode 1993 tot en met 2006. Onder
meer op basis van deze verklaringen heeft het gerechtshof negen verdachten veroordeeld. Eén
verdachte is vrijgesproken.2 De andere verdachten zijn veroordeeld tot vrijheidsstraffen, waarvan in
vier gevallen een levenslange gevangenisstraf. Zes verdachten zijn in cassatie gegaan, waaronder de
verdachte.

Zaaksdossiers

7. De strafzaken tegen de verdachte en de medeverdachten zijn een uitvloeisel van verschillende
politieonderzoeken naar strafbare feiten. Doordat de strafzaken zeer omvangrijk zijn, is in de
procedure bij de rechtbank en het hof veelal teruggevallen op de namen van deze onderzoeken. Om
de leesbaarheid van deze conclusie te bevorderen, noem ik de namen van de voor de
cassatieprocedure relevante onderzoeksdossiers:

- Het onderzoeksdossier ‘Tanta’ ziet op de moord op [betrokkene 5] en [betrokkene 6] in 1993.

- Het onderzoeksdossier ‘Opa’ ziet op de moord op [betrokkene 7] in 1993.

- Het onderzoeksdossier ‘Cobra’ ziet op de moord op [betrokkene 8] en [betrokkene 9] in 1993.

- Het onderzoeksdossier ‘Agenda’ ziet op de moord op [betrokkene 14] in 2005.

- Het onderzoeksdossier ‘Perugia’ ziet op de moord op [betrokkene 10] in 2006.

- Het onderzoeksdossier ‘Indiana’ ziet op de poging tot moord op [betrokkene 11] in 2000.

- Het onderzoeksdossier ‘Nicht’ ziet op de poging moord/voorbereiding van moord op [betrokkene 12]
in de periode 2002-2007.

- Het onderzoeksdossier ‘Oma’ ziet op de poging moord/voorbereiding van moord op [betrokkene 13]
in de periode 2004-2005.

- Het onderzoeksdossier ‘Wapen’ ziet op het voorhanden hebben vuurwapens.

- Het onderzoeksdossier ‘Wapenhandel’ ziet op het handelen in vuurwapens.

Leeswijzer

8. In deze conclusie worden in totaal 21 middelen besproken. 15 middelen zijn ingediend namens de
verdachte. Daarvan worden eerst de middelen 1 tot en met 9, 12 en 13 besproken. Deze middelen
hebben betrekking op de kroongetuigeregeling. Vervolgens worden de middelen 10 (over het
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ondervragingsrecht), 11 (over onder meer medeplegen en denatureren), 14 (over het
ondervragingsrecht) en 15 (over de strafoplegging) behandeld. Tot slot komen de in totaal zes
namens de benadeelde partijen ingediende middelen aan de orde.

De bewezen verklaarde feiten

9. [verdachte] is als verdachte in beeld gekomen vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij
verschillende liquidaties. Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat:

“Ten aanzien van het onder zaak A, feit 1 tenlastegelegde (zaaksdossier Perugia):

ten aanzien van het in zaak A onder 1 subsidiair ten laste gelegde:

[betrokkene 20] en [betrokkene 21] op 20 april 2006 te Amsterdam opzettelijk en met voorbedachten
rade [betrokkene 10] van het leven hebben beroofd, immers heeft die [betrokkene 20] met dat opzet
en na kalm beraad en rustig overleg met een vuurwapen een aantal kogels in het lichaam van die
[betrokkene 10] geschoten, waardoor die [betrokkene 10] zodanige verwondingen heeft opgelopen
dat hij daaraan is overleden,

welk feit hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, op tijdstippen in de periode van 1
januari 2006 tot en met 20 april 2006 in Nederland, opzettelijk heeft uitgelokt door beloften, te weten
door een geldbedrag in het vooruitzicht te stellen en door het verschaffen van middelen, zoals
vuurwapens en een vluchtauto en telefoons, en door het verschaffen van inlichtingen, zoals informatie
over

adresgegevens/verblijfplaatsen van die [betrokkene 10] en het signalement van die [betrokkene 10]
en andere voor de moord relevante informatie over die [betrokkene 10] ;

Ten aanzien van het onder zaak A, feit 2 tenlastegelegde (zaaksdossier Agenda):

hij op 2 november 2005 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk en met
voorbedachten rade [betrokkene 14] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat
opzet en na kalm beraad en rustig overleg met een vuurwapen kogels in het lichaam van die
[betrokkene 14] geschoten, waardoor die [betrokkene 14] zodanige verwondingen heeft opgelopen
dat hij daaraan is overleden.

Ten aanzien van het onder zaak A, feit 3 tenlastegelegde (zaaksdossier Tanta):

hij op 1 april 1993 te Ouderkerk aan den Amstel, gemeente Ouder-Amstel, tezamen en in vereniging
met anderen opzettelijk en met voorbedachten rade [betrokkene 6] en [betrokkene 5] van het leven
heeft beroofd, immers hebben verdachte en/of een of meer van zijn mededaders met dat opzet en na
kalm beraad en rustig overleg, een of meer kogels in het lichaam van die [betrokkene 6] en in het
lichaam van die [betrokkene 5] geschoten, ten gevolge waarvan voornoemde [betrokkene 6] en
[betrokkene 5] zodanige verwondingen hebben opgelopen dat zij daaraan zijn overleden.

Ten aanzien van het onder zaak A, feit 4 subsidiair tenlastegelegde (zaaksdossier Cobra):

[betrokkene 41] en [medeverdachte 3] in de periode van 8 mei 1993 tot en met 14 mei 1993 te
Antwerpen, in België, tezamen en in vereniging opzettelijk en met voorbedachten rade [betrokkene 8]
van het leven hebben beroofd, immers hebben [betrokkene 41] en/of [medeverdachte 3] op of
omstreeks 8 mei 1993 met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg,
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een of meer kogels in het lichaam van voornoemde [betrokkene 8] geschoten ten gevolge waarvan
voornoemde [betrokkene 8] zodanige verwondingen heeft opgelopen dat hij daaraan op 14 mei 1993
is overleden,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 1 mei 1993 tot en met 9 mei
1993 in Nederland, en te Antwerpen, in elk geval in België, opzettelijk behulpzaam is geweest immers
heeft hij, verdachte,

- bij het Hilton in Rotterdam verzameld met voornoemde [betrokkene 41] en [medeverdachte 3] en

- is hij vervolgens met voornoemde [betrokkene 41] en [medeverdachte 3] vanuit Nederland naar de
omgeving van de woning van voornoemde [betrokkene 8] in Antwerpen gereden.

Ten aanzien van het onder zaak B, feit 1 tenlastegelegde (zaaksdossier Opa):

hij op 19 april 1993 te Amsterdam tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk en met
voorbedachten rade [betrokkene 7] van het leven heeft beroofd, immers hebben hij en een van zijn
mededaders met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, kogels in het lichaam van
voornoemde [betrokkene 7] geschoten, ten gevolge waarvan voornoemde [betrokkene 7] zodanige
verwondingen heeft opgelopen dat hij daaraan is overleden;

Ten aanzien van het onder zaak B, feit 2 primair tenlastegelegde (zaaksdossier Indiana):

hij op 26 oktober 2000 te Amsterdam, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk en met voorbedachten rade [betrokkene 11] (alias
[...] ) van het leven te beroven, zich met een mededader naar de plaats van het misdrijf heeft
begeven, waarna hij met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg een kogel in het lichaam en
kogels in de richting van het lichaam van die [betrokkene 11] heeft geschoten.

Ten aanzien van het onder zaak B, feit 3 tenlastegelegde (zaaksdossier criminele organisatie):

hij in de periode van 1 augustus 2005 tot en met 3 augustus 2006 te Nederland heeft deelgenomen
aan een organisatie, zijnde een samenwerkingsverband bestaande uit verdachte en [betrokkene 22]
en [getuige 2] en [getuige 1] en [medeverdachte 5] en een ander, welke organisatie tot oogmerk had
het plegen van misdrijven, te weten moord.

Ten aanzien van het in zaak B, onder 4 primair ten laste gelegde (zaaksdossier Perugia):

hij in de periode van 1 november 2005 tot en met 20 februari 2006 te Zwanenburg en elders in
Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging
met een ander opzettelijk en met voorbedachten rade, een persoon genaamd [betrokkene 10] van
het leven te beroven, met dat opzet, met zijn mededader,

- voorzien van vuurwapens met munitie en van speciaal daartoe aangeschafte kleding en een
personenauto, naar de woning van die [betrokkene 10] is toegegaan en

- op een door hem, verdachte, en zijn mededader geschikt geachte plaats op die [betrokkene 10]
heeft gewacht.”

9.1. In het dossier ‘Agenda’ staat de moord op [betrokkene 14] centraal. Uit de door het hof
vastgestelde feiten en omstandigheden kan het volgende worden afgeleid. [betrokkene 14] is op 2
november 2005 bij zijn woning in de wijk [...] , Amsterdam van het leven beroofd. Het slachtoffer is,
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toen hij in zijn auto stapte, met een vuurwapen beschoten. Vervolgens is het slachtoffer ook
beschoten met een Kalasjnikov. [betrokkene 14] heeft uit zijn auto kunnen komen en is uiteindelijk in
zijn woning komen te overlijden. Het hof heeft mede op basis van de verklaringen van [getuige 1]
vastgesteld dat [betrokkene 14] is komen te overlijden door de dodelijke kogels die [getuige 1] en
[verdachte] hebben afgevuurd. Zij zouden deze moord hebben uitgevoerd in opdracht van
medeverdachte [medeverdachte 5] en naar het hof aanneemt [betrokkene 23] , geen
(mede)verdachte in het Passageproces.

9.2. Het dossier ‘Perugia’ ziet op de moord op [betrokkene 10] , die is doodgeschoten in zijn café in
Amsterdam. Het hof heeft op basis van het dossier vastgesteld dat er tenminste één eerdere poging
is geweest om het voornoemde slachtoffer van het leven te beroven. Bij deze poging waren volgens
het hof [verdachte] en [getuige 1] betrokken. Omdat zij werden gadegeslagen door getuige
[betrokkene 17] , staakten zij de liquidatiepoging. Door [verdachte] en [getuige 2] zouden vervolgens
[betrokkene 20] en [betrokkene 21] zijn benaderd om de moord te plegen en zij hebben de moord
uiteindelijk ook gepleegd. De feitelijke opdracht zou verstrekt zijn door [medeverdachte 5] .

9.3. Het dossier ‘Tanta’ ziet op het onderzoek dat verricht is naar de dood van [betrokkene 6] en
[betrokkene 5] . De stoffelijke overschotten van de twee Joegoslavische slachtoffers zijn in de nacht
van 1 op 2 april 1993 aangetroffen op een afgelegen parkeerplaats aan de Ouderkerkerplas in
Ouderkerk aan de Amstel. Eén van de slachtoffers bevond zich in een uitgebrande auto. Nader
onderzoek wees uit dat beiden overleden waren als gevolg van schotwonden en dat nadien de
lichamen in brand zijn gestoken. De omstandigheden waaronder de overledenen zijn aangetroffen,
hebben het dossier in de media de sinistere naam ‘barbecuemoorden’ opgeleverd. Het hof heeft uit
het dossier afgeleid dat [betrokkene 34] , [medeverdachte 2] en [verdachte] het plan hebben
gemaakt om de slachtoffers om het leven te brengen. [betrokkene 34] en [medeverdachte 2] hebben
de auto met de slachtoffers naar een afgelegen en verlaten parkeerplaats gereden. Op die plek was
[verdachte] aanwezig en op deze locatie zijn de beide slachtoffers doodgeschoten. In ieder geval
[verdachte] heeft volgens het hof op één van de slachtoffers geschoten.

9.4. In de nacht van 8 op 9 mei 1993 zijn [betrokkene 8] en [betrokkene 9] dood aangetroffen in een
auto in Antwerpen. Uit onderzoek bleek dat zij door vuurwapengeweld om het leven zijn gekomen.
Onder de noemer ‘Cobra’ is onderzoek verricht naar deze dubbele moord. De achtergrond van de
moord is volgens het hof erin gelegen dat [betrokkene 40] geld verschuldigd was aan [betrokkene 8] .
[betrokkene 40] is geen (mede)verdachte in het Passageproces. [verdachte] en [medeverdachte 2]
zouden toentertijd voor deze [betrokkene 40] als – kort gezegd – huurmoordenaars hebben gewerkt.
Op de avond van de moord heeft [verdachte] de ‘schutters’ [medeverdachte 3] en [betrokkene 41]
naar Antwerpen begeleid. [verdachte] is veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op
[betrokkene 8] .

9.5. Het dossier ‘Opa’ ziet op de eveneens in 1993 gepleegde moord op [betrokkene 7] . Het
slachtoffer werd nabij een Amsterdams hotel in zijn auto doodgeschoten. [medeverdachte 2] zou door
[betrokkene 37] zijn benaderd om [betrokkene 7] te vermoorden. Door [betrokkene 37] is een
afspraak gemaakt met het latere slachtoffer en zou de details van de afspraak aan [medeverdachte 2]
hebben doorgegeven. Deze informatie is vervolgens aan [verdachte] dan wel [medeverdachte 4]
doorgegeven. [betrokkene 7] is op de afgesproken plaats verschenen en is volgens het hof
vervolgens doodgeschoten door [verdachte] en [medeverdachte 4] .

9.6. Tot slot gaat het in het dossier ‘Indiana’ om de mislukte poging om [betrokkene 11] van het leven
te beroven. Uit de door het hof vastgestelde feiten en omstandigheden blijkt dat het slachtoffer vanuit
Ibiza naar Amsterdam was gereisd. Eenmaal in Amsterdam heeft het slachtoffer op de avond van 26
oktober 2000 verschillende malen contact gehad met een persoon die later geïdentificeerd is als
[medeverdachte 2] . Na verschillende afspraken en ontmoetingen heeft het slachtoffer ’s avonds
afgesproken om iemand in de buurt van het Olympisch Stadion in Amsterdam te ontmoeten. Op die
ontmoetingsplaats is het slachtoffer beschoten door een persoon die achterop een motor zat. Het
slachtoffer werd daarbij in zijn buik geraakt, maar wist desondanks via het water te ontkomen. In zijn
verklaringen is [verdachte] door [getuige 1] als schutter aangewezen en ‘ [...] ’ zou de bestuurder van
de motor zijn geweest.

9.7. De dossiers ‘Tanta’, ‘Opa’ en ‘Cobra’ worden gezamenlijk ook wel aangeduid als ‘de 93-zaken’,
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omdat het gaat om onderzoeken naar moorden die zijn gepleegd binnen een korte periode in 1993.

Voorafgaande opmerkingen over de partiële intrekking van de cassatieschriftuur

10. Blijkens een akte rechtsmiddel, opgemaakt op 28 juni 2018, is namens de verdachte het
cassatieberoep partieel ingetrokken voor zover dat is gericht tegen (i) de door het hof gegeven
vrijspraak van het in zaak A, feit 1 primair tenlastegelegde, (ii) de door het hof gegeven vrijspraak van
het in zaak A, feit 4 primair en subsidiair tenlastegelegde en (iii) de beslissingen de volgende
benadeelde/beledigde partijen in hun vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren: [betrokkene 9] ,
[betrokkene 60] , [betrokkene 1] , [betrokkene 4] [betrokkene 3] , [betrokkene 2] (voor het deel dat
niet-ontvankelijk is verklaard) en [betrokkene 50] (voor het deel dat niet-ontvankelijk is verklaard).3

10.1. Ingevolge art. 429 Sv kan het beroep in cassatie tegen een gedeelte van een in hoger beroep
gewezen uitspraak worden ingesteld. In geval van een samengestelde tenlastelegging kan het
cassatieberoep worden beperkt tot de beslissingen over (cumulatieve, alternatieve en/of primaire)
onderdelen van de tenlastelegging waarin een zelfstandig strafrechtelijk verwijt is omschreven.4 De
hierboven onder (i) en (ii) genummerde beperkingen zijn dus toelaatbaar. Toelaatbaar lijkt ook een
beperking voor gevallen waarin een benadeelde partij niet-ontvankelijk is verklaard in haar civiele
vordering. In ieder geval heeft de Hoge Raad nog vrij onlangs een beperking in die zin in de aanhef
van een arrest uitdrukkelijk vermeld, zonder daarop een aanmerking te maken.5 Of de
beperkingsvrjjheid zó ver gaat dat ook een opsplitsing binnen de beslissing op de vordering van een
en dezelfde benadeelde partij mogelijk is waag ik te betwijfelen. In de onderhavige zaak is dat
blijkens de akte houdende partiële intrekking wel gepoogd te doen, zie de hierboven als (iii)
genummerde beperking. Enig belang bij het beantwoorden van die vraag is er thans niet, dus ik laat
dit verder terzijde. Dat geldt niet voor de vraag of de intrekking van het cassatieberoep voor zover het
betreft de beslissing op de vordering van de benadeelde partij consequenties heeft voor de
mogelijkheid voor diezelfde benadeelde partij om op de voet van art. 437 lid 3 Sv harerzijds
cassatiemiddelen voor te stellen, met betrekking tot een rechtspunt dat de vordering betreft. Op die
kwestie kom ik later in deze conclusie terug, bij de behandeling van de door de benadeelde partij
[betrokkene 1] en de benadeelde partijen [betrokkene 2] , [betrokkene 3] en [betrokkene 4]
ingediende cassatiemiddelen.

Kroongetuigen

11. In het Passageproces hebben kroongetuigen een voorname rol vervuld. Zo is de procedure bij de
rechtbank in een belangrijke mate beheerst door kwesties inzake de kroongetuige [getuige 1] .
Tijdens de behandeling in hoger beroep werd bekend dat het Openbaar Ministerie ook een
kroongetuigenovereenkomst had gesloten met verdachte [getuige 2] . Dat deze rode draad in het
Passageproces doorloopt in de cassatiefase, mag dan ook geen verbazing wekken. Verspreid over
negen middelen, zijn verschillende klachten geformuleerd over de uitleg en toepassing van de in art.
226g en verder Sv neergelegde kroongetuigeregeling. Deze middelen komen in het navolgende aan
de orde.

Het wettelijk kader

12. Alvorens deze middelen te bespreken, sta ik stil bij het wettelijk kader en bespreek ik kort de
kroongetuigeregeling. De relevante bepalingen luiden als volgt:

- Art. 226g Sv

“1. De officier van justitie geeft aan de rechter-commissaris kennis van de afspraak die hij voornemens
is te maken met een verdachte die bereid is een getuigenverklaring af te leggen in de strafzaak tegen

De namens de verdachte ingediende middelen
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een andere verdachte in ruil voor de toezegging dat bij de vervolging in zijn eigen strafzaak
strafvermindering met toepassing van artikel 44a van het Wetboek van Strafrecht zal worden
gevorderd. De afspraak heeft uitsluitend betrekking op het afleggen van een getuigenverklaring in het
kader van een opsporingsonderzoek naar misdrijven, als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering die gepleegd zijn in georganiseerd verband en gezien hun aard of de
samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde
opleveren of naar misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht
jaren of meer is gesteld. De afspraak heeft uitsluitend betrekking op strafvermindering als bedoeld in
artikel 44a, tweede lid.

2. De voorgenomen afspraak is op schrift gesteld en bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving
van:

a. de misdrijven waarover en zo mogelijk de verdachte tegen wie de getuige, bedoeld in het eerste
lid, bereid is een getuigenverklaring af te leggen;

b. de strafbare feiten waarvoor de getuige in de zaak waarin hij zelf verdachte is, zal worden vervolgd
en op welke die toezegging betrekking heeft;

c. de voorwaarden die aan de getuige, tevens verdachte, worden gesteld en waaraan deze bereid is
te voldoen;

d. de inhoud van de toezegging van de officier van justitie.

3. Op vordering van de officier van justitie toetst de rechter-commissaris de rechtmatigheid van de in
het tweede lid bedoelde afspraak. De officier van justitie verschaft de rechter-commissaris de
gegevens die hij voor de beoordeling daarvan behoeft.

4. Van afspraken die niet worden aangemerkt als een afspraak, bedoeld in het eerste lid, en die voor
het onderzoek in de zaak van betekenis kunnen zijn, wordt proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-
verbaal wordt door de officier van justitie ten spoedigste bij de processtukken gevoegd.”

- Art. 226h Sv

“1. De getuige die met de officier van justitie overlegt over het maken van een afspraak op de voet
van artikel 226g, kan zich laten bijstaan door een advocaat. Aan de getuige die nog geen
rechtsbijstand heeft, wordt een advocaat toegevoegd. De toevoeging geschiedt op last van de
rechter-commissaris door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand.

2. De rechter-commissaris hoort de getuige, bedoeld in artikel 226g, eerste lid, over de voorgenomen
afspraak.
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3. De rechter-commissaris beoordeelt de rechtmatigheid van de afspraak; hij houdt daarbij rekening
met de dringende noodzaak en met het belang van het verkrijgen van de door de getuige af te leggen
verklaring. Hij geeft tevens een oordeel over de betrouwbaarheid van de getuige. Hij legt zijn oordeel
neer in een beschikking. Indien hij de afspraak rechtmatig oordeelt, komt deze tot stand.

4. De officier van justitie voegt de processen-verbaal en andere voorwerpen waaraan gegevens
kunnen worden ontleend die zijn verkregen door het maken van een afspraak als bedoeld in artikel
226g niet bij de processtukken voordat de rechter-commissaris de afspraak rechtmatig heeft
geoordeeld.”

- Art. 226i Sv

“1. De beschikking van de rechter-commissaris op grond van artikel 226h, derde lid, is met redenen
omkleed, gedagtekend en ondertekend en wordt onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht van de
officier van justitie en de getuige.

2. Tegen de beschikking van de rechter-commissaris waarin de voorgenomen afspraak niet rechtmatig
wordt geoordeeld, staat voor de officier van justitie binnen veertien dagen na dagtekening van de
beschikking hoger beroep open bij de rechtbank. De rechtbank beslist zo spoedig mogelijk.

3. Tegen de beschikking van de rechtbank is geen beroep in cassatie toegelaten.”

- Art. 226j Sv

“1. Nadat de afspraak rechtmatig is geoordeeld wordt de getuige bedoeld in artikel 226g, eerste lid,
door de rechter-commissaris gehoord.

2. Deze getuige kan niet worden gehoord met toepassing van de artikelen 226a tot en met 226f.

3. Zodra het belang van het onderzoek dat toelaat, geeft de rechter-commissaris van het
totstandkomen van de afspraak en de inhoud daarvan kennis aan de verdachte, te wiens laste de
verklaring is afgelegd, met dien verstande dat geen mededeling behoeft te worden gedaan van de
maatregelen, bedoeld in artikel 226l.

4. De rechter-commissaris kan in het belang van het onderzoek ambtshalve, op vordering van de
officier van justitie of op verzoek van de getuige bevelen dat de identiteit van de getuige voor een
bepaalde termijn voor de verdachte verborgen wordt gehouden. Het bevel wordt voor de beëindiging
van het onderzoek door de rechter-commissaris opgeheven.”

285



- Art. 226k Sv

“1. De artikelen 226g tot en met 226j zijn van overeenkomstige toepassing indien de officier van
justitie voornemens is een afspraak te maken met een veroordeelde die bereid is een
getuigenverklaring af te leggen, in ruil voor de toezegging van de officier van justitie dat deze bij de
indiening van een verzoekschrift om gratie een positief advies tot vermindering van de opgelegde straf
met maximaal de helft zal uitbrengen. De voorwaarden voor het uitbrengen van een positief advies
zijn dezelfde als genoemd in artikel 44a van het Wetboek van Strafrecht voor het vorderen en
toepassen van strafvermindering.

2. Bij het op schrift stellen van de voorgenomen afspraak geldt niet het vereiste genoemd in artikel
226g, tweede lid, onder b.”

- Art. 344a lid 4 Sv:

‘4. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door de rechter niet
uitsluitend worden aangenomen op grond van verklaringen van getuigen met wie op grond van artikel
226h, derde lid, of 226k een afspraak is gemaakt.”

- Art. 360 lid 2 en 4 Sv:

"2. Indien het bewijs mede wordt aangenomen op de verklaring van een getuige met wie op grond
van artikel 226h, derde lid, (...) door de officier van justitie een afspraak is gemaakt, geeft het vonnis
daarvan in het bijzonder reden.

(...)

4. Alles op straffe van nietigheid."

- Art. 44a Sr

“1. Op vordering van de officier van justitie kan de rechter na een op grond van artikel 226h, derde lid,
van het Wetboek van Strafvordering gemaakte afspraak de straf verminderen die hij overwoog op te
leggen op de in het tweede lid bepaalde wijze. Bij de strafvermindering houdt de rechter ermee
rekening dat door het afleggen van een getuigenverklaring een belangrijke bijdrage is of kan worden
geleverd aan de opsporing of vervolging van misdrijven.

2. Bij toepassing van het eerste lid kan de strafvermindering bestaan in:
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12.1.

13.1.

a. maximaal de helft bij een onvoorwaardelijke tijdelijke vrijheidsstraf, taakstraf of geldboete, of

b. de omzetting van maximaal de helft van het onvoorwaardelijke gedeelte van een vrijheidsstraf,
taakstraf of van een geldboete in een voorwaardelijk gedeelte, of

c. de vervanging van maximaal een derde gedeelte van een vrijheidsstraf door taakstraf of een
onvoorwaardelijke geldboete.

3. Bij toepassing van het tweede lid, onder b, blijft artikel 14a, eerste en tweede lid, buiten
toepassing.”

Art. 226g en verder Sv opent de mogelijkheid voor de officier van justitie om toezeggingen te
doen aan getuigen die tevens verdachte zijn.6 In ruil voor deze toezeggingen toont de getuige
zich bereid om een getuigenverklaring af te leggen. Er worden bepaalde eisen gesteld aan het
sluiten van een overeenkomst. Zo kan de figuur van de kroongetuige worden ingezet in
onderzoeken naar strafbare feiten van een bepaalde ernst.7 Wat betreft de te volgen procedure,
geldt het volgende. Indien het voornemen bestaat om een kroongetuigenovereenkomst aan te
gaan, wordt de rechter-commissaris door de officier van justitie hiervan in kennis gebracht.8 De
rechter-commissaris dient de getuige te horen over de voorgenomen afspraak. Zijn oordeel legt hij
neer in een beschikking, waarin hij de rechtmatigheid van de afspraak en de betrouwbaarheid van
de getuige beoordeelt.9 Indien hij tot een toewijzende beschikking komt, wordt de overeenkomst
geformaliseerd en wordt de getuige nogmaals door de rechter-commissaris gehoord.10 Zodra het
belang van het onderzoek dat toelaat, wordt de totstandkoming van de afspraak en de inhoud
daarvan door de rechter-commissaris ter kennis aan de verdachte gebracht.11 Tot 1 januari 2013
waren afspraken louter mogelijk in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek, maar met het
vervallen van deze modaliteit is dit vervangen door ‘opsporingsonderzoek’.12 De voormelde
regeling, die in grote lijnen overeenkomt met de eisen die de parlementaire enquêtecommissie
opsporingsmethoden voor ogen stond,13 is nader uitgewerkt in de ‘Aanwijzing toezeggingen aan
getuigen in strafzaken’ (hierna: de Aanwijzing).14

Rechtmatigheidstoets kroongetuigenovereenkomst

13. Het eerste middel klaagt in de kern dat het hof is afgeweken van het door de verdediging
aangevoerd uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dat de afspraken met de getuigen [getuige 1]
en [getuige 2] om verschillende redenen niet rechtmatig waren, terwijl het hof heeft nagelaten in
het bijzonder de redenen aan te geven waarom het hiervan is afgeweken, althans dat het
afwijken van dit standpunt in het licht van de aan te leggen rechtmatigheidstoets onjuist dan wel
onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is. Vervolgens zou het hof ten onrechte hebben
voortgeborduurd op deze beperkte rechtmatigheidstoets wat betreft de beslissingen
(toezeggingen) van het Openbaar Ministerie ten aanzien van de voornoemde getuigen.

In hoger beroep heeft de verdediging een groot aantal verweren gevoerd die zien op de
rechtmatigheid van de (vermeende) toezeggingen aan de kroongetuigen [getuige 1] en [getuige
2] . Deze verweren zijn door het hof als volgt samengevat:

“2.1.2 De eerste rubriek: de wijze waarop het Openbaar Ministerie vorm en inhoud heeft gegeven
aan de bejegening en beloning van (kroon)getuigen
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2.1.2.1 Wat is aangevoerd

De raadsman heeft de wettelijke regeling en de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet
toezeggingen aan getuigen in strafzaken (Wetboek van Strafvordering, Boek II, Titel III, Afd. 4B)
aan een brede en diepgaande beschouwing onderworpen. De aanleiding voor deze beschouwing
is gelegen in de toepassing die (leden van) het Openbaar Ministerie aan die wettelijke regeling
heeft gegeven. Sterk samengevat en voor zover voor het navolgende van belang houdt het
betoog van de raadsman het volgende in.

De wetgever heeft met deze regeling een gesloten systeem in het Wetboek van Strafvordering
willen opnemen waarin slechts de toezegging van vermindering van de strafeis is toegestaan.
Daarnaast regelt het vierde lid van artikel 226 g Sv de restcategorie van de zogeheten kleine
gunsten: toezeggingen die niet raken aan de (beantwoording van) de vragen van artikel 348-350
Sv. Zodra het Openbaar Ministerie zich buiten deze kaders beweegt bevindt het zich op
uitdrukkelijk verboden terrein, zo volgt uit de wettelijke regeling en de geschiedenis van de
totstandkoming daarvan.

In weerwil van wat de wetgever met de Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken heeft
geregeld en beoogd is het Openbaar Ministerie willens en wetens en stelselmatig buiten de
oevers van die regeling getreden. Dat het Openbaar Ministerie daartoe bereid en in staat is blijkt
in het algemeen al uit de op die regeling gegronde Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in
strafzaken, en in de onderhavige zaak uit de inhoud van de met de kroongetuigen [getuige 1] en
[getuige 2] gemaakte afspraken en de overigens aan ieder van hen gedane toezeggingen.

Het zich onrechtmatig bewegen buiten die kaders kan door het Openbaar Ministerie niet met
succes worden gepareerd door het opportuniteitsbeginsel in stelling te brengen. De wetgever
heeft met de regeling van toezeggingen aan getuigen in strafzaken nadrukkelijk ervoor gekozen
de algemene handelingsvrijheid van het Openbaar Ministerie bij het doen van dergelijke
toezeggingen aan banden te leggen en te normeren. Daarmee is het opportuniteitsbeginsel in zijn
meest zuivere vorm – door de wetgever – beperkt in het geval waarin afzien van vervolging of van
voordeelsontneming in de context van toezeggingen aan getuigen zou worden toegepast.

Het onder de vlag van getuigenbescherming doen van toezeggingen die aan ieder zicht – ook dat
van de rechter-commissaris – zijn onttrokken is derhalve evenzeer in strijd met de (bedoeling van
de) wet.

Toegespitst op de kroongetuige [getuige 1] is met betrekking tot het handelen van het Openbaar
Ministerie het volgende gebleken.

a. De strafeis van 16 jaren gevangenisstraf voor de (wél) aan [getuige 1] ten laste gelegde feiten
had hoger kunnen zijn, temeer nu hij voor zijn betrokkenheid bij een aantal zaken waarover hij
wél heeft verklaard toch niet is vervolgd. Bevestiging voor de juistheid van deze stelling kan
gevonden worden in de door het Openbaar Ministerie in samenhangende strafzaken (verdachten
[betrokkene 20] , [betrokkene 21] , [betrokkene 22] , [medeverdachte 5] , [getuige 2] en
[verdachte] ) geformuleerde strafeisen. Door in de strafzaak tegen [getuige 1] niettemin slechts 8
jaren gevangenisstraf te eisen is sprake van een deels verkapte toezegging tot strafvermindering,
waarmee het wettelijk toegestane maximum van korting de facto is overschreden.

b. Anders dan in de zaken van zijn medeverdachten is [getuige 1] niet vervolgd voor het
deelnemen aan een criminele organisatie en evenmin voor zijn strafbare betrokkenheid bij in een
aantal deeldossiers beschreven feiten. De tegenwerping van het Openbaar Ministerie dat ook die
strafbare gedragingen van [getuige 1] bij de bepaling van de strafeis van 16 jaren zijn
meegenomen is moeilijk te volgen. Daarbij komt, dat de inhoud van de dossiers, waarin de
resultaten van het onderzoek naar de gewelddadige dood van [betrokkene 36] en een aanslag op
[betrokkene 55] zijn beschreven, voldoende aanknopingspunten biedt voor een succesvolle
vervolging van [getuige 1] . Voor die feiten is echter evenmin vervolging ingesteld. Al met al moet
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worden geconcludeerd dat hierdoor sprake is geweest van verkapte immuniteitstoezeggingen aan
[getuige 1] . Deze toezeggingen zijn in strijd met de (bedoeling van de) wet en dus onrechtmatig
gedaan.

c. Aan [getuige 1] is als onderdeel van de met hem gemaakte afspraak toegezegd dat het door
hem als criminele beloning voor zijn aandeel in de moord op [betrokkene 14] ontvangen
geldbedrag (65.000 Euro) niet als wederrechtelijk verkregen voordeel aan hem wordt ontnomen.
Deze toezegging is in strijd met de (bedoeling van de) wet en dus onrechtmatig gedaan.

d. Aan [getuige 1] is heimelijk toegezegd dat hij niet ook over een specifieke verdachte, namelijk
[betrokkene 23] , nader hoefde te verklaren. Deze toezegging heeft te gelden als een tussen
[getuige 1] en de Staat gemaakte afspraak, die bij [getuige 1] verwachtingen heeft gewekt over
wat van hem in de context van de gemaakte kroongetuigenafspraak kon worden verlangd. Ook
deze toezegging is onrechtmatig gedaan.

e. Met betrekking tot het onderwerp bescherming van de getuige [getuige 1] is gebleken van
ernstig onrechtmatig handelen aan de zijde van het Openbaar Ministerie. Die onrechtmatige gang
van zaken met betrekking tot zijn getuigenbescherming laat zich in de volgende onderdelen
onderscheiden.

- De wetgever heeft tot uitgangspunt genomen dat getuigenbescherming zich niet leent voor
onderhandelingen met de getuige in kwestie; elke vorm van financiële genoegdoening is door de
wetgever uit den boze geacht. Het Openbaar Ministerie heeft aan [getuige 1] veel verdergaande
toezeggingen gedaan dan die in het kader van getuigenbescherming geëigend, noodzakelijk of
gerechtvaardigd waren. De wet ontbeert iedere grondslag voor het doen van financiële
toezeggingen aan getuigen. Deze toezeggingen kunnen niet rechtmatig worden gedaan, ook niet
onder de vlag van getuigenbescherming. Door zich jegens [getuige 1] te verplichten in de vorm
van een extreem riante financiële constructie handelt het Openbaar Ministerie in strijd met de wet
althans met de expliciete en kenbare bedoelingen van de wetgever. Daarbij komt, dat het
magistratelijk Openbaar Ministerie heeft nagelaten om de met uitoefening van met beveiliging
gepaard gaande bevoegdheden aan kenbare regels te onderwerpen.

- Door in afwijking van – naar het hof de raadsman begrijpt – de Aanwijzing beveiliging van
personen, objecten en diensten aan [getuige 1] als kroongetuige wél inspraak te geven in de
wijze waarop zijn beveiliging plaatsheeft, schendt het Openbaar Ministerie zowel diens
magistratelijke verantwoordelijkheden als de eigen Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in
strafzaken.

- Het Openbaar Ministerie heeft in strijd met het wettelijk systeem gehandeld door in de
getuigenbeschermingsovereenkomst een absolute geheimhoudingsverplichting op te nemen. Het
Openbaar Ministerie is er zelfs niet voor teruggedeinsd om aan [getuige 1] voor te houden dat de
overeenkomst zal worden ontbonden als hij op vragen over zijn bescherming antwoord geeft, ook
als hij dit doet in antwoord op door de rechter aan hem gestelde vragen. Daarmee neemt het
Openbaar Ministerie plaats op de stoel van de rechter waar het met betrekking tot de
ontnemingstoezegging al plaatsnam op de stoel van de wetgever.

- Het Openbaar Ministerie heeft in strijd met wat de wet in artikel 226j Sv regelt en overigens
daarmee beoogt te waarborgen, de rechter-commissaris niet ingelicht over het geheel van de met
[getuige 1] over zijn bescherming gemaakte afspraken, terwijl het Openbaar Ministerie wist dat de
getuigenbeschermingsafspraken voor [getuige 1] een voorwaarde waren om te komen tot het
afleggen van zijn verklaringen. Dat de rechter-commissaris tijdens de gedingfase in hoger beroep
alsnog heeft kunnen kennisnemen van met [getuige 1] gesloten overeenkomsten neemt deze
onrechtmatigheid niet weg, nu dat kennisnemen geen (proportionaliteits)toetsing inhield doch
uitsluitend zag op de vraag naar het bestaan van inhoudelijke samenhang tussen de zgn.
overeenkomst op hoofdlijnen uit 2009 en de zgn. intentieverklaring financiële bepalingen uit 2007.

- De informatieverstrekking door het Openbaar Ministerie over de met [getuige 1] gemaakte
beschermingsafspraken is misleidend geweest. Steeds is de indruk gewekt dat het samenstel van
voorwaarden dat in die “intentieverklaring financiële bepalingen” uit 2007 was opgenomen in die
“overeenkomst op hoofdlijnen” uit 2009 was overgenomen, terwijl genoegzaam is gebleken dat
[getuige 1] te kennen had gegeven zelf in zijn door de Staat te financieren bescherming te willen
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voorzien.

- Onduidelijkheid is blijven bestaan over welke geledingen binnen de organisatie van het
Openbaar Ministerie betrokken zijn geweest bij de door de verdediging gewraakte
informatievoorziening.

Het gevolg van dit een en ander is geweest dat de verdachte [verdachte] zich heeft te verdedigen
tegen een kroongetuige die voor een groot aantal zeer ernstige feiten dragend althans
zwaarwegend bewijs heeft aangeleverd. Dit, terwijl aan de kroongetuige [getuige 1] in strijd met
de (bedoeling van de) wet toezeggingen zijn gedaan die hem een financieel motief geven om in
strijd met de waarheid te verklaren. Over die toezeggingen is geen, althans onvoldoende, juiste
informatie verstrekt als gevolg waarvan de betrouwbaarheid van die verklaringen niet, althans
onvoldoende, kan worden vastgesteld.

Toegespitst op de kroongetuige [getuige 2] is met betrekking tot het handelen van het Openbaar
Ministerie het volgende gebleken.

a. De met de getuige [getuige 2] gemaakte afspraak kan de proportionaliteitstoetsing niet

doorstaan. Het Openbaar Ministerie heeft in de strafzaak tegen [getuige 2] in eerste aanleg fors
stelling genomen, zoals blijkt uit de vordering van de officier van justitie tot oplegging van een
levenslange gevangenisstraf en de onderbouwing daarvan. Het is in het licht van de
proportionaliteitsvraag moeilijk te begrijpen dat het Openbaar Ministerie, bij gelegenheid van de
vordering tot toetsing van de voorgenomen afspraak bij de rechter-commissaris, in het geheel
geen melding heeft gemaakt van dat eerder ingenomen standpunt en van die gemaakte
ommezwaai. Kennelijk in dat door het Openbaar Ministerie ingezette spoor heeft de rechter-
commissaris evenmin een overweging gewijd aan dit aspect, terwijl juist de proportionaliteitstoets
een zeer belangrijk onderdeel vormt van de (voorlopige) rechtmatigheidstoetsing door de rechter-
commissaris. Daarbij komt, dat [getuige 2] eerder in een andere zaak is vervolgd ter zake van
betrokkenheid bij een levensdelict, terwijl in de zaak tegen [verdachte] al een kroongetuige
figureerde, namelijk [getuige 1] . Ook deze twee aspecten raken aan de vraag naar de
proportionaliteit van de met [getuige 2] gemaakte afspraak. Voorts roept de – na een eis tot
levenslange gevangenisstraf in eerste aanleg – aan [getuige 2] toegezegde maximale
strafvermindering in dit verband verbazing op. Deze is zonder meer een contra-indicatie voor het
aannemen van de proportionaliteit van de met [getuige 2] gemaakte afspraak

b. Het Openbaar Ministerie heeft in strijd met het wettelijk systeem gehandeld door in de
getuigenbeschermingsovereenkomst een absolute geheimhoudingsverplichting op te nemen.
Daarmee neemt het Openbaar Ministerie plaats op de stoel van de rechter.

c. Het Openbaar Ministerie heeft, in strijd met wat de wet in artikel 226j Sv regelt en daarmee
beoogt te waarborgen, de rechter-commissaris niet ingelicht over het geheel van de met [getuige
2] gemaakte afspraken over zijn bescherming, terwijl het Openbaar Ministerie wist – want
daarvoor moet het worden gehouden – dat de getuigenbeschermingsafspraken voor [getuige 2]
een voorwaarde waren om te komen tot het afleggen van verklaringen.

d. Aan [getuige 2] is als onderdeel van de met hem gemaakte afspraak toegezegd dat wordt
afgezien van het ontnemen van zijn door criminele activiteiten verkregen voordeel. De daarvoor
door het Openbaar Ministerie aangedragen argumenten zijn niet alleen niet overtuigend, maar ook
en vooral is deze ontnemingstoezegging in strijd met de (bedoeling van de) wet en dus
onrechtmatig gedaan.

e. Met betrekking tot het onderwerp bescherming van de getuige [getuige 2] is gebleken van
onrechtmatig handelen door het Openbaar Ministerie. Op grond van de inhoud van een door drie
officieren van justitie opgemaakt proces-verbaal, bezien in samenhang met de verklaringen van
nadien door het hof als getuigen gehoorde officieren van justitie, bestaan sterke aanwijzingen dat
met [getuige 2] is overeengekomen dat hij met financiële ondersteuning van de Staat zelf in zijn
bescherming mag voorzien. Waar dit in het geval van [getuige 1] voldoende is komen vast te
staan bestaan ten aanzien van [getuige 2] sterke aanwijzingen dat ook aan hem als kroongetuige
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toezeggingen zijn gedaan die in strijd zijn met de (bedoeling van de) wet. Het gevolg daarvan is
dat aan hem een financieel motief is gegeven om in strijd met de waarheid te verklaren, terwijl
over die toezeggingen geen althans verregaand onvoldoende juiste informatie is verstrekt.
Daardoor kan de betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 2] niet althans onvoldoende
kan worden vastgesteld.”

Het hof heeft in de inleiding van zijn arrest een algemeen kader gegeven waaraan het de
voornoemde verweren heeft getoetst:15

“1.6.2 De toetsing van de met de kroongetuigen gemaakte afspraak door de zittingsrechter

Aan de bespreking van aan de kroongetuigen te relateren verweren gaat een korte beschouwing
over de rol van de zittingsrechter in relatie tot de afspraak als bedoeld in artikel 226g Sv vooraf.
Die is van belang voor de inkadering van de beoordeling van de formele verweren die over de
afspraken met de kroongetuigen zijn gevoerd. De Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken
voorziet in de bevoegdheid van de officier van justitie om een afspraak te maken met een criminele
getuige. Aan deze getuige mag een vermindering van de strafeis worden toegezegd die maximaal
de helft bedraagt van de straf die in een situatie zonder de medewerking van de getuige zou
worden geëist. In ruil daarvoor gaat de getuige jegens de officier van justitie de verplichting aan
om volledig en naar waarheid te verklaren over de in de afspraak te vermelden personen en
strafbare feiten.

Het is aan de rechter-commissaris om de voorgenomen afspraak op vordering van de officier van
justitie op rechtmatigheid te beoordelen. Daarbij zijn de beginselen van proportionaliteit en
subsidiariteit een belangrijk richtsnoer. Door een toewijzende beslissing van de rechter-
commissaris komt de afspraak tot stand. Hiermee is de kern van de wettelijke regeling
weergegeven.

De wet regelt geen specifieke rol voor de zittingsrechter. Weliswaar wordt in de parlementaire
stukken veelvuldig vermeld dat het de zittingsrechter is die de overeenkomst uiteindelijk toetst,
maar dit is niet in enige bepaling vastgelegd. Men zal eveneens vergeefs zoeken naar een
schematische of systematische voorstelling van de bevoegdheidsverdeling, een materieel kader of
een kader voor sanctionering. Dat wil niet zeggen dat de wetgever aan de positie van de
zittingsrechter geen aandacht heeft besteed. Integendeel. In tal van beschouwingen, veelal naar
aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer wordt hierop door de minister ingegaan.

De toetsing die de rechter-commissaris uitvoert is tijdens de parlementaire behandeling
gekenmerkt als een min of meer marginale. Deze spitst zich geheel toe op de rechtmatigheid van
de afspraak. “De rechter-commissaris toetst op een afstandelijker wijze of het door de officier van
justitie gepresenteerde voornemen op basis van de aan hem verstrekte informatie verantwoord en
rechtmatig kan worden geacht.” En hij treedt niet in de beoordeling of “het maken van een afspraak
het enige en juiste middel is, dan wel een andere opsporingsstrategie is aangewezen”. Bovendien is
overwogen dat een afspraak vooral tot stand zal komen in een vroege fase van de opsporing
waarin nog niet veel onderzoeksbevindingen beschikbaar zijn noch ter beschikking kunnen worden
gesteld. Het oordeel van de rechter-commissaris is gebaseerd op de dan bekende feiten en
omstandigheden. Daardoor is het voorlopig van aard. Niettemin is dit oordeel van de rechter-
commissaris van groot belang. Op diverse plaatsen in de parlementaire stukken blijkt dat door de
minister is gezegd dat, met de invoering van een rechterlijke toetsing voorafgaand aan de
totstandkoming van de afspraak, uitvoering is gegeven aan een unaniem door de Tweede Kamer
uitgesproken wens bij de aanvaarding van de motie-Kalsbeek. Het zou aldus één van de vele
vormen zijn waarin controle en transparantie in het proces van opsporing en vervolging tot
uitdrukking moesten komen.

Waaruit bestaat dan de toetsende rol van de zittingsrechter die niet van een wettelijke basis is
voorzien maar die, zoals soms in de wetsgeschiedenis is gesuggereerd, wel “vol” van karakter is?
Wat dit laatste punt betreft zijn de accenten tijdens de parlementaire behandeling nog wel eens
verschillend gelegd. Op sommige momenten is aan het finale karakter van het oordeel van de
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zittingsrechter verbonden dat hierin alle later aan het licht gekomen feiten en omstandigheden
kunnen worden betrokken. Daarmee wordt dit van groter en doorslaggevend gewicht. Deze visie
is onder meer te vinden in paragraaf 8 van de Memorie van toelichting. Elders is dit, mogelijk als
resultaat van de gedachtewisseling, stringenter geformuleerd, zoals in de Nota naar aanleiding
van het verslag. Daarin zegt de minister: “Weliswaar blijft de zittingsrechter eveneens bevoegd de
totstandgekomen afspraak alsnog af te keuren, maar een dergelijke situatie zal zich redelijkerwijs pas
voordoen indien er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen die de gemaakte afspraak in het fundament
aantasten en die de rechter-commissaris ten tijde van zijn toetsing niet bekend waren (zoals bedrog
van de zijde van de criminele getuige of bewuste misleiding door openbaar ministerie of politie).

Evenmin is geheel uitgesloten dat de zittingsrechter bij gelijk gebleven omstandigheden wel tot een
ander oordeel over de door de rechter-commissaris rechtmatig geoordeelde afspraak komt.”

Uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever de beoordeling van de
betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuige als de kerntaak voor de zittingsrechter
beschouwt. In het beslismodel dat de zittingsrechter hanteert kunnen daaraan vragen voorafgaan
die betrekking hebben op de bruikbaarheid van de verklaringen in juridisch opzicht. In dat verband
kan ook de vraag aan de orde zijn of het gaat om bewijs dat rechtmatig is verkregen. Meer
fundamenteel kan in debat zijn of de afspraak met de kroongetuige de eerlijkheid van het proces
van de verdachte, ten laste van wie verklaringen zijn afgelegd, zodanig aantast dat de
ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging in het geding komt. Het gaat hierbij
telkens om kwesties waarvoor artikel 359a Sv een regeling biedt. De afspraak komt immers tot
stand in het kader van het voorbereidend onderzoek als bedoeld in artikel 359a Sv in de strafzaak
van de verdachte ten laste van wie is verklaard. De afspraak is ook onderdeel van het
voorbereidend onderzoek in de strafzaak van de kroongetuige maar dat kan hier vanwege
ontbreken van relevantie onbesproken blijven.

Gelet op de in de rechtspraak aanvaarde rol van de zittingsrechter bij de toetsing van de
rechtmatigheid van opsporingsmethoden vindt de bedoelde beoordeling primair plaats op geleide
van gevoerde verweren. Met een toereikende onderbouwing moet worden aangetoond dat
rechtsregels zijn geschonden bij de totstandkoming of door de inhoud van de afspraak, waardoor
de verdachte in een door de strafrechter relevant te achten belang is getroffen. In zo’n geval kan
de rechter overwegen om toepassing te geven aan het sanctie-instrumentarium van artikel 359a
Sv.

Ook kan de eerlijkheid van het strafproces in het geding zijn. Ten eerste doordat het in artikel 6
EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces een rol speelt bij de beoordeling van verweren
gevoerd op de voet van artikel 359a Sv. Maar mogelijk ook als zelfstandige toetssteen, namelijk in
het geval dat wordt geklaagd over gevolgen die de inhoud van de afspraak beweerdelijk heeft
gehad op de volledigheid of kwaliteit van het onderzoek ter terechtzitting.

Een rol van de zittingsrechter, zoals hiervoor omschreven, past in de rol zoals die lijkt te zijn
verondersteld in de hiervoor aangehaalde passage uit de Nota naar aanleiding van het verslag.

Waar het gaat om de beoordeling van de betrouwbaarheid als zodanig geldt voorts de instructie
aan de zittingsrechter die is neergelegd in de verzwaarde motiveringseis van artikel 360, tweede
lid, Sv. In het geval namens de verdachte wordt aangevoerd dat (juridische) gebreken in de
totstandkoming of inhoud van de afspraak de betrouwbaarheid van de door de kroongetuige
afgelegde verklaringen aantasten, worden deze betrokken in de in die bepaling bedoelde
uitgebreide motivering. Indien en voor zover daarbij aan uitdrukkelijk onderbouwde standpunten
als bedoeld in artikel 359, tweede lid, Sv wordt voorbijgegaan dienen daarvoor in die motivering in
het bijzonder de reden te worden opgegeven.

Tot slot verdient, in verband met enkele hierna te bespreken verweren, nog het volgende
vermelding. De wetgever heeft onder ogen gezien dat op enig moment kan blijken dat de
kroongetuige verklaringen heeft afgelegd die in strijd zijn met de waarheid of gebaseerd zijn op
misleiding. Er is dan, zo blijkt uit de brief van de minister aan de voorzitter van de Tweede Kamer
van 30 maart 2000, niet aan de voorwaarden van de afspraak voldaan. In een dergelijk geval zal
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13.4.

de toegezegde tegenprestaties, bestaand uit de lagere strafeis van de officier van justitie, niet of
slechts ten dele behoeven te volgen.

Nadat de afspraak tot stand is gekomen heeft de rechter geen taak ten aanzien van de
voortduring ervan. In de strafzaak van de kroongetuige heeft de zittingsrechter de bevoegdheid
om de straf op te leggen die hij passend acht, waarbij hij op vordering van het Openbaar
Ministerie laat meewegen de bijdrage die de getuige heeft geleverd aan de opsporing en
vervolging van misdrijven. Daarbij zal hij zich, gezien de aard van deze in artikel 44a Sr
neergelegde maatstaf, in aanzienlijke mate laten leiden door het in de onderbouwing van die
vordering besloten liggende advies van het Openbaar Ministerie.”

Het middel ziet op de rol die de zittingsrechter toekomt ten aanzien van getuigen met wie een
afspraak als bedoeld in art. 226g Sv is gemaakt. In het citaat hiervoor is aangegeven welke rol het
hof in de onderhavige zaak voor zich ziet weggelegd en hoe die rol zich verhoudt met de wettelijk
opgedragen toetsende rol van de rechter-commissaris. Het hof heeft er aan de hand van de
wetsgeschiedenis op gewezen dat de toetsing van de kroongetuigenovereenkomst door de
rechter-commissaris min of meer marginaal is. De onderzoeksrechter beoordeelt de voorgenomen
afspraak met de getuige op rechtmatigheid, waarbij de beginselen van proportionaliteit en
subsidiariteit een belangrijk richtsnoer vormen. Voor de zittingsrechter ligt daarentegen meer het
accent op de betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuige. Verweren ten aanzien
van de betrouwbaarheid worden door het hof betrokken in de motiveringseis van art. 360 Sv. Voor
zover aan het betrouwbaarheidsverweer voorbij wordt gegaan en sprake is van een uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt, wordt op grond van art. 359 lid 2 Sv daarvoor in die motivering in het
bijzonder de reden opgegeven. Er kunnen daarnaast vragen rijzen over de rechtmatigheid van de
bewijsgaring, waardoor de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging in het
geding komt. Het daarvoor aan te leggen toetsingskader wordt volgens het hof beheerst door art.
359a Sv. Indien de eerlijkheid van het proces in het geding is, kan art. 6 EVRM daarbij een rol
spelen. Ook kan dit artikel een separaat toetsingskader vormen, in het geval dat wordt geklaagd
over gevolgen die de inhoud van de afspraak beweerdelijk heeft gehad op de volledigheid of
kwaliteit van het onderzoek ter terechtzitting.

Deze benadering door het hof, die inhoudt dat het accent van de toetsing door de
zittingsrechter ligt op de betrouwbaarheid van de getuige en niet op de rechtmatigheid van de
overeenkomst, vindt steun in het nadien door de Hoge Raad gewezen arrest van 23 januari 2018,
ECLI:NL:HR:2018:64. In dit arrest speelde de vraag hoe vorm en inhoud moet worden gegeven
aan de toetsing van de betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van de
kroongetuigen(overeenkomst) door de zittingsrechter, met name in het licht van de bijzondere
motiveringsplicht uit art. 360 lid 2 Sv die geldt indien de verklaringen van een kroongetuige tot het
bewijs worden gebezigd. De voor dit middel relevante rechtsoverwegingen luiden als volgt:

“2.3. Bij de beoordeling van de middelen is het volgende juridisch kader van belang.

(…)

- De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet van 12 mei 2005 tot
wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot
verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn
afgelegd (toezeggingen aan getuigen in strafzaken), Stb. 2005, 254, houdt ten aanzien van de
art. 226g en 226h Sv het volgende in:

"Indien overeenstemming met de toekomstige getuige wordt bereikt, en het college van
procureurs-generaal de afspraak heeft gefiatteerd, legt de officier van justitie de voorgenomen
afspraak ter toetsing voor aan de rechter-commissaris in het gerechtelijk vooronderzoek dat is
gevorderd in de zaak tegen de verdachte ten aanzien van wie de belastende verklaring zal
worden afgelegd. (...) De rechter-commissaris hoort de getuige en beoordeelt de rechtmatigheid
van de afspraak. Als hij tot het oordeel komt dat de afspraak rechtmatig is, dan komt de afspraak
tot stand. (...)

293



Op de terechtzitting wordt de getuige opnieuw gehoord; de rechtbank beoordeelt of de
desbetreffende verklaring als rechtmatig bewijsmiddel kan worden gebezigd. Hoewel niet
aannemelijk is dat de rechtbank tot een geheel tegengesteld oordeel over de rechtmatigheid van
de gemaakte afspraak zal komen, is het in beginsel mogelijk dat de rechtbank – bijvoorbeeld na
gebleken opzettelijke misleiding van de zijde van de getuige of van de officier van justitie – de
gemaakte afspraak onrechtmatig oordeelt.

In het geval dat de rechtbank tot de conclusie komt dat de gemaakte afspraak rechtmatig is en de
getuigenverklaring noodzakelijk is voor het bewijs, dan geeft zij daarvan in het vonnis blijk.

(...)

Het oordeel van de rechter-commissaris over de rechtmatigheid van de totstandkoming van de
toezegging impliceert niet dat de zittingsrechter daaraan per definitie gebonden is. De rechtbank
die oordeelt in de zaak tegen de verdachte te wiens laste de verklaring is afgelegd, zal zich
zelfstandig een eigen oordeel over de betrouwbaarheid en de deugdelijkheid van de
getuigenverklaring als bewijsmiddel moeten vormen. Een verklaring die is opgenomen na de
totstandkoming van een als rechtmatig bestempelde afspraak, kan door de zittingsrechter als
bewijsmiddel terzijde geschoven worden, hetzij omdat de rechter het achteraf niet eens is met het
rechtmatigheidsoordeel van de rechter-commissaris of omdat hij de verklaring anderszins niet
deugdelijk vindt.

Uiteraard geeft het oordeel van de rechter-commissaris een belangrijke indicatie van het belang
van de verklaring, maar het uiteindelijke gewicht daarvan zal door de zittingsrechter op een later
tijdstip in het geheel van het beschikbare bewijsmateriaal, de mogelijke bewijsconstructie en de
inhoud van de bewijsmiddelen moeten worden beoordeeld. Het oordeel van de rechter-
commissaris moet in dit licht steeds worden gezien als een voorlopig oordeel, gebaseerd op de
toen bekende feiten en omstandigheden. Het oordeel van de rechter-commissaris over de
rechtmatigheid van de afspraak is naar zijn aard gebonden aan de stand van het onderzoek, zoals
deze ten tijde van de vordering op grond van artikel 226g, derde lid, door de officier van justitie
wordt gepresenteerd en is als zodanig een momentopname. Naarmate het onderzoek verder
vordert, kan blijken dat de rol van de getuige een andere is geweest, dan door deze – al dan niet
bewust misleidend – is weergegeven.

(...)

Om te benadrukken dat het gebruik van een verklaring die met behulp van een toezegging is
verkregen extra behoedzaamheid en zorgvuldigheid vergt, is een aanvullend
bewijsminimumvoorschrift opgenomen in artikel 344a Sv (...). Aan artikel 344a is toegevoegd dat
de bewezenverklaring niet uitsluitend mag berusten op verklaringen van getuigen aan wie volgens
de hier voorgestelde procedure een toezegging door de officier van justitie is gedaan. (...) De
NVvR heeft opgemerkt dat vooral van belang is dat de rechter die een getuigenverklaring,
verkregen met behulp van een toezegging op grond van 226g, als bewijsmiddel bezigt, in het
vonnis opneemt waarom hij deze verklaring betrouwbaar acht. Ik onderschrijf dit belang en stel
voor artikel 360 daartoe aan te vullen."

(Kamerstukken II 1998/99, 26 294, nr. 3, p. 9, 16-18)

2.4.1.

Bij de beoordeling van de middelen moet het volgende worden vooropgesteld. Ingevolge het ook
in hoger beroep toepasselijke art. 360, tweede en vierde lid, Sv behoort de rechter het gebruik
voor het bewijs van de verklaring van een getuige met wie op grond van art. 226h, derde lid, Sv
door de officier van justitie een afspraak is gemaakt, op straffe van nietigheid nader te motiveren.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Dit betekent dat de rechter ervan blijk dient te geven zelfstandig de betrouwbaarheid van de
verklaring te hebben onderzocht.

2.4.2.

Mede gelet op de hiervoor onder 2.3 weergegeven wetsgeschiedenis strekt de in art. 360, tweede
lid, Sv bedoelde motiveringsverplichting zich niet uit tot het oordeel van de rechter omtrent de
rechtmatigheid van de afspraak als bedoeld in art. 226g, tweede lid, Sv. Reeds in het gebruik van
de verklaring van de getuige met wie de afspraak is gemaakt, voor het bewijs ligt besloten dat de
rechter niet tot een andersluidend oordeel ter zake van de rechtmatigheid is gekomen dan in de
beschikking van de rechter-commissaris als bedoeld in art. 226h, derde lid, Sv is vervat. Dat laat
onverlet dat indien de rechter afwijkt van een door de verdachte uitdrukkelijk onderbouwd
standpunt ten aanzien van de rechtmatigheid van die afspraak, hij gehouden is in het bijzonder de
redenen op te geven die daartoe hebben geleid op grond van art. 359, tweede lid tweede volzin,
Sv.”

De stellers van het middel richten hun pijlen op de door het hof aangelegde
rechtmatigheidstoets. Aangevoerd wordt dat de door het hof aangelegde toetssteen te beperkt
en daardoor onjuist is, aangezien het – zo begrijp ik het middel – verzuimd heeft inzichtelijk te
maken dat het gehouden is te responderen op uitdrukkelijk onderbouwde standpunten als
bedoeld in art. 359 lid 2 Sv en daarentegen art. 359a Sv als toetsingskader heeft aangehouden.
Indien achteraf geoordeeld moet worden dat de afspraken die met de kroongetuige zijn gemaakt
onrechtmatig zijn, bijvoorbeeld omdat ontoelaatbare toezeggingen zijn gedaan, kunnen volgens
de toelichting op het middel de getuigenverklaringen niet tot het bewijs worden gebezigd.

Het is de vraag of een dergelijke algemene klacht een behandeling in cassatie rechtvaardigt,
zeker nu de doorwerking van het vermeende onjuiste kader op concrete onderdelen nog in
afzonderlijke middelen ter sprake komt.16 Bovendien is onvoldoende duidelijk welk belang de
verdachte heeft bij de desbetreffende klacht, aangezien het hof de overeenkomst rechtmatig heeft
geoordeeld en het onduidelijk is hoe een andere rechtmatigheidstoets tot een andere uitkomst
zou moeten leiden. Gelet hierop grijp ik het middel louter aan om de piketpalen uit te slaan die
kunnen dienen bij de bespreking voor de andere middelen. De klacht zelf noopt daar als gezegd
evenwel niet toe.

De toelichting op het middel zoekt steun voor een andere benadering dan het hof heeft gevolgd
in het hiervoor onder 13.4 genoemde arrest uit januari 2018. Uit dit arrest – dat dateert van ná de
uitspraak van het hof – zou volgens de stellers van het middel blijken dat een rechterlijk oordeel
dat de rechtmatigheid van de afspraak raakt tot gevolg hebben dat de via de afspraak verkregen
verklaring niet tot het bewijs kan worden gebruikt. De verwijzing door de Hoge Raad naar het
tweede lid van art. 359 Sv en de totstandkomingsgeschiedenis van de motiveringsplicht uit art.
360 Sv, zouden hierop wijzen. Daarnaast zoeken de stellers van het middel steun in de
omstandigheid dat in de parlementaire geschiedenis is benadrukt dat de rechter moet
verantwoorden waarom hij de verklaring van de 226g-getuige betrouwbaar acht.17

Ik kan de stellers van het middel hierin niet volgen. Het voornoemde arrest van de Hoge Raad
heeft betrekking op de motiveringsverplichting die in het tweede lid van art. 360 Sv is neergelegd.
De Hoge Raad leidt uit deze verplichting geen ambtshalve verplichting voor de rechter af om te
motiveren waarom hij tot hetzelfde rechtmatigheidsoordeel als de rechter-commissaris. Dat is
slechts anders indien de rechter afwijkt van een door de verdachte uitdrukkelijk onderbouwd
standpunt ten aanzien van de rechtmatigheid van die afspraak. In een dergelijk geval zal de
rechter dus moeten motiveren waarom hij, in afwijking van hetgeen door de verdediging is bepleit,
van oordeel is dat er sprake is van een rechtmatige overeenkomst. Dat de Hoge Raad een
dergelijke motiveringsverplichting benoemt wekt geen verbazing; art. 359 lid 2 Sv dwingt hier
immers toe.

De wettelijke verplichting om te responderen op uitdrukkelijk onderbouwde standpunten dient
te worden onderscheiden van verweren die gericht zijn op de toepassing van een strafvorderlijke
sanctionering. Onder de eerste noemer zijn verweren te scharen die duidelijk, beargumenteerd en
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13.10.

13.11.

13.12.

voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van de feitenrechter naar voren zijn
gebracht. Indien het verweer gericht is op een onrechtmatigheid in het vooronderzoek en daaraan
een strafprocessuele consequentie zoals bewijsuitsluiting wordt verbonden, is in beginsel vereist
dat aan de hand van de factoren van art. 359a lid 2 Sv wordt gemotiveerd welk rechtsgevolg als
bedoeld in art. 359a lid 1 Sv moet volgen. Indien dit niet gebeurt, schept art. 359a noch art. 359
Sv een responsieplicht.18 Wel kan bewijsuitsluiting noodzakelijk zijn ter verzekering van het recht
van de verdachte op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM, zoals daaraan mede door het
EHRM uitleg is gegeven.19 Tegen deze achtergrond sluit het oordeel van het hof dat de toetsing
van de rechtmatigheid van de afspraken vorm krijgt binnen de kaders van art. 359a Sv en 6 EVRM
niet zonder meer aan bij het latere arrest van de Hoge Raad, aangezien daarin de toetsing van de
rechtmatigheid vorm krijgt binnen art. 360 lid 2 jo. 359 lid 2 Sv. Een en ander brengt echter niet
mee dat de toetsing van de rechtmatigheid niet is verricht. Wat dat betreft is sprake van lood om
oud ijzer; van een toetsing van de rechtmatigheid is hoe dan ook sprake. Dit komt in het arrest
ook op verschillende plaatsen naar voren. Het hof heeft bijvoorbeeld onderzocht of de afspraken
in het kader van getuigenbescherming als onrechtmatig kunnen worden beschouwd. Onafhankelijk
van de rechtmatigheidsroute die wordt bewandeld, is het hof gehouden een antwoord op die
vraag te formuleren. Daarbij acht ik er niets op tegen dat het hof het toetsingskader van art. 359a
Sv aanlegt om te onderzoeken of het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden
verklaard. De verweren zijn door de verdediging ook in die sleutel gezet,20 terwijl mij ook
onduidelijk is hoe art. 359 lid 2, tweede volzin, Sv als beoordelingskader kan dienen voor de
sanctionering van onrechtmatigheden van de afspraak. Bovendien geldt art. 6 EVRM altijd als
ondergrens. Indien niet sprake is van een eerlijk proces, is er reden tot ingrijpen. Dat
uitgangspunt geldt onafhankelijk van het aan te leggen toetsingskader. Ik merk op dat de Hoge
Raad vóór de totstandkoming van art. 226g en verder Sv de kroongetuigenovereenkomst toetste
aan art. 6 EVRM en de beginselen van een behoorlijke procesorde.21

Het is bovendien de vraag of uit het in de toelichting van het middel genoemde arrest kan
worden afgeleid dat niet óók art. 359a Sv het toetsingskader is bij rechtmatigheidsvragen. Vóór de
invoering van de kroongetuigenregeling uit art. 226g en verder Sv, heeft de Hoge Raad overwogen
dat onregelmatigheden met betrekking tot de kroongetuigenovereenkomst door art. 359a Sv
worden bestreken.22 Het is van belang om op te merken dat het arrest uit 2018 ziet op het geval
dat in weerwil van wat door de verdediging wordt aangevoerd, het hof tot het oordeel komt dat
sprake is van een rechtmatige overeenkomst. In een dergelijk geval doet zich een vormverzuim
niet voor, aangezien er geen verschil is tussen het oordeel van het hof en de rechter-commissaris.
Het is tegen deze achtergrond begrijpelijk dat de Hoge Raad art. 359a Sv, dat ziet op de
sanctionering van vormverzuimen, niet noemt. Bovendien laat de Hoge Raad zich uit over de
motiveringsverplichting van de rechter. Die verplichting is bij uitstek van betekenis in het geval een
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt is ingenomen, aangezien in dat geval de rechter gehouden is
bij afwijking hiervan in het bijzonder de redenen op te geven die daartoe hebben geleid.

Het voorgaande brengt mee dat van een doorwerking van een onjuist kader in de concrete
toetsing van vermeende onrechtmatigheden, geen sprake is. De toepassing van dit kader komt
hierna nog afzonderlijk ter sprake bij de daarop geënte middelen. Het door het hof aangelegde
toetsingskader is in ieder geval niet onjuist en is toereikend gemotiveerd.

Het middel faalt.

(On)toelaatbare toezeggingen: gesloten of open stelsel?

14. Het tweede middel klaagt over de verwerping van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt
dat samengevat inhoudt dat met de totstandkoming van de kroongetuigeregeling is beoogd een
gesloten systeem in de wet neer te leggen en het opportuniteitsbeginsel is ingeperkt, zodat enkel
toegezegd kan worden dat het Openbaar Ministerie strafvermindering zal vorderen, terwijl het hof
heeft nagelaten in het bijzonder de redenen op te geven waarom het van dit standpunt is
afgeweken, althans dat de afwijking hiervan onjuist is, zodat het hof ten onrechte heeft
geoordeeld dat het Openbaar Ministerie ten aanzien van de getuigen [getuige 1] en [getuige 2]
verschillende beslissingen kon nemen op basis van het opportuniteitsbeginsel en dat deze niet de
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14.1.

rechtmatigheid van de afspraken met deze getuigen aantasten, hetgeen nietigheid tot gevolg
heeft.

Voor zover voor de beoordeling van het middel van belang heeft het hof onder het kopje
“2.1.2.2.6.2.1 Inleidend” het volgende overwogen:

“De Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken kent een lange wordingsgeschiedenis. Reeds
ten tijde van de behandeling van de rapporten van de parlementaire enquêtecommissie onder
voorzitterschap van Van Traa in 1996 werd het belang van een wettelijke regeling over dit
onderwerp onderkend. Vervolgens heeft de behandeling van het wetsontwerp vanaf de indiening
ervan bij de Tweede Kamer in 1998 tot aanvaarding in de Eerste Kamer ongeveer zeven jaar
geduurd. Daarbij is gebleken dat binnen de Tweede Kamer opvattingen leefden die kort gezegd
inhielden dat de bevoegdheid van de officier van justitie om afspraken te maken met criminele
getuigen strikt beperkt diende te blijven tot het toezeggen van een neerwaarts bijgestelde
strafeis. Dit heeft onder meer geleid tot aanvaarding van het amendement Rouvoet-Van der Staaij
op 5 juli 2001, waarmee een laatste volzin werd toegevoegd aan het eerste lid van artikel 226g
Sv. Hierin werd de beoogde beperking expliciet tot uitdrukking gebracht. De minister had dit
amendement overigens als overbodig gekwalificeerd omdat hij het daaraan ten grondslag
liggende uitgangspunt deelde.

Na aanvaarding van het wetsontwerp in de Tweede Kamer heeft het wetgevingsproces enkele
jaren stilgelegen waarna het in 2004 weer op gang kwam. Tijdens het debat in de Tweede Kamer
van 8 september 2004 werd de discussie over de exclusiviteit van de wettelijke regeling zoals die
al was aanvaard, hernomen. De standpunten van de parlementariërs liepen sterk uiteen. Dat dit
een problematische situatie opleverde werd door de minister in dat debat gesignaleerd. Hij wees
op de complicatie dat het oorspronkelijk wetsontwerp nog door de Eerste Kamer moest worden
behandeld terwijl tegelijkertijd over de wettelijke regeling een fundamenteel debat in de Tweede
Kamer was ontstaan. Dit vormde mede de aanleiding om een brief toe te zeggen.

Meest in het oog springende gevolg van het heropende debat voor de wettekst is dat de
maximaal toe te zeggen strafvermindering werd verruimd van een derde naar de helft van de
zogeheten basisstrafeis. De discussie over de positie van het opportuniteitsbeginsel mondde niet
uit in enige alternatieve vorm van redactie van de reeds door de Tweede Kamer aanvaarde wet.

In de brieven aan de voorzitters van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer van respectievelijk
18 maart 2005 en 12 april 2005 heeft de minister vervolgens zijn zienswijze neergelegd. Daarbij
werd een driedeling gemaakt in typen toezeggingen:

1) toezeggingen waarvoor een wettelijke regeling nodig is; dit betreft uitsluitend afspraken over
strafvermindering, want het Openbaar Ministerie maakt volgens de minister in zo’n geval
afspraken met consequenties voor de beslissingsruimte van de rechter;

2) niet toelaatbare toezeggingen: toezeggingen van immuniteit (sepotverbod) en toezeggingen
omtrent de omvang van de tenlastelegging;

3) toelaatbare toezeggingen waarvoor geen wettelijke regeling nodig is en waarvoor de ruimte
moet worden geformuleerd waarbinnen deze kunnen worden gedaan. Dit moet in de aanwijzing
geschieden waarin het Openbaar Ministerie zichzelf beperkingen oplegt. Dit betreft bevoegdheden
die het Openbaar Ministerie reeds heeft en die behoren tot de beleids- en beoordelingsvrijheid
van het Openbaar Ministerie. De basis hiervoor is gelegen in het reeds aanvaarde artikel 226g lid
4 Sv dat het zogeheten kleine gunstbetoon van een wettelijke basis voorziet. Ingeval van een
uitdrukkelijk en causaal verband met de verklaringsbereidheid van de getuige dient hierover bij
proces-verbaal verantwoording te worden afgelegd.

Ook in de Eerste Kamer vroegen diverse leden aandacht voor de reikwijdte van de bevoegdheid
van de officier van justitie om toezeggingen te doen. Daarbij waren veel kritische geluiden te
horen over het standpunt van de minister dat aanzienlijk anders luidde dan dat van zijn
voorganger die het eerder aanvaarde wetsontwerp bij de Tweede Kamer had ingediend. De
minister nam in lijn met de inhoud van de hiervoor bedoelde brieven het standpunt in dat het
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opportuniteitsbeginsel de ruimte biedt aan de officier van justitie om andere toezeggingen te doen
dan alleen die van een aangepaste strafeis. Na een intensief debat, dat, voor zover het hof uit de
parlementaire stukken kan opmaken, zonder duidelijke conclusies eindigde en waarbij noch de
minister noch enige senator van standpunt veranderde, werd de wet ongewijzigd aangenomen
met de aantekening dat diverse fracties werden geacht te hebben tegengestemd.

Wat de bedoelingen van de wetgever betreft kan worden vastgesteld dat de beide Kamers van de
Staten-Generaal respectievelijk de betrokken ministers, elk in de hoedanigheid van medewetgever,
hun accenten hebben gelegd die niet (zonder meer) met elkaar te verenigen zijn.

Bij de interpretatie van de wet kunnen, zo blijkt uit het ter terechtzitting van de rechtbank en het
hof gevoerde debat, ver uiteen liggende standpunten worden ingenomen. Aan het ene uiterste
van het spectrum bevindt zich de uitleg dat geen andere afspraak mag worden gemaakt dan die
strekkend tot strafvermindering. Aan de andere kant daarvan leeft de opvatting dat het enige type
afspraak dat een wettelijke regeling behoefde en daarom heeft gekregen die van
strafvermindering is.

Dat de praktijk van opsporing en vervolging voor deze complicaties zou kunnen worden

geplaatst werd reeds door de Eerste Kamer op 8 maart 2005 en 10 mei 2005 voorzien.

Maar de gedachte dat “het betere niet de vijand van het goede” mocht worden is mede leidend
geweest bij de uiteindelijke aanvaarding van het wetsvoorstel.

Het diffuse parlementaire debat heeft zich in het kader van het Passageproces herhaald ten
overstaan van de strafrechter in twee feitelijke instanties. In die zin is de verwachting die senator
Rosenthal uitsprak tijdens de behandeling van het wetsontwerp op 10 mei 2005 bewaarheid.

De raadsman heeft een punt waar hij spanning signaleert tussen de Aanwijzing en de wettelijke
regeling. Met name indien gekozen wordt voor een min of meer restrictieve uitleg van de
bevoegdheden van de officier van justitie kan worden geconcludeerd dat de Aanwijzing minst
genomen op gespannen voet staat met de wet. Dat de wetsgeschiedenis voor deze conclusie
aanknopingspunten biedt kan uit het voorgaande voldoende blijken.

Aan de raadsman kan ook worden toegegeven dat aan het uitblijven van reacties uit het
parlement op sleutelmomenten, zoals dat van toezending van de Aanwijzing kort voor de
inwerkingtreding ervan, geen doorslaggevende betekenis kan worden toegekend bij de uitleg van
de bedoelingen van de wetgever.

Minder voor de hand liggend acht het hof het standpunt van de raadsman dat voor de uitleg van
de exclusiviteit van de wettelijke regeling uitsluitend, althans in beslissende mate, uitgegaan dient
te worden van de in de eerste fase ingenomen standpunten. Het gaat dan om de opvattingen die
door minister en Tweede Kamerleden zijn geuit ten tijde van de aanvaarding van het amendement
waarin is beoogd deze exclusiviteit tot uitdrukking te brengen. Bij dupliek heeft de raadsman zijn
standpunt enigszins genuanceerd maar daar niet de gevolgtrekking aan verbonden dat hij niet
langer achter voornoemde conclusie staat.

Niet valt in te zien waarom aan de geheel andersluidende uitleg van de minister, die hij in
overeenstemming achtte met de wettekst, geen betekenis toekomt. Datzelfde geldt voor de
gedachtewisseling in de Tweede Kamer in 2004 waarin door enkele leden een geheel ander licht
werd geworpen op de reeds door die Kamer aanvaarde wet. Dat de kwaliteit van hun inbreng niet
het door de raadsman verlangde niveau had is niet relevant voor het relatieve gewicht ervan. Het
hof betrekt hierbij de omstandigheid dat het parlementaire debat in beide kamers van de Staten-
Generaal weliswaar fel is geweest maar niet tot ondubbelzinnige conclusies, laat staan
verduidelijking op het niveau van de wet zelf, heeft geleid. Integendeel, er bestonden niet alleen
conflicterende opvattingen onder de actoren. Ook werd onder ogen gezien dat deze verschillen
van inzicht tot uitvoeringsproblemen zouden kunnen gaan leiden. Dat was voor enkele in het
wetgevingsproces betrokkenen tevens reden om te wijzen op het belang van nadere wet- en
regelgeving.
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Nog problematischer wordt het als de zeer uiteenlopende, uit de wetsgeschiedenis blijkende,
opvattingen in verband worden gebracht met de uiteindelijk gepubliceerde tekst van artikel 226g
Sv. Deze bevat enerzijds een eerste lid dat de basis biedt voor een afspraak met de criminele
getuige die uitsluitend betrekking heeft op strafvermindering. Anderzijds is er sprake van een
vierde lid waarin het kleine gunstbetoon is geregeld. Dit biedt de mogelijkheid voor het maken van
afspraken die niet kunnen worden aangemerkt als afspraken over strafvermindering. Als de
parlementaire geschiedenis van enige afstand wordt aanschouwd, biedt ook de reikwijdte van dit
vierde lid ruimte voor debat.

Het hof wijst in aanvulling op het voorgaande erop dat de wetgever zich in juridische zin niet laat
compartimenteren als de wil van de wetgever moet worden onderzocht om de met een wet
nagestreefde doelen op te helderen. Daar komt in dit geval bij dat gedurende het
wetgevingsproces door diverse actoren is onderkend dat het brede spectrum aan opvattingen de
totstandkoming van de wet heeft gecompliceerd en ook de wetstoepassing zou kunnen gaan
compliceren. De wetgever heeft ondanks deze omstandigheden niet willen verhinderen dat de wet
in zijn huidige vorm toch tot stand kwam.

Tegen deze achtergrond dient de slotsom te zijn dat de feitenrechter terughoudendheid past bij
de uitleg van de wet en bij beschouwingen over de bedoelingen van de wetgever. Het hof ziet
geen ruimte voor de mate van stelligheid zoals de verdediging en de advocaat-generaal zich
hebben veroorloofd.

Hoewel de door verdediging en advocaat-generaal ingenomen standpunten zich niet alle lenen
voor een volledige beantwoording van de achterliggende rechtsvragen door het hof kan toch
ervan worden uitgegaan dat de wetgever in elk geval enkele uitgangspunten heeft gehanteerd
die leidend zijn gebleven bij de gehele parlementaire behandeling. Deze dienen dan ook het kader
te vormen voor de door het hof aan te leggen maatstaven.

1. De wetgever heeft allereerst tot uitdrukking willen brengen dat in geen geval volledige
immuniteit mag worden toegezegd in ruil voor verklaringen.

2. Er mogen voorts geen afspraken worden gemaakt over de inhoud en de omvang van de
tenlastelegging.

3. Daarnaast heeft de wetgever een beloningsverbod aan de wet ten grondslag willen leggen. Er
mogen onder geen beding financiële toezeggingen worden gedaan die tot resultaat hebben dat
de bereidheid tot verklaren bij de criminele getuige wordt beïnvloed. Anders gezegd, verklaringen
mogen niet van die getuige worden gekocht.

Bij de bespreking van de betekenis van getuigenbeschermingsmaatregelen heeft dit laatste punt
in het voorgaande al een rol in de beoordeling gespeeld. Bij de hierna nog te geven beoordeling
van andere verweren zullen daarnaast de eerste twee genoemde uitgangspunten van belang
zijn.”

In feitelijke aanleg hebben de raadslieden van de verdachte uitvoerig betoogd dat en waarom
de wetgever is uitgegaan van een zogeheten ‘gesloten wettelijk stelsel’. In dit door de
raadslieden voorgestane stelsel zijn louter de in de wet geregelde afspraken toegestaan.
Concreet gaat het dan om de in art. 44a lid 2 Sr neergelegde lagere strafeisen door de officier van
justitie en de in art. 226g lid 4 Sv neergelegde toezeggingen die geduid worden als ‘gunstbetoon’.
Hieronder zijn de zogeheten kleine toezeggingen te scharen zoals het zich niet verzetten tegen
een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis. Met deze regeling zou het
opportuniteitsbeginsel zijn ingeperkt, in die zin dat het niet toegestaan is om op basis van dit
beginsel andere toezeggingen, zoals het afzien van voordeelsontneming, te doen.23 Tegenover
deze opvatting staat de door het Openbaar Ministerie verdedigde opvatting, die inhoudt dat de
kroongetuigeregeling door de verdediging te eng is uitgelegd. Er zijn ook toelaatbare
toezeggingen waarvoor geen wettelijke basis nodig is, waaronder ook afspraken zijn te scharen
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14.4.

14.5.

14.6.

die dienstbaar worden gemaakt aan een afspraak om een getuigenverklaring af te leggen. De
ruimte voor dergelijke afspraken, die niet direct zien op de vragen van art. 348 en 350 Sv, zou
gelegen zijn in het opportuniteitsbeginsel.24

Het hof heeft tussen deze twee benaderingen geen keuze willen maken. Daarbij heeft het
gewezen op de niet altijd heldere wetsgeschiedenis, waardoor de feitenrechter terughoudendheid
past bij de uitleg van de wet en bij beschouwingen over de bedoelingen van de wetgever. Het hof
ziet geen ruimte voor de mate van stelligheid zoals de verdediging en de advocaat-generaal zich
hebben veroorloofd. Wel ziet het hof aanknopingspunten in de wetsgeschiedenis die leiden tot
enkele uitgangspunten, te weten:

a. De wetgever heeft allereerst tot uitdrukking willen brengen dat in geen geval volledige
immuniteit mag worden toegezegd in ruil voor verklaringen.

b. Er mogen geen afspraken worden gemaakt over de inhoud en de omvang van de
tenlastelegging.

c. De wetgever heeft een beloningsverbod aan de wet ten grondslag willen leggen. Er mogen
onder geen beding financiële toezeggingen worden gedaan die tot resultaat hebben dat de
bereidheid tot verklaren bij de criminele getuige wordt beïnvloed. Anders gezegd, verklaringen
mogen niet van die getuige worden gekocht.25

Het middel richt zich op het uitblijven van een beslissing door het hof op de vraag in hoeverre de
wettelijke regeling een gesloten of een meer open karakter heeft. Uit het arrest kan worden
afgeleid dat het hof een uitputtend antwoord op die vraag niet nodig heeft gehad om tot een
beantwoording van de vragen van art. 348 en 350 Sv te komen. Gelet hierop rijst de vraag
waarom in cassatie voor de onderhavige zaak die vragen wel beantwoording behoeven. Het
middel bevat hierover geen toelichting, terwijl in een geval dat het belang niet evident is, juist wel
toelichting vereist is met betrekking tot het belang bij het ingestelde cassatieberoep, te vertalen
als het – rechtens te respecteren – belang bij vernietiging van de bestreden uitspraak en een
nieuwe feitelijke behandeling van de zaak.26 Met die constatering zal ik echter niet volstaan,
aangezien het arrest en de toelichting op het middel aantonen dat de toepassing van de
wettelijke regeling geenszins is uitgekristalliseerd. Met het oog op de rechtsvormende taak van de
Hoge Raad en het zaaksoverstijgende belang van dit thema, is het aangewezen om de
kroongetuigeregeling nader te bekijken.

Er is in de literatuur – en overigens ook in de wetsgeschiedenis – vaak gerefereerd aan de lange
parlementaire behandeling van de kroongetuigeregeling. Na de indiening van het wetsvoorstel op
17 november 1998, is de wet uiteindelijk op 1 april 2006 in werking getreden.27 Dat is niet alleen
een feitelijke constatering met betrekking tot het tijdsverloop, maar kan ook verklaren waarom de
totstandkomingsgeschiedenis zich niet als een consistent en vloeiend geheel laat samenvatten.
Opeenvolgende Kamerleden en ministers hebben eigen accenten en duidingen gegeven aan de
wettekst, al dan niet ingegeven door ontwikkelingen in de praktijk. Met name op het vlak van de
toelaatbare toezeggingen, zijn veel visies verkondigd.

De Raad van State wierp in haar advies over het wetsvoorstel reeds de vraag op of het
wetsvoorstel uitgaat van een sluitend systeem voor afspraken met getuigen en verdachten.28 De
minister beaamde dat met het wetsvoorstel geen sluitende regeling is beoogd voor het maken van
afspraken tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte. Het Openbaar Ministerie zou
aanvullende afspraken kunnen maken met de getuige over bijvoorbeeld de toepassing van
dwangmiddelen. Aan de hand van een richtlijn zou verder worden ingevuld welke toezeggingen al
dan niet toelaatbaar zijn.29 Wel was duidelijk dat binnen de kroongetuigeregeling enkel de
toezegging tot strafvermindering kon worden gedaan. Omdat deze toezegging raakte aan de
vragen van art. 348 en 350 Sv, werd dit type toezeggingen voorzien van een wettelijke
grondslag.30 De wetgever lijkt er daarbij van uit te zijn gegaan dat ook andere afspraken kunnen
worden gemaakt, maar dergelijke toezeggingen kunnen de beslissingsvrijheid van de
zittingsrechter bij de beoordeling van de zaak op grond van de vragen van 348 en 350 niet
beperken of aantasten.31 Die benadering – waarin toezeggingen in het kader van
strafvermindering de beslissingsruimte van de strafrechter aantasten – kan mogelijk verklaard
worden doordat het toentertijd voorgestelde art. 44a Sr in dwingendere bewoordingen
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voorschreef dat de rechter na een kroongetuigenafspraak tot strafvermindering overging. Hoewel
de minister benadrukte dat de straftoemeting aan de strafrechter werd overgelaten, kon de
stellige formulering in het voornoemde artikel enige zekerheid bieden voor de getuige.32 In de
uiteindelijke wettekst is uitdrukkelijk de vrijheid aan de rechter gelaten om al dan niet mee te
gaan met de vordering van de officier van justitie.33 Naar valt aan te nemen onbedoeld zijn
hierdoor de afspraken die buiten het bestek van het eerste lid vielen in zekere zin in het
luchtledige komen te hangen. Waar afspraken met betrekking tot strafvermindering door de
minister aanvankelijk een ‘status aparte’ kregen, leken dergelijke afspraken door de voormelde
wetswijziging niet onder te doen voor andere afspraken die betrekking hadden op de vragen van
art. 348 en 350 Sv. In de parlementaire geschiedenis lijkt deze complicatie niet te zijn onderkend.
De aandacht die besteed is aan de toelaatbaarheid van toezeggingen, werd met name gestuwd
door de angst over de mogelijk te ruime wijze waarop het Openbaar Ministerie uitvoering zou
geven aan de regeling, door bijvoorbeeld toezeggingen te doen in het kader van
voordeelsontneming.34

De ongerustheid die in de Tweede Kamer bestond over toezeggingen die niet in de wet zijn
neergelegd maar desondanks toch worden gedaan, trachtte de minister te ondervangen door een
vierde lid aan art. 226g Sv toe te voegen. Hierin is neergelegd dat van andere afspraken dan
bedoeld in het eerste lid en die voor het onderzoek van betekenis zijn, proces-verbaal wordt
opgemaakt en bij de processtukken wordt gevoegd.35 Uit de daaropvolgende aanvaarding van de
motie Rouvoet/Van der Staaij kan worden afgeleid dat deze aanvulling in de ogen van de
meerderheid van de Tweede Kamer onvoldoende was.36 Als gevolg van deze motie werd aan het
eerste lid van art. 226g Sv toegevoegd dat de afspraak uitsluitend betrekking heeft op
strafvermindering als bedoeld in art. 44a lid 2 Sr. Andere toezeggingen zouden niet zijn
toegestaan. De minister had tegen het amendement geen bezwaar en benadrukte daarbij dat hij
de zorg deelt over een te ruime toepassing van de regeling.37 Volgens de minister stond hem altijd
al een restrictieve toepassing van de regeling voor ogen en zou uitsluitend strafvermindering als
toezegging in het kader van een afspraak voor een getuigenverklaring toelaatbaar zijn.

Bij de stemming over het betreffende wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd abusievelijk een
onderdeel van de wet weggestemd. Als gevolg hiervan werd vóór de verdere behandeling in de
Eerste Kamer een reparatiewet ingediend. Bij de behandeling van deze wet zond de nieuwe
minister van Justitie Donner een brief toe aan de Tweede Kamer, waarin de zorgen werden
overgebracht die bestonden bij het Openbaar Ministerie over de ‘Tijdelijke aanwijzing
toezeggingen aan getuigen in strafzaken’.38 Deze tijdelijke aanwijzing zou in de praktijk niet goed
werkbaar zijn en zou onvoldoende ruimte laten voor de opsporing en vervolging. In navolging
hierop deed de minister voorstellen tot aanpassingen. Ik citeer de belangrijkste onderdelen uit de
brief:39

“In het advies wordt de wenselijkheid van verruiming gemotiveerd en bepleit. In een deel van de
gewenste verruimingen kan ik mij vinden en dat zou, zo heb ik met het College van procureurs-
generaal besproken, kunnen leiden tot een aanpassing van de aanwijzing. Deze aanpassing zou
niet behoeven te leiden tot intrekking van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel c.q.
het uitbrengen van een novelle die het door de Tweede Kamer aanvaarde wetsvoorstel in hoge
mate zou denatureren. Ik heb er voorts goede nota van genomen dat het College van procureurs-
generaal sterk hecht aan een wettelijke regeling van deze materie.

Ik heb begrip voor de wens tot verruiming op de volgende punten, in het bijzonder de
mogelijkheid van toezeggingen over:

- de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel: in de praktijk wordt thans ook reeds los
van onderhandelingen over een getuigenverklaring onderhandeld over de omvang van de
vordering. Het OM heeft in de aparte ontnemingsprocedure – accessoir aan de hoofdprocedure –
al een ruime schikkingsbevoegdheid op grond van artikel 511c Sv;

- gunstbetoon dat niet van invloed is op de beantwoording van de vragen van artikelen 348 en
350: het bevorderen van verlichting strafregime, instemming met schorsing voorlopige hechtenis,
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op verzoek van de getuige pleit bezorgen bij derden: voorspraak bij de fiscus, bij het verkrijgen
van een verblijfstitel of de behandeling van een WOTS-verzoek. Van belang is dat alleen
toezeggingen worden gedaan die het OM zelf kan uitvoeren en niet de indruk wordt gewekt dat
het gewenste resultaat wordt gegarandeerd;

- intrekking van eigen (Nederlands) uitleveringsverzoek of Europees arrestatiebevel: de
uitoefening van de eigen bevoegdheid van de officier van justitie is mogelijk mits het vereiste van
proportionaliteit in acht wordt genomen (geen verkapte toezegging van immuniteit).

Graag zal ik het bovenstaande op korte termijn met uw Kamer bespreken, alvorens tot de
opstelling van een dergelijke aanwijzing wordt overgegaan.

Uit het voorgaande blijkt – en het College van procureurs-generaal kan zich vinden in deze
opvatting –, dat er voor intrekking van het aanhangige wetsvoorstel 26 294 onvoldoende
aanleiding bestaat. Wel meen ik dat het voor de werking van de aangepaste aanwijzing in de
praktijk noodzakelijk is dat de Tweede Kamer deze opvatting onderschrijft.

Gelet op de complexe en lange voorgeschiedenis van deze regeling, die ook door uitdrukkelijke
uitspraken van de Tweede Kamer als medewetgever nadere vorm en richting heeft gekregen, acht
ik het van belang u van mijn opvatting terzake op de hoogte te stellen.

De uitkomst van dit debat in uw Kamer zal tevens bepalend zijn voor de wijze waarop kan worden
voortgegaan met de behandeling van het wetsvoorstel 26 294 dat thans bij de Eerste Kamer
aanhangig is.”

In het oog springt dat de minister meer ruimte zoekt voor het Openbaar Ministerie om
toezeggingen te doen. Voor deze zaak is met name de wens om toezeggingen te doen in het
kader van wederrechtelijk verkregen voordeel van belang. De vorige minister had zich hiertegen
expliciet uitgesproken, omdat de wettekst enkel toezeggingen toelaat met betrekking tot
(hoofd)straffen en een dergelijke toezegging bovendien een verkapte verboden financiële
beloning inhoudt.40 De nieuwe minister zag daarentegen mogelijkheden om in een nieuwe
aanwijzing dergelijke toezeggingen open te stellen, zonder daarbij de wet aan te passen. Die
benadering werd door sommige (nieuwe) Kamerleden omarmd, terwijl anderen meenden dat de
uitleg door de minister van de reeds aanvaarde wet niet overeenkwam met de toenmalige
opvattingen van de wetgever.41 Uiteindelijk werd de reparatiewet door de Tweede Kamer
aangenomen. Daarnaast werd een amendement aangenomen, waarin de toelaatbare toezegging
met betrekking tot strafvermindering van een derde tot de helft werd verhoogd.42

Ook in de Eerste Kamer ontstond discussie over de reikwijdte van de wet. Evenals in de
Tweede Kamer, werd de minister geconfronteerd met een mogelijke discrepantie in de
totstandkomingsgeschiedenis waarin nog gesproken werd van een gesloten wettelijk systeem. In
zijn memorie van antwoord zet de minister uiteen hoe in zijn ogen de wetsgeschiedenis moet
worden geduid.43 Volgens de minister zit de onmogelijkheid niet in de wet, maar in de aanwijzing.44

Dat op dat moment de aanwijzing bepaalde toezeggingen verbood, zag de minister niet als een
bezwaar, omdat discussie over de opheffing van een dergelijk verbod mogelijk moet zijn. In de
door het College van procureurs-generaal geopperde optie om een globale wettelijke
bevoegdheid te creëren voor toezeggingen op het vlak van voordeelsontneming en
uitleveringsverzoeken zag de minister geen heil, omdat de gewenste normering van het verkrijgen
en het gebruik van verklaringen daarmee niet wordt bereikt.45 In reactie op vragen van
Kamerleden stelde de minister zich op het standpunt dat hij van oordeel is dat de wet ruimte biedt
voor dergelijke toezeggingen, maar dat hij bereid is de wet aan te passen indien de rechter van
mening is dat er geen wettelijke basis is.46 Nadat de wetsvoorstellen door de Eerste Kamer waren
aangenomen, is een nieuwe aanwijzing in werking getreden die het mede mogelijk maakt om
toezeggingen te doen met betrekking tot het verminderen van de vordering tot ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel met ten hoogste de helft, ook in het kader van de schikking op
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grond van art. 511c Sv.47

Als de parlementaire geschiedenis wordt overzien, blijkt dat het antwoord op de vraag welke
toezeggingen toelaatbaar zijn afhankelijk is van de pagina van de parlementaire geschiedenis die
erop na wordt geslagen. Tot de behandeling van de reparatiewet werd een meer gesloten stelsel
voorgestaan. Vervolgens is, als gevolg van door de minister geduid “voortschrijdend inzicht”,48 een
gemengder stelsel verdedigd waarin meer ruimte bestond om toezeggingen te doen op basis van
de toepasselijke aanwijzing. Tot een duidelijke conclusie heeft, de lange wetsgeschiedenis ten
spijt, de parlementaire behandeling niet geleid. Gelet hierop, biedt de niet altijd heldere en op
onderdelen tegenstrijdige wetsgeschiedenis een twijfelachtige grondslag voor een antwoord op
de onderhavige rechtsvraag.49 Niettemin geeft deze geschiedenis aanleiding om de in het middel
aangehouden restrictieve lezing van de parlementaire geschiedenis en de dwingende argumenten
die hieruit worden afgeleid, niet te volgen.50 Deze lezing houdt in dat aan de visie van opvolgend
minister Donner en de (nieuwe) Kamerleden die een minder gesloten stelsel voorstonden geen of
in ieder geval minder betekenis dient te worden toegekend. Staatsrechtelijk zie ik daarvoor geen
enkel aanknopingspunt. Het tijdens de behandeling van de reparatiewet aangenomen
amendement dat de toezeggingen tot strafvermindering heeft verruimd, laat zien dat de
parlementaire behandeling van de reparatiewet in de Tweede Kamer geenszins betekenisloos is
voor de invulling van de kroongetuigeregeling. Daarnaast put de Hoge Raad in zijn rechtspraak
omtrent art. 226g Sv uit de verklaringen van de opvolgend minister Donner.51 Dit biedt een
duidelijke aanwijzing dat de Hoge Raad zich naar de latere verklaringen van Donner voegt en
derhalve aan de meer recente wetsgeschiedenis een belangrijke betekenis toekomt.

Waar de wetsgeschiedenis geen al te stevige grond biedt voor eenduidige conclusies, rijst de
vraag waarin de versteviging van het antwoord gelegen kan zijn. Geconstateerd kan worden dat
de op 1 april 2006 inwerking getreden Aanwijzing het mogelijk maakt om toezeggingen te doen
die zien op vermindering van de ontnemingsmaatregel tot de helft. De Hoge Raad beschouwt
dergelijke aanwijzingen als ‘recht’ in de zin van art. 79 RO, aangezien deze regels bevat omtrent
de beleidsuitgangspunten bij de opsporing en vervolging van delicten. Deze regels kunnen niet
gelden als algemeen verbindende voorschriften, maar binden wel het Openbaar Ministerie op
grond van beginselen van een behoorlijke procesorde en lenen zich ertoe jegens betrokkenen als
rechtsregel te worden toegepast.52 De beleidsregels van het Openbaar Ministerie worden door het
College van procureurs-generaal opgesteld en hierin kunnen aanwijzingen worden gegeven
betreffende de taken en bevoegdheden van het Openbaar Ministerie.53 Van belang hierbij is dat de
minister van Justitie en Veiligheid zijn oordeel geeft over deze aanwijzing en dat deze in
voorkomende gevallen in overeenstemming moet worden gebracht met zijn oordeel.54 Die rol heeft
de minister ook bij de parlementaire behandeling van de kroongetuigeregeling benadrukt.55

Daarmee waakt de minister over de overeenstemming tussen de aanwijzing en de wet.56 Dat
minister Donner van oordeel was dat er geen discrepantie was tussen de aanwijzing die werd
opgesteld na de parlementaire behandeling en de wet kan gelet op zijn ingenomen standpunt in
de Tweede en Eerste Kamer geen verbazing wekken. Maar tevens van betekenis is dat ook de
nieuwe aanwijzing uit 2013, toen een andere minister van (toen nog) Veiligheid en Justitie was
aangetreden, kennelijk niet tot bezwaren heeft geleid.57 Ook in deze aanwijzing is de door de
verdediging aangehouden restrictieve uitleg van de wettekst niet gevolgd. Tevens heeft de
wetgever zich niet verzet tegen de wettekst.58

Een volgend punt betreft de vraag naar de uitleg van de uitspraak van de Hoge Raad van 13
maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8741, NJ 2012/190. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad
stilgestaan bij welke toezeggingen toelaatbaar zijn in het kader van art. 226g Sv:

“2.3.2. De geschiedenis van de totstandkoming van art. 226g Sv houdt met betrekking tot het
verschil tussen de toezeggingen als bedoeld in het eerste en het vierde lid onder meer het
volgende in:

"De behandeling in de Tweede Kamer heeft geleid tot twee preciseringen. De eerste is de
aanvaarding van het amendement Rouvoet en Van der Staay, Kamerstukken II 2000/01, 26 294,
nr. 26, dat behelst dat de afspraken bedoeld in artikel 226g Sv uitsluitend betrekking mogen
hebben op strafvermindering bedoeld in artikel 44a Sr. De tweede is de bij nota van wijziging
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opgenomen aanvulling van dit artikel 226g Sv met het vierde lid. Daarin is bepaald dat van
afspraken die niet worden aangemerkt als een afspraak bedoeld in het eerste lid, en die voor het
onderzoek in de zaak van betekenis kunnen zijn, proces-verbaal wordt opgemaakt. Dit wordt door
de officier van justitie ten spoedigste bij de processtukken gevoegd.

Beide toevoegingen strekten ertoe zoveel mogelijk greep te krijgen op de "grote" toezeggingen
tot strafvermindering die ter goedkeuring aan de rechter-commissaris moeten worden voorgelegd
en de "kleine gunsten" die in ieder geval in een proces-verbaal moeten worden neergelegd. Uit de
toelichting op het amendement van de heren Rouvoet en Van der Staay blijkt, dat ook zij andere,
gebruikelijke processuele afspraken niet hebben willen uitsluiten. De Tijdelijke aanwijzing geeft op
dit punt aan dat zij geen betrekking heeft op het gebruik van wettelijke bevoegdheden door de
officier van justitie die op enigerlei wijze een begunstigende invloed kunnen hebben op de
bereidheid tot het afleggen van een getuigenverklaring, maar die niet strekken tot
strafvermindering.

Toepassing van dergelijke bevoegdheden behoort tot de reguliere taken van het OM, is van
relatief geringe betekenis en raakt niet rechtstreeks aan de beantwoording van de vragen van de
artikelen 348 en 350 Sv. Indien er sprake is van een uitdrukkelijk en causaal verband tussen
toepassing van dergelijke bevoegdheden en de door de getuige af te leggen verklaring, dient
deze toepassing te worden vastgelegd bij proces-verbaal en aan het strafdossier te worden
toegevoegd."

(Memorie van Antwoord Eerste Kamer, Kamerstukken I 2004/05, 26 294 en 28 017, C, p. 4).

Alsmede:

"Vanaf het begin van het wetsvoorstel is onderkend dat in de gevallen waar het niet gaat om
strafvermindering, getuigen ook wensen hebben, waaraan het OM tegemoet kan komen door het
gebruik van bestaande bevoegdheden. Vaak wordt dit gepresenteerd als een voorwaarde om te
gaan verklaren. Het betreft bevoegdheden die het OM reeds heeft. Het gaat dan bv om teruggave
van inbeslaggenomen voorwerpen als een auto of een computer, die ook door huisgenoten van de
verdachte kunnen worden gebruikt of plaatsing in een nabijgelegen huis van bewaring opdat
familiebezoek wordt vergemakkelijkt. Van deze en andere toezeggingen (niet betreffende
strafvermindering) is in het voorgestelde artikel 226g, vierde lid, gestipuleerd dat zij alle in een
proces-verbaal moeten worden vastgelegd opdat de verdediging en de rechter daarvan kennis
kunnen nemen. Aan de hand van deze mededeling kunnen zij de betrouwbaarheid en
geloofwaardigheid van de getuige ten overstaan van de zittingsrechter aan de orde stellen. Deze
afspraken behoeven niet aan de rechter-commissaris te worden voorgelegd. Zij zijn –in
tegenstelling tot de strafvermindering –niet direct van invloed op de omvang van de beslissingen
die de rechter ingevolge de artikelen 348 en 350 Sv. heeft te nemen.

Toepassing van de bevoegdheden van het OM in het kader van de hier bedoelde toezeggingen
behoeft evenmin voorafgaande toetsing door de rechter-commissaris. De toetsing van de rechter-
commissaris strekt zich niet uit tot de toepassing van bevoegdheden die reeds aan het openbaar
ministerie zijn toegekend en niet aan voorafgaande machtiging voor de uitoefening van die
bevoegdheid zijn gebonden. Het ligt niet in de rede om die machtiging wel te verbinden aan de
toepassing van OM-bevoegdheden in het kader van een afspraak met een getuige, met dien
verstande dat de inhoud van die afspraak in een proces-verbaal is gerelateerd en in het dossier is
gevoegd."

(Aanvullende brief aan de Eerste Kamer van de Minister van Justitie, Kamerstukken I, 2004/05, 26
294 en 28 017, E, p. 3).

Het middel stelt de vraag aan de orde of aan de getuige [getuige 22] toezeggingen zijn gedaan
in de zin van art. 226g, eerste of vierde lid, Sv. Mede in aanmerking genomen hetgeen blijkens de
wetsgeschiedenis door de wetgever is beoogd, moet het ervoor worden gehouden dat de in het
eerste lid van art. 226g Sv bedoelde toezeggingen slechts zien op het geval dat bij de vervolging
van de getuige in zijn strafzaak strafvermindering als bedoeld in art. 44a Sr zal worden gevorderd
alsmede op andere kwesties die rechtstreeks verband houden met de beslissingen als bedoeld in
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de art. 348 en 350 Sv, en dat de in het vierde lid van art. 226g Sv bedoelde toezeggingen zien op
afspraken die anderszins op enigerlei wijze een gunstige invloed kunnen hebben op de bereidheid
van een getuige tot het afleggen van een verklaring.

Het Hof heeft vastgesteld dat de opsporingsambtenaren [verbalisant 3] aan de getuige [getuige
22] mededelingen hebben gedaan over de vermoedelijke advisering door de reclassering om hem
te plaatsen in een afkickprogramma, over de wijziging van de adresgegevens van zijn vriendin in
een proces-verbaal en over de zo spoedig mogelijke overplaatsing van de verdachte naar een
ander huis van bewaring. Omdat de mededelingen van de opsporingsambtenaren geen betrekking
hebben op een toezegging tot strafvermindering of op andere kwesties die rechtstreeks raken
aan de beslissingen van de art. 348 en 350 Sv in de strafzaak van de getuige [getuige 22] , is het
oordeel van het Hof dat geen toezeggingen in de zin van het eerste lid van art. 226g Sv zijn
gedaan in ruil voor een door hem af te leggen of afgelegde verklaring, juist.

Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de onderhavige mededelingen niet kunnen worden
aangemerkt als afspraken in de zin van het vierde lid van art. 226g Sv. Daarin ligt besloten dat die
mededelingen als zodanig kunnen worden toegerekend aan het Openbaar Ministerie. Aldus
verstaan getuigt dat oordeel niet van een onjuiste rechtsopvatting. Het is ook niet onbegrijpelijk,
in aanmerking genomen hetgeen de verslaglegging inhoudt omtrent de aard en inhoud van de
mededelingen.”

Het is de vraag wat de Hoge Raad met het voorgaande precies tot uitdrukking heeft willen
brengen. De Hoge Raad spreekt in de meervoudsvorm over “toezeggingen” en schaart onder het
eerste lid, naast strafvermindering, “alsmede” andere kwesties die rechtstreeks verband houden
met art. 348 en 350 Sv. Ook bij de toetsing van de concrete casus benoemt de Hoge Raad zowel
de strafvermindering als andere beslissingen die rechtstreeks raken aan de beslissingen van art.
348 en 350 Sv. Een en ander kan zo worden opgevat dat de Hoge Raad uitgaat van een ruime
uitleg van het eerste lid, waarin hij zich niet laat beperken door de slotzin van het eerste lid van
art. 226g Sv en ook andere afspraken dan strafvermindering die rechtstreeks verband houden met
de beslissingen als bedoeld in art. 348 en 350 Sv toelaatbaar acht. Desondanks meen ik dat een
restrictievere uitleg betere kaarten heeft. De voornoemde overwegingen kunnen zo worden
opgevat dat het eerste lid ziet op toezeggingen die rechtstreeks verband houden met de
beslissingen als bedoeld in art. 348 en 350 Sv, waarbij uitsluitend de afspraak met betrekking tot
strafvermindering is toegelaten.59 Andere afspraken die niet rechtstreeks op het voornoemde
beslissingsschema zien, maar wel een gunstige invloed hebben op de verklaringsbereidheid van
de getuige, zijn onder het vierde lid te scharen. Deze uitleg sluit aan bij de in het arrest
aangehaalde passages uit de wetsgeschiedenis, terwijl daarnaast van belang is dat in het andere
geval een wel zeer ruime uitleg wordt gegeven aan het eerste lid. Daarvoor valt geen steun te
vinden in de parlementaire geschiedenis.60

Vervolgens is van belang welke betekenis het in art. 167 lid 2 en 242 lid 2 Sv neergelegde
opportuniteitsbeginsel heeft. Op grond van deze bepalingen komt het Openbaar Ministerie de
ruimte toe om op gronden die zijn ontleend aan het algemeen belang af te zien van (verdere)
vervolging. Die afweging ligt in principe niet in handen van de rechter.61 Er ontstaat pas
speelruimte voor de zittingsrechter indien de vervolging in strijd is met wettelijke- of
verdragsbepalingen of met rechtsbeginselen, meer in het bijzonder beginselen van een goede
procesorde, waaronder het gelijkheidsbeginsel. In dergelijke gevallen kan er sprake zijn van een
verval van het recht tot strafvordering en kan de rechter om die reden de niet-ontvankelijkheid
van het Openbaar Ministerie uitspreken.62 Vóór de totstandkoming van de kroongetuigeregeling
werd de grondslag van de bevoegdheid om toezeggingen te doen aan getuigen gevonden in het
opportuniteitsbeginsel.63 In de Memorie van Toelichting bij de wettelijke regeling is het volgende
opgemerkt over de verhouding tussen dit beginsel en de toezeggingen aan getuigen:64

“Ik ga ervan uit dat het opportuniteitsbeginsel door het openbaar ministerie op de thans
gebruikelijke wijze wordt toegepast en dat de bestaande normering van de vervolgingsbeslissing
in stand blijft. Dit betekent voor de onderhavige materie dat de aard en de ernst van de aan het
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openbaar ministerie ter kennis gekomen feiten bepalend zijn voor de vervolgingsbeslissing. De
gebruikelijke toetsing of het te vervolgen feit bewijsbaar en strafbaar is, en of vervolging van de
geconstateerde feiten opportuun is, dient onverkort plaats te vinden. Terzake van feiten die
normaal gesproken geseponeerd zouden worden, dient sepot te volgen; voor feiten waarin het
aanbieden van transactie gebruikelijk is, dient een transactievoorstel te worden gedaan.
Dergelijke feiten dienen in het kader van een te maken afspraak buiten beschouwing te blijven.
Anders zou immers aan de getuige een voordeel in het vooruitzicht worden gesteld, dat geen
reëel voordeel is, doch de uitkomst van het normale afwegingsproces dat aan de
vervolgingsbeslissing vooraf gaat.”

Uit deze passage uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat afspraken met getuigen
niet onder de reikwijdte van art. 226g Sv vallen, indien de reguliere toepassing van het
opportuniteitsbeginsel niet tot vervolging zou hebben geleid. Pas als de vervolgingsbeslissing is
genomen, kunnen toezeggingen worden gedaan in het kader van de kroongetuigeregeling. Deze
benadering sluit aan bij het uitgangspunt dat aan de getuige reëel voordeel in het vooruitzicht
moet worden gesteld. Een inperking van het opportuniteitsbeginsel is in zoverre met de
kroongetuigeregeling dan ook niet beoogd. Wel functioneert de kroongetuigeregeling als een
normeringskader indien de regeling van art. 226g en verder Sv van toepassing is. De wet, in
samenhang bezien met de aanwijzing, geeft immers beperkingen aan de toelaatbaarheid van
bepaalde toezeggingen. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat ook vóór de invoering
van de kroongetuigeregeling de ruimte voor het Openbaar Ministerie om toezeggingen te doen
niet onbeperkt was. Zo werd de toezegging door het Openbaar Ministerie aan een getuige om ruil
voor zijn optreden als kroongetuige een eventueel op te leggen vrijheidsstraf niet ten uitvoer te
leggen, door de Hoge Raad als ontoelaatbaar beschouwd.65

Het bovenstaande geeft de benodigde bouwstenen om tot een antwoord te komen op de
opgeworpen rechtsvraag. Binnen de regeling van art. 226g en verder Sv kan het Openbaar
Ministerie toezeggingen doen ten aanzien van strafvermindering als bedoeld in art. 44a Sr (eerste
lid), maar ook anderszins toezeggingen doen die op enigerlei wijze een gunstige invloed kunnen
hebben op de bereidheid van een getuige tot het afleggen van een verklaring mits deze niet
rechtstreeks verband houden met art. 348 en 350 Sv (vierde lid). Aldus bezien beslaat de
kroongetuigeregeling een ruime waaier aan toezeggingen. Desondanks kan de stelling van het hof
worden onderschreven dat er spanning bestaat tussen de Aanwijzing en de wettelijke regeling.66

Dat geldt in het bijzonder voor de toezegging ten aanzien van het verminderen van de vordering
tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel met ten hoogste de helft, de schikking op
grond van art. 511c Sv daaronder inbegrepen. Betoogd kan worden dat dergelijke toezeggingen
raken aan de vierde materiële vraag uit art. 350 Sv, te weten de oplegging van een maatregel.67

Daarbij wijs ik erop dat art. 511e Sv de titel waarin art. 348 en 350 Sv zijn neergelegd, met enige
aanvullingen, van overeenkomstige toepassing verklaart op de strafvorderlijke regeling van
voordeelsontneming. Een en ander brengt mee dat toezeggingen in het kader van
voordeelsontneming binnen de reikwijdte van art. 226g lid 1 Sv vallen, terwijl de wet niet voorziet
in een wettelijke grondslag voor dergelijke toezeggingen. Vanuit deze optiek zijn toezeggingen op
dit vlak in strijd met de wet.

Maar ook als toezeggingen op dit vlak niet onder het eerste lid kunnen worden geschaard, zijn
daarmee de moeilijkheden niet opgelost. Toenmalig minister Donner heeft toezeggingen met
betrekking tot voordeelsontneming onder het vierde lid van art. 226 Sv geschaard.68 In dat geval
hoeft de afspraak niet aan de rechter-commissaris te worden voorgelegd. Dit zou meebrengen dat
de gewenste controle op toezeggingen in het kader van voordeelsontneming zich aan toetsing
onttrekt, terwijl dit nu juist beoogd werd met de invoering van de kroongetuigeregeling. De
waarborgen die het vierde lid bieden, te weten dat hiervan proces-verbaal wordt opgemaakt en
bij de processtukken wordt gevoegd, kunnen deze bezwaren maar gedeeltelijk ondervangen.

Gelet op het voorgaande zou het goed zijn als de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over de
exacte reikwijdte van het eerste en het vierde lid van art. 226g Sv. Het bovenstaande wijst erop
dat sprake is van een gesloten stelsel voor zover de toezeggingen rechtstreeks verband houden
met art. 348 en 350 Sv. Dit betreffen de afspraken die onder het eerste lid vallen. Afspraken die te
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scharen zijn onder het vierde lid hebben daarentegen een open karakter. De wet biedt aldus een
ruime grondslag voor toezeggingen, welke ruimte verder is ingekleurd door de toepasselijke
Aanwijzing. De status van eventuele toezeggingen in het kader van voordeelsontneming, blijft
echter ongewis.

Voor de onderhavige zaak is het voorgaande echter niet direct van betekenis. Het middel stuit
reeds af op de hierboven, in par. 14.3 genoemde gronden.

Het middel faalt.

Rechterlijke toetsing van getuigenbeschermingsmaatregelen?

15.

Het derde middel klaagt dat het hof heeft nagelaten te reageren op het uitdrukkelijk
onderbouwde standpunt dat met de totstandkoming van art. 226g en 226h Sv, mede in het licht
van art. 226j, derde lid Sv, beoogd is te voorzien in een rechterlijke toetsing van
getuigenbeschermingsmaatregelen door de rechter-commissaris en deze hierover moet worden
geïnformeerd door het Openbaar Ministerie, althans dat de verwerping van dit standpunt onjuist is
dan wel onvoldoende begrijpelijk is gemotiveerd, waardoor het gerechtshof de afspraken met
[getuige 1] en [getuige 2] op dit punt ten onrechte rechtmatig heeft geacht en hieraan geen
strafvorderlijke sancties heeft verbonden.

De voor de bespreking van het middel relevante onderdelen van het arrest luiden als volgt:69

“2.1.2.2.4 Getuigenbescherming

De uitleg van de regeling

De wettelijke regeling beperkt zowel het onderwerp waarover de officier van justitie met de
criminele getuige een afspraak kan maken –het afleggen van een getuigenverklaring –als wat
door hem in ruil voor die verklaring aan de criminele getuige mag worden toegezegd: een
vordering tot strafvermindering in de strafzaak van die criminele getuige. Het is deze, naar inhoud
en reikwijdte begrensde, voorgenomen afspraak die door de rechter-commissaris op de voet van
art. 226h, derde lid, Sv op rechtmatigheid wordt beoordeeld.

Naast deze toezegging is de officier van justitie bevoegd ook nog andere toezeggingen aan die
criminele getuige te doen. De Aanwijzing, waarover later meer, omschrijft deze laatstbedoelde
categorie van toezeggingen als “het verrichten van handelingen die vallen binnen de normale
bevoegdheden van de officier van justitie, die een relatief geringe betekenis hebben en niet
rechtstreeks aan de beantwoording van art. 348 en 350 Sv raken, maar die wel op enigerlei wijze
invloed kunnen hebben op de bereidheid tot het afleggen van een getuigenverklaring.“

Met betrekking tot deze categorie van toezeggingen schrijft de wet in artikel 226g, vierde lid, Sv
voor dat daarvan proces-verbaal wordt opgemaakt met het oog op voeging daarvan bij de
processtukken.

Uit het samenstel van de wettelijke regeling en de toepasselijke beleidsregels volgt, dat met
betrekking tot de rechtmatigheid en de doelmatigheid van maatregelen van getuigenbescherming
in de strafvorderlijke context, aan de strafrechter in het geheel geen toetsende rol is toebedeeld.
Niet op vordering van de officier van justitie, en ook overigens niet.

Naar het oordeel van het hof laat dit zich begrijpen tegen de achtergrond van hetgeen met
getuigenbescherming wordt beoogd. Het gaat om adequate bescherming van een persoon bij wie
daaraan, door diens optreden in een strafvorderlijke context, behoefte is ontstaan. Het bieden
van die bescherming vloeit rechtstreeks voort uit de op de Staat rustende zorgplicht jegens de
getuigen, voor zover daartoe de dringende noodzaak bestaat als gevolg van door hen verleende
medewerking aan de met de opsporing en vervolging van strafbare feiten belaste autoriteiten.
Gelet op die taak- en doelstelling valt te begrijpen dat en waarom de wetgever geen bijzondere
grondslag heeft gecreëerd op grond waarvan de rechter in de strafvorderlijke kolom is
aangewezen als de tot toetsing van recht- en doelmatigheid van beschermingsmaatregelen
bevoegde autoriteit. Dat de noodzaak tot het bieden van bescherming voortspruit uit de
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medewerking die de getuigen in een strafvorderlijke context hebben verleend maakt dat vanuit
deze systematiek bezien niet anders.

Met het voorgaande is tevens verklaard dat een materieel (toetsings-)kader voor de wijze waarop
de Staat uit hoofde van zijn zorgplicht aan getuigenbescherming vorm en inhoud geeft in de
hierboven aangehaalde regelingen ontbreekt en dat de wet niet meer inhoudt dan dat de minister
specifieke beschermingsmaatregelen kan treffen. Wel volgt uit de inhoud van en toelichting op het
Besluit dat de beschermingsmaatregelen in directe relatie staan tot de duur van een dreiging. De
maatregelen hebben derhalve geen permanent karakter en hebben in beginsel niet tot doel
volledig in het levensonderhoud van de betrokken persoon te voorzien.

In het licht van deze heldere begrenzing en afbakening van de verklaringsafspraak roept de in het
derde lid van art. 226j Sv aangebrachte beperking op de notificatieplicht van de rechter-
commissaris op het eerste gezicht mogelijk verbazing op. Immers, op welke grond bestaat er
noodzaak tot het aanbrengen van die beperking als de wettelijke regeling (in het bijzonder artikel
226g Sv) in de kern inhoudt dat beschermingsmaatregelen geen voorwerp van toezegging en
afspraak mogen zijn en reeds daarom niet ter kennis kunnen zijn gekomen van de rechter-
commissaris?

De verdediging ziet in de laatstbedoelde bepaling, mede in het licht van wat de wet beoogt te
waarborgen en van de wetsgeschiedenis, bevestiging voor de juistheid van de door haar
betrokken stelling dat de wetgever ook de toetsing van beschermingsafspraken aan de rechter-
commissaris heeft toevertrouwd. Bij dupliek is dit nader gepreciseerd in die zin dat het in elk geval
om een marginale toetsing dient te gaan. In deze visie gaat de toetsing van
beschermingsafspraken op in de toetsing van de rechtmatigheid van de door de officier van justitie
met de criminele getuige gemaakte afspraak, die in het geval van een positieve beslissing van de
rechter-commissaris in strafvorderlijke zin tot stand komt.

Het hof volgt de verdediging in deze lezing en bepleite uitkomst niet.

De wetsgeschiedenis levert – zoals door de raadsman van de verdachte [verdachte] in den brede
is uiteengezet – het beeld op van een veeljarig proces dat in twee fasen uiteen valt. Daarbij is
sprake geweest van in de loop der tijd wisselende inzichten, zowel aan de zijde van de betrokken
ministers als binnen de volksvertegenwoordiging. In het debat over de contouren van een
verklaringsafspraak met een criminele getuige is langdurig en indringend stilgestaan bij het verbod
tot het doen van financiële toezeggingen aan die getuige. Zo is in de Memorie van Toelichting met
verwijzing naar de tekst van artikel 226j, derde lid, Sv het – in de context van de regeling als
geheel al moeilijk denkbare – geval beschreven, waarin met de getuige ook afspraken zijn
gemaakt over bescherming, die als zodanig deel uitmaken van de voorwaarden die in de
verklaringsafspraak worden opgenomen. Het is in het daar bedoelde geval dat strafvorderlijke
relevantie ontstaat. Dan zou ook dat onderdeel van de afspraak met het oog op toetsing van de
rechtmatigheid van de verklaringsafspraak ter kennis van de rechter-commissaris gebracht dienen
te worden.

Maar noch de bewoordingen van genoemde bepaling, noch de geschiedenis van totstandkoming
ervan bieden grond voor het oordeel dat die regeling voorschrijft c.q. meebrengt dat ook
beschermingsafspraken de verklaringsafspraak hebben te volgen in het strafvorderlijke traject van
rechtmatigheidstoetsing.

Grammaticale beoordeling van de bepaling kan niet tot de conclusie leiden dat aan de rechter-
commissaris een toetsende rol is opgedragen. Aangenomen moet worden dat de wetgever een
bepaling waarin een bevoegdheid aan een rechterlijke autoriteit wordt toegekend op heldere en
toegankelijke wijze redigeert. Op geen enkele wijze kan artikel 226j, derde lid, Sv zo worden
gelezen dat daarin een toetsende rol aan de rechter-commissaris wordt gegeven. Reeds daarom
kan de conclusie worden getrokken dat de rechter-commissaris deze bevoegdheid niet heeft.
Daarbij komt, dat de wetsystematische benadering die de verdediging toepast in het algemeen
een te smalle basis vormt om het bestaan van een strafvorderlijke bevoegdheid aan te nemen. In
dit concrete geval vergt het standpunt van de verdediging bovendien teveel speculatieve
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redeneerstappen. In de kern houdt dit immers in dat de instructie om de inhoud van
getuigenbeschermingsmaatregelen niet ter kennis te brengen van de verdachte de bevoegdheid
c.q. opdracht impliceert om deze maatregelen (steeds) te toetsen. Het enkele feit dat uit de
wetsgeschiedenis kan worden opgemaakt dat is gedebatteerd over de plaats van
getuigenbescherming in de wettelijke regeling en dat daarbij de vraag aan de orde is geweest of
hierbij een rol van de rechter gewenst is, kan het gat in deze redenering niet dichten.

Kortom, voor het mogelijk ontstaan van de hierboven bedoelde verbazing bij lezing van artikel
226j, derde lid, Sv bestaat welbeschouwd geen grond.

Zo bezien sluit de inhoud van de met de kroongetuigen [getuige 1] en [getuige 2] gesloten
verklaringsovereenkomsten aan op het in paragraaf 2.4. van de Aanwijzing verwoorde en aan de
wet ontleende uitgangspunt: maatregelen tot het treffen van getuigenbescherming dienen los te
worden gezien van de oriderhandelingen over en totstandkoming van de toezegging, ook al wordt
met zoveel woorden onderkend dat dergelijke maatregelen veelal door de getuige als onderdeel
van de toezegging worden beschouwd.

In het licht van het voorgaande treedt het hof niet in de beoordeling van de wijze waarop de
getuigenbescherming vorm en inhoud heeft gekregen. Dat geldt ook voor de gestelde
onrechtmatigheid van de omstandigheden dat de kroongetuige inspraak heeft gekregen in de
wijze waarop zijn beveiliging plaatsvindt en dat hem ten aanzien van die bescherming een
geheimhoudingsverplichting is opgelegd. Het komt het hof overigens voor dat zowel het een als
het ander aan het aangaan van een beschermingsovereenkomst niet als wezensvreemd kunnen
worden beschouwd.”

Indien er een noodzaak bestaat tot beveiliging van een persoon, kan dit onder twee regimes
plaatsvinden. Er bestaan het stelsel “bewaken en beveiligen” en het stelsel van
getuigenbescherming. Het laatstgenoemde stelsel biedt verstrekkendere mogelijkheden tot
bescherming en speelt in de onderhavige zaak een rol. Art. 226l Sv biedt een grondslag voor deze
vorm van bescherming, maar een nadere uitwerking wordt in de wettekst niet gegeven. Wel is
sinds 1 mei 2018 de wettekst uitgebreid met een vijftal leden die dienstig zijn aan de uitvoering
van beschermingsmaatregelen.70 De uitwerking van de betreffende regeling is neergelegd in het
Besluit getuigenbescherming71 en in de (niet gepubliceerde) Instructie Getuigenbescherming van
het College van procureurs-generaal. In de laatstgenoemde instructie zijn de procedures die bij de
toepassing van getuigenbescherming moeten worden gevolgd nader gepreciseerd. In het Besluit
getuigenbescherming is het algemene kader voor de uitvoering van getuigenbescherming
neergelegd.

Het treffen van beschermingsmaatregelen door de Staat vloeit voort uit de zorgplicht die
ontstaat om de betrokken persoon voor de duur van de dreiging te beschermen. Deze zorgplicht
wordt in de literatuur ontleend aan de positieve verplichtingen van het EVRM, het burgerlijk recht
en uiteraard aan de in art. 226l Sv neergelegde bepaling.72 Aan deze zorgplicht wordt in
voorkomende gevallen uitvoering gegeven door het maken van afspraken over
getuigenbescherming met kroongetuigen. Door de medewerking te vragen van deze getuigen aan
de opsporing, neemt de Staat ook een gedeelte van de “veiligheidsverantwoordelijkheid” van
deze persoon op zich.73 Of iemand in aanmerking komt voor beschermingsmaatregelen is
afhankelijk van de vraag of er een ernstige en serieus te nemen dreiging bestaat die direct
verband houdt met (a) de verleende of te verlenen medewerking aan de politie en het Openbaar
Ministerie en (b) het daarmee verband houdende overheidsoptreden.74

Hoewel het aangaan van een kroongetuigenovereenkomst vaak hand in hand gaat met
beschermingsmaatregelen, betreffen het in wezen twee te onderscheiden trajecten. Ook indien
niet een 226g-overeenkomst tot stand komt, kunnen beschermingsmaatregelen worden
getroffen.75 Het onderscheid tussen beide trajecten komt onder meer tot uitdrukking in wie er
binnen het Openbaar Ministerie is betrokken bij beide trajecten. De officier van justitie bij het
Landelijk Parket is belast met beschermingsafspraken, terwijl bij de overeenkomst met de
kroongetuige de zaaksofficier betrokken is.76 Ook het feit dat getuigenbeschermingsafspraken
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15.7.

gemaakt kunnen worden met bedreigde getuigen zoals bedoeld in art. 226a Sv en met
afgeschermde getuigen in de zin van art. 226m Sv, illustreert dat de trajecten in juridische zin niet
als één geheel dienen te worden beschouwd.

Het bovenstaande betekent niet dat een waterdichte scheiding tussen beide regelingen is
ontstaan. Ervaringen uit de praktijk laten zien dat de totstandkoming van een afspraak met een
kroongetuige mede afhankelijk is van de waardering van de beschermingsafspraken door de
betreffende getuige.77 Het onderhavige Passageproces wordt in de literatuur veelal aangehaald
om te illustreren hoe beide trajecten met elkaar kunnen vermengen.78 Zo is bij de behandeling in
eerste aanleg meermalen de wrijving tussen kroongetuige [getuige 1] en het Team
Getuigenbescherming aan de oppervlakte gekomen.79 Mede als gevolg hiervan zijn in de literatuur
verscheidene bezwaren geuit tegen de huidige regeling. Zo zou het Openbaar Ministerie teveel
speelruimte hebben om invulling te geven aan de beschermingsmaatregelen. Anders dan in
sommige andere landen, is deze invulling namelijk vooral aan de praktijk overgelaten.80 Ook wordt
het bezwaarlijk geacht dat het Openbaar Ministerie in beide trajecten betrokken is. Als tegenwicht
zijn in de literatuur voorstellen gedaan om een rechterlijke toets van
getuigenbeschermingsmaatregelen te introduceren.81 Het middel lijkt in het verlengde van deze
pleidooien te liggen. Zo wordt gewezen op het ontbreken van kaders voor de vormgeving van
getuigenbescherming en dat het “niet zo [kan] zijn” dat er geen bovengrens geldt voor de
toelaatbare toezeggingen. Voor zover de stellers van het middel daarmee beogen tot een andere
en in hun ogen meer wenselijke regeling te komen, zullen die in cassatie geen tandwielen in
beweging zetten. Een dergelijke wens gaat de rechtsvormende taak van de Hoge Raad te
buiten.82 Voor het overige kan het volgende worden opgemerkt.

Het hof heeft overwogen dat uit het samenstel van de wettelijke regeling en de toepasselijke
beleidsregels volgt dat met betrekking tot de rechtmatigheid en de doelmatigheid van

15.8.

15.9.

beleidsregels volgt dat met betrekking tot de rechtmatigheid en de doelmatigheid van
maatregelen van getuigenbescherming in de strafvorderlijke context aan de strafrechter in het
geheel geen toetsende rol is toebedeeld. Dit laat zich volgens het hof begrijpen door hetgeen is
beoogd met getuigenbescherming, namelijk de adequate bescherming van een persoon bij wie
daaraan, door diens optreden in die strafvorderlijke context, behoefte is ontstaan. Daarbij wijst
het hof op de zorgplicht van de Staat, tegen welke achtergrond het zich volgens het hof laat
begrijpen dat niet voorzien is in een rechterlijke toetsing en waarom een kader voor de invulling
van de zorgplicht ontbreekt. Dit oordeel acht ik gelet op hetgeen ik hiervoor heb overwogen niet
onbegrijpelijk, niet onjuist en is toereikend gemotiveerd. Ik wijs er daarbij op dat, als gezegd, de
kroongetuigenregeling en de getuigenbescherming juridisch twee verschillende trajecten
betreffen. De wet biedt geen grond voor een rechterlijke toetsing op het laatste punt. Het
argument dat de ruimte die bestaat voor het treffen van getuigenbeschermingsmaatregelen in
strijd is met de ratio achter de kroongetuigeregeling, stuit hier dan ook op af. Datzelfde geldt voor
de omstandigheid dat in het stelsel bewaken en beveiligen, anders dan in het regime van
getuigenbescherming, geldt dat de te beveiligen persoon volledig moet meewerken en zich dient
te onthouden van elke inhoudelijke bemoeienis met betrekking tot zijn beveiliging. Voor zover
verschillen bestaan tussen beide regimes, kan hieraan geen argument worden ontleend om aan te
tonen dat de wetgever beoogd heeft om getuigenbeschermingsmaatregelen aan een rechterlijke
toetsing te onderwerpen.

De stellers van het middel zien daarnaast een ingang voor rechterlijke toetsing in het derde lid
van art. 226j Sv. Hierin is onder meer bepaald dat de notificatieplicht door de rechter-commissaris
aan de verdachte zich niet uitstrekt over de beschermingsmaatregelen van art. 226l Sv. Dit zou
impliceren dat getuigenbeschermingsmaatregelen aan de rechter-commissaris dienen te worden
voorgelegd, omdat in andere gevallen deze toevoeging zinledig zou zijn. Aldus zou zijn voorzien in
een rechterlijke toetsing en dient de rechter-commissaris over de getroffen maatregelen te
worden geïnformeerd door het Openbaar Ministerie.

Aan de hand van de parlementaire geschiedenis wordt inzichtelijk welke betekenis aan het
betreffende derde lid kan worden toegekend. Ik wijs daarbij op de volgende passages:

Kamerstukken II 1998/99, 26294, 3, p. 10 en 11:
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“De rechter-commissaris zal voorts op de hoogte moeten worden gesteld van eventuele afspraken
die zijn gemaakt voor getuigenbescherming, voor zover deze deel uitmaken van de voorwaarden
die in de afspraak worden genoemd. Het ligt in de rede dat de toetsing op dit laatste punt een
marginale kan zijn; alleen in de gevallen dat aan de belangen van een der partijen kennelijk
onevenredig voordeel of nadeel wordt toegebracht zal er reden voor ingrijpen zijn.”

Kamerstukken II 1999/00, 26294, 6, p. 32:

“Indien aan de criminele getuige beschermingsmaatregelen zijn toegezegd in het kader van een
afspraak op grond van artikel 226h, dan kunnen deze alleen worden ingetrokken indien de
getuige de ontbinding daarvan aan zich zelf te wijten heeft. Dat doet zich voor als hij de
voorwaarden die aan de uitvoering van een dergelijk programma worden gesteld niet naleeft.”

Kamerstukken II 1999/00, 26294, 16, p. 13 en 14:

“Het wetsvoorstel laat de mogelijkheid open voor toezeggingen die niet strekken tot
strafvermindering, maar die wel van invloed kunnen zijn op het afleggen van een verklaring die
voor het bewijs gebezigd kan worden. Deze toezeggingen zijn van relatief geringe omvang en
raken de beantwoording van de vragen van de artikelen 348 en 350 Wetboek van Strafvordering
niet rechtstreeks. Om die reden is het ook niet nodig dat de rechter deze toezeggingen vooraf
dient goed te keuren.

Het betreft hier in de eerste plaats toezeggingen die voortvloeien uit de algemene zorgplicht van
de Staat. De aanwijzing van het College noemt in dit verband een toezegging dat bevorderd
wordt dat maatregelen ter bescherming van de getuige in opdracht van het College worden
getroffen overeenkomstig de basisinstructie getuigenbescherming. Wanneer er een reëel risico
kan ontstaan dat de getuige door de afspraak als bedoeld in het wetsvoorstel, in een
dreigingssituatie terecht zal komen, rust op de officier van justitie, op grond van de algemene
zorgplicht die hij heeft, de verplichting te bevorderen dat het dreigingsbeeld in kaart gebracht
wordt. Het College beslist vervolgens of een dreigingsanalyse opgesteld moet worden en,
wanneer zo’n analyse is opgesteld, of er aanleiding bestaat om maatregelen ter bescherming van
de getuige te treffen. Hoewel de inspanningen van de officier van justitie op dit gebied
voortvloeien uit de algemene zorgplicht van de Staat en in feite geen onderdeel van een
overeenkomst behoeven te vormen, is er geen bezwaar om een dergelijke toezegging op te
nemen in de overeenkomst wanneer een getuige daarom verzoekt. Om misverstanden te
voorkomen merk ik hier nog eens expliciet op dat in toezeggingen niet vooruitgelopen kan worden
op de inhoud van de beslissingen van het College.”

Uit deze wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever niet beoogde om
getuigenbeschermingsafspraken in alle gevallen buiten de overeenkomst als bedoeld in art. 226g
Sv te houden. Indien afspraken in de kroongetuigenovereenkomst worden neergelegd, zal de
rechter-commissaris op grond van art. 226h lid 2 Sv de rechtmatigheid van deze afspraak
(marginaal) dienen te toetsen. Nu beschermingsmaatregelen gediend zijn bij vertrouwelijkheid,
hoeft van de inhoud hiervan logischerwijs geen mededeling te worden gedaan aan de verdachte.
De betekenis van het derde lid is daarmee gegeven. Tot een verplichting om in alle gevallen
afspraken over getuigenbescherming voor te leggen aan de rechter-commissaris, leidt dit echter
niet. Dat is enkel het geval, zo blijkt uit de memorie van toelichting, “voor zover” deze afspraken in
een overeenkomst zijn neergelegd.83 Gebleken is nu juist dat dit niet de koers is die, ondersteund
door de wet, het Openbaar Ministerie vaart. Dit is ook als zodanig verwoord in de Aanwijzing,
waarin is bepaald dat geen toezeggingen worden gedaan over het treffen van
getuigenbeschermingsmaatregelen, uitgezonderd de toezegging dat de officier van justitie zal
bevorderen dat zo nodig maatregelen ter bescherming van de getuige in opdracht van het College
van procureurs-generaal op grond van het Besluit getuigenbescherming zullen worden getroffen.84

Gelet op de besproken rolverdeling binnen het Openbaar Ministerie, zullen toezeggingen op dit
vlak bovendien tot praktische problemen leiden. In het huidige systeem functioneert art. 226j lid 3
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15.11.

15.12.

16.1.

16.2.

16.3.

Sv dus slechts als achtervang, niets minder en zeker niets meer. Het oordeel van het hof dat noch
de bewoordingen van genoemde bepaling, noch de geschiedenis van totstandkoming ervan grond
bieden voor het oordeel dat die regeling voorschrijft dan wel meebrengt dat ook
beschermingsafspraken de verklaringsafspraak hebben te volgen in het strafvorderlijke traject van
rechtmatigheidstoetsing, is dan ook niet onjuist, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Dat een grammaticale uitleg van de bepalingen door het hof evenmin tot een andere uitkomst
heeft geleid, is evenmin onjuist en ook niet onbegrijpelijk. Het desbetreffende derde lid leidt er
niet toe dat afspraken met betrekking tot beschermingsmaatregelen door een rechter getoetst
moeten worden. De opmerking in de schriftuur dat het hof met betrekking tot de geslotenheid van
het wettelijk stelsel geen dwingende argumenten uit de wetsgeschiedenis heeft kunnen
destilleren, doet daaraan op geen enkele manier af. Ik merk daarbij op dat de onduidelijkheden in
de wetsgeschiedenis zien op de interpretatie van de wet en niet op de wettekst zelf. Bovendien is
de wettelijke regeling in samenhang bezien met de aanwijzing helder; dat op onderdelen
onduidelijkheden bestaan in de wetsgeschiedenis betekent niet dat alle facetten van de wet in
nevelen zijn gehuld. Voor zover de stellers van het middel daarnaast in de toelichting op het
middel wijst op de geslotenheid van het wettelijk stelsel, verwijs ik naar de bespreking van het
tweede middel en kan worden opgemerkt dat beschermingsmaatregelen buiten de
kroongetuigeregeling vallen.

Het middel faalt.

Overleggen stukken kroongetuige [getuige 2]

16.

Het vierde middel klaagt over de beslissing van het hof inhoudende dat het Openbaar Ministerie
gebruik mocht maken van zijn aan art. 414 Sv ontleende bevoegdheid bescheiden met betrekking
tot kroongetuige [getuige 2] te overleggen, nu het hof het verzoek van de verdediging om dit te
beletten ten onrechte heeft afgewezen en het oordeel van het hof dat geen sprake is van een
schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde onjuist, althans onbegrijpelijk dan
wel niet toereikend is gemotiveerd.

Op het onderzoek ter terechtzitting van 12 september 2014 heeft de advocaat-generaal bij het
gerechtshof medegedeeld dat de Staat een overeenkomst als bedoeld in art. 226g Sv heeft
gesloten met verdachte [getuige 2] .85 Vervolgens is aan het hof en aan de procesdeelnemers een
ordner overgelegd met de volgende inhoud:

- kennisgevingen van de voorgenomen afspraak en vorderingen als bedoeld in art. 226g lid 1 en 3
in de zaken [medeverdachte 5] , [betrokkene 22] en [verdachte] .

- een proces-verbaal van rechter-commissaris mr. Van Merwijk, inhoudende de beschikking als
bedoeld in art. 226h Sv.

- de overeenkomst met [getuige 2] als bedoeld in art. 226g lid 1 Sv.

- twintig processen-verbaal van verhoren van de getuige [getuige 2] , van 10 december 2013; 3
februari 2014 (drie processen-verbaal), 4 februari 2014 (twee processen-verbaal); 5 februari 2014
(drie processen-verbaal), 6 februari 2014 (drie processen-verbaal); 7 februari 2014 (drie
processen-verbaal), 20 februari 2014 (vier processen-verbaal) en 15 april 2014.

Op het daaropvolgende onderzoek ter terechtzitting van 18 september 2014 heeft de voorzitter
de vraag aan de orde gesteld of de advocaat-generaal bij het hof gebruik mag maken van zijn aan
art. 414 Sv ontleende bevoegdheid tot het overleggen van die stukken. De verdediging heeft
betoogd dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord.86 Daarbij heeft de raadsman van de
verdachte, mr. S.L.J. Jansen, bij pleidooi een drietal categorieën bezwaren geuit:

- Bezwaren van algemeen strafvorderlijke aard. De introductie van de kroongetuige in hoger
beroep is niet verlopen op de wijze waarop dit de wetgever voor ogen stond. Daarnaast staat het
sluiten van een kroongetuigenovereenkomst op gespannen voet met het strafvorderlijke systeem
waarin voorzien is van berechting in twee feitelijke instanties.

- Bezwaren die zien op de rechtmatigheid van de overeenkomst. De overeenkomst houdt
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16.4.

toezeggingen in die, evenals bij de toezeggingen die aan getuige [getuige 1] zijn gedaan, in strijd
zijn met de kroongetuigeregeling en om die reden onrechtmatig zijn. Die onrechtmatigheid ziet met
name op het vlak van toezeggingen met betrekking tot voordeelsontneming en de wijze waarop
invulling is gegeven aan de getuigenbescherming. Ook zou de overeenkomst niet voldoen aan de
daarvoor geldende subsidariteits- en proportionaliteitseisen.

- Betrouwbaarheid van de afgelegde verklaringen. De verklaringen van [getuige 2] zijn op
onderdelen tegenstrijdig met de verklaringen van [getuige 1] . Het Openbaar Ministerie gaat op
onderdelen mee met de verklaringen van [getuige 2] , terwijl het in eerste aanleg een andere
mening was toegedaan. Dit dient te worden aangemerkt als een schending van de beginselen van
een behoorlijke procesorde.

Deze factoren, op zichzelf beschouwd en in samenhang gezien, zouden volgens de verdediging
een schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde opleveren, welke schending als
zodanig ernstig moet worden beschouwd dat dit aan het toevoegen van de betreffende stukken
aan het dossier in de weg dienen te staan.

Het hof heeft, mede in reactie op deze verweren, op het onderzoek ter terechtzitting van 30
september 2014 de volgende beslissing genomen:

“Inleiding

Ter terechtzitting van 12 september 2014 heeft de advocaat-generaal mededeling gedaan van een
met de verdachte [getuige 2] gemaakte afspraak, die in de zin van artikel 226h, derde lid, van het
Wetboek van Strafvordering (Sv) door de op vordering van het openbaar ministerie gegeven
beschikking van de rechter-commissaris van 10 september 2014, in strafvorderlijke zin tot stand is
gekomen. Deze afspraak is door de raadslieden tijdens het ter terechtzitting van 18 september
2014 gevoerde debat veelal aangeduid als “deal”, terwijl over de verdachte [getuige 2] sedertdien
ook wordt gesproken als (de tweede) “kroongetuige”. Bij de schriftelijke afspraak zijn 21
processen-verbaal gevoegd, waarin door [getuige 2] bij officieren van justitie en
politieambtenaren afgelegde verklaringen zijn gerelateerd. Deze processen-verbaal worden door
partijen aangeduid als “kluisverklaringen”.

Naar aanleiding van achtereenvolgens deze afspraak, het overleggen daarvan (met inbegrip van
vorderingen, beschikkingen en processen-verbaal) door de advocaat-generaal en de door de
verdediging in een aantal zaken ( [verdachte] , [betrokkene 22] , [medeverdachte 5] ,
[medeverdachte 2] en [betrokkene 38] ) voorziene gevolgen hebben de raadslieden daaraan
diverse standpunten, verzoeken en verweren verbonden, die door het hof gezamenlijk en zo
mogelijk in samenhang worden besproken.

1. De gedingfase van het hoger beroep

Voor een goed begrip van de hierna te geven overwegingen en beslissingen staat het hof kort stil
bij het hoger beroep, als gedingfase van de strafrechtelijke procedure.

(…)

Het voorgaande houdt in dat de appelrechter tot taak heeft om ingeval van enkele limitatief
opgesomde gebreken in de behandeling van de zaak door de eerste rechter het vonnis te
vernietigen en terug te wijzen.

Overigens geldt het uitgangspunt zoals neergelegd in artikel 423 lid 1 Sv dat de appelrechter zelf
de zaak finaal afdoet.

Artikel 414, lid 1, Sv vormt een uitdrukking van de herstel- en herkansingsfunctie van het hoger
beroep. Deze bepaling luidt als volgt.

“De advocaat-generaal en de verdachte kunnen zoowel ter terechtzitting in eersten aanleg
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gehoorde als nieuwe getuigen en deskundigen doen dagvaarden of schriftelijk doen oproepen. Zij
kunnen ook nieuwe bescheiden of stukken van overtuiging overleggen.”

Uit de redactie van deze regeling kan niet worden afgeleid dat de wetgever enige inhoudelijke
limitering heeft willen aanbrengen.

Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad valt wel een processuele begrenzing af te leiden, die erin
bestaat dat uitoefening van de bevoegdheid wordt beheerst door de algemene beginselen van
een behoorlijke procesorde en dat beoordeling hiervan door de rechter van geval tot geval
plaatsvindt en niet onderhevig is aan enige algemene regel.

Het hof ontleent aan die rechtspraak dat bij beoordeling door de rechter mede betekenis toekomt
aan de (belastende dan wel ontlastende) aard van de over te leggen stukken en, ingeval van
belastende bescheiden of stukken, aan de (al dan niet complexe) aard van de te berechten zaak
en het stadium waarin de procedure zich bevindt.

Daarbij geldt, ingeval het openbaar ministerie de bevoegdheid gebruikt, een strengere
beoordeling, gelet op zijn bijzondere verantwoordelijkheid voor de procesorde.

2. De wettelijke regeling van de kroongetuige

Naast het hiervoor geschetste kader van de behandeling in hoger beroep is de wettelijke regeling
van toezeggingen aan getuigen die tevens verdachten (“kroongetuigen”) van belang.

Artikel 226h, derde lid, Sv regelt dat de rechter-commissaris de voorgenomen afspraak met de
getuige toetst. Tot het moment waarop de goedkeurende beschikking van de rechter-commissaris
is gegeven geldt voor de officier van justitie een verbod om stukken, kort gezegd verband
houdend met de afspraak, aan het dossier toe te voegen (artikel 226h, lid 4 Sv). Voorts is in artikel
226j, derde lid, Sv aan de rechter-commissaris opgedragen om na goedkeuring van de afspraak
aan de verdachte te wiens laste de kroongetuige heeft verklaard, mededeling te doen van
totstandkoming en inhoud van de afspraak. Dit gebod tot kennisgeving aan de betrokken
verdachte had in het oorspronkelijk wetsontwerp slechts betrekking op de totstandkoming van de
afspraak en is, na verkregen advies van de Raad van State, bij indiening van het Nader Rapport
aangevuld met de inhoud van de afspraak.

Het resultaat van notificatie door de rechter-commissaris valt niet zonder meer samen met het
overleggen ter terechtzitting door de advocaat-generaal van de schriftelijke afspraak en de
onderliggende, door de getuige afgelegde verklaringen, zoals thans aan de orde. Immers, de
kennisgeving door de rechter-commissaris brengt op zichzelf geen wijziging in de inhoud van het
procesdossier van de betrokken verdachte(n), terwijl de overlegging van stukken ter terechtzitting
plaatsvindt met het uitdrukkelijke doel dat toevoeging aan het dossier plaatsvindt en dit
doorgaans ook het resultaat is.

Reeds op deze plaats overweegt het hof dat zich echter nauwelijks een situatie laat denken
waarin notificatie door de rechter-commissaris niet ook tot gevolg zal hebben dat de afspraak en
de daarmee verband houdende stukken hun weg vinden naar het strafdossier. Er zal aanvullend
opsporingsonderzoek plaatsvinden en de verdachte zal zich naar verwachting met verzoeken tot
de (zittings)rechter richten, waarbij telkens de afspraak en de kluisverklaringen het vertrekpunt
zullen zijn. Dit maakt het in het algemeen onwaarschijnlijk dat die stukken buiten het dossier
zullen blijven.

3. De opgeworpen bezwaren en gedane verzoeken

Door de raadsman van [verdachte] is een aantal bezwaren opgeworpen die op zichzelf
beschouwd als ook in samenhang bezien ertoe strekken dat het hof zal beletten dat de
schriftelijke afspraak en kluisverklaringen onderdeel gaan vormen van het strafdossier. De
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raadsman heeft die bezwaren gerubriceerd onder drie noemers, te weten: algemeen
strafvorderlijke aspecten, de rechtmatigheid van de afspraak en de betrouwbaarheid van de door
[getuige 2] afgelegde verklaringen.

(…)

4. De beoordeling door het hof

Toetsing van het overleggen van bescheiden aan eisen die voortvloeien uit beginselen van een
behoorlijke procesorde

Het hof overweegt onder verwijzing naar hetgeen hiervoor ( onder 2) inleidend is overwogen dat
in deze fase (waarin uitsluitend de toelaatbaarheid van overlegging van bescheiden ter beslissing
voorligt) het accent louter ligt op processuele consequenties. De vraag die aan het hof ter
beantwoording voorligt, is uitsluitend of de advocaten-generaal door gebruik te maken van hun
bevoegdheid stukken te overleggen, handelen in strijd met de beginselen van een behoorlijke
procesorde. Daarbij spelen, zoals eerder overwogen, de aard van de stukken, de aard en omvang
van de te berechten zaak, en het stadium waarin de procedure zich bevindt een rol.

Met betrekking tot de aard van de stukken heeft als uitgangspunt – gelet op de door de
advocaten-generaal gegeven toelichting – te gelden dat er een afspraak met [getuige 2] tot stand
is gekomen en dat hij in dit verband (kluis)verklaringen heeft afgelegd. Deze verklaringen gaan –
zo volgt eveneens uit de toelichting door de advocaten-generaal – over onderwerpen die verband
houden met de tenlastelegging in alle zaken. In enkele gevallen is dit verband direct, in alle
andere gevallen indirect, bijvoorbeeld waar, zoals door zowel raadslieden als de advocaat-
generaal met meer of minder nadruk gesteld, de waardering van de verklaringen van de getuige
[getuige 1] aan de orde is.

Relevantie voor de waarheidsvinding kan deze nieuwe stukken derhalve bezwaarlijk worden
ontzegd. Zo bezien dient zelfs een gehoudenheid van het openbaar ministerie te worden
aangenomen om de bedoelde stukken aan de zittingsrechter te overleggen. Anders gezegd:
gegeven het rechtstreekse belang dat partijen aan de betreffende stukken toekennen zou niet
overleggen van die nieuwe bescheiden door de advocaat-generaal in strijd komen met beginselen
van een behoorlijke procesorde.

De aard van de stukken brengt, zoals hiervoor is overwogen, voorts mee dat het in het algemeen
voor onwaarschijnlijk moet worden gehouden dat het uitvoering geven door de rechter-
commissaris aan het wettelijke notificatiegebod niet ook tot gevolg heeft dat de schriftelijke
afspraak en kluisverklaringen hun weg vinden naar het strafdossier. Zulks te meer als ook de
praktische gevolgen van de afspraak voor de strafzaken van [verdachte] , [betrokkene 22] ,
[medeverdachte 5] en [getuige 1] in de beschouwingen worden betrokken. Hiervoor is aandacht
gevraagd zowel door de advocaat-generaal als door enkele raadslieden.

De nieuwe verklaringen van [getuige 2] zullen, ook indien veronderstellenderwijs wordt uitgegaan
van de situatie dat deze in deze gedingfase niet worden overgelegd, toch in de strafzaken aan de
orde komen. Zo dient [getuige 2] nog ter terechtzitting te worden gehoord als getuige in de zaken
van genoemde verdachten en hij is daarbij jegens het openbaar ministerie gehouden aan zijn in
de deal neergelegde verklaringsplicht. Er van uitgaande dat [getuige 2] zich aan die verplichting
zal houden moet voorshands worden aangenomen dat hij zal hij verklaren overeenkomstig,
althans in lijn met, de inhoud van de kluisverklaringen.

Bovendien kunnen in diverse strafzaken verzoeken worden verwacht zodra [getuige 2] in zijn
eigen strafzaak als verdachte verklaringen gaat afleggen, overeenkomstig de inhoud van door
hem afgelegde kluisverklaringen. Ook gelet op het voorgaande zou het niet – reeds nu –
overleggen van de bedoelde bescheiden door de advocaat-generaal in strijd komen met de
beginselen van de procesorde.

Met betrekking tot de aard van de procedure geldt dat het gaat om een zeer omvangrijk
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onderzoek, waarin onder meer een groot aantal levensdelicten aan de orde is en waarin de
belangen voor alle partijen zeer aanzienlijk zijn. Ook daarin is derhalve een grond gelegen om
overlegging van stukken die voor de waarheidsvinding van belang zouden kunnen zijn niet te
beletten.

Het hof stelt vast dat de bescheiden in een laat stadium zijn overgelegd, te weten tijdens de
gedingfase van het hoger beroep en bovendien op een moment dat het onderzoek ter
terechtzitting reeds geruime tijd duurt. Echter, het verhoor van de verdachten en dat van de
medeverdachten als getuigen is nog niet aangevangen. Daarbij komt, dat de bescheiden pas
recent beschikbaar zijn gekomen. Bovendien kan, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, het
moment van overleggen op zichzelf genomen niet doorslaggevend zijn voor het antwoord op de
vraag of dat overleggen in strijd komt met de meer genoemde beginselen. Hetzelfde oordeel geldt
voor het aspect van de omvang en daarmee samenhangende complexiteit van die bescheiden.

In het licht van de te hanteren maatstaven, zoals hiervoor uiteengezet, acht het hof de beginselen
van een behoorlijke procesorde niet geschonden indien het niet overgaat tot het beletten van de
overlegging van de stukken.

De door de raadsman van [verdachte] opgeworpen bezwaren tegen de wijze van totstandkoming,
de proportionaliteit en de inhoud van de afspraak, alsmede de door hem gemaakte
kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuige, liggen – indien
de stukken zouden worden toegelaten – vanzelfsprekend in volle omvang ter beoordeling aan het
hof voor, maar kunnen – wat er ook van zij – in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen geen
rol van overwegende aard spelen bij de beantwoording van de vraag of het overleggen van de
betreffende stukken in strijd komt met de beginselen van een goede procesorde.

Al het voorgaande leidt het hof tot de slotsom dat overlegging van de door de advocaat-generaal
gepresenteerde stukken niet in strijd komt met eisen die voortvloeien uit de beginselen van een
behoorlijke procesorde. De advocaat-generaal mag van deze bevoegdheid gebruik maken en het
hof zal derhalve ook acht hebben te slaan op de stukken die zijn overgelegd ter terechtzitting van
12 september 2014, in de zaken van alle verdachten. Het verzoek, zoals gedaan door de
raadsman van verdachte [verdachte] , wordt afgewezen.”

Ingevolge art. 414 lid 1, tweede volzin, Sv zijn de advocaat-generaal bij het hof en de verdachte
bevoegd voor of bij de behandeling van een zaak in hoger beroep nieuwe bescheiden of stukken
van overtuiging over te leggen. De uitoefening van die bevoegdheid is evenwel onderworpen aan
de eisen die voortvloeien uit de beginselen van een behoorlijke procesorde. Een algemene regel
daaromtrent valt niet te geven. Van geval tot geval zal dus moeten worden beoordeeld of aan die
eisen is voldaan, waarbij mede betekenis toekomt aan de (belastende dan wel ontlastende) aard
van de over te leggen bescheiden of stukken en, indien het gaat om belastende bescheiden of
stukken, aan de (al dan niet complexe) aard van de te berechten zaak en het stadium waarin de
procedure zich bevindt. Ingeval bij de behandeling van een zaak in hoger beroep door de
advocaat-generaal dan wel door de verdachte het verzoek wordt gedaan om nadere bescheiden
of stukken van overtuiging over te leggen, zal de rechter een afwijzende beslissing op een
dergelijk verzoek dienen te motiveren aan de hand van de hiervoor genoemde maatstaf. Indien de
rechter het verzoek toewijst, zal hij de overgelegde stukken bij zijn beraadslaging dienen te
betrekken.87

Het hof heeft conform het hiervoor genoemde juridische kader getoetst of het overleggen van
de bescheiden die zien op de 226g-overeenkomst met [getuige 2] in strijd is met de eisen die
voortvloeien uit de beginselen van een behoorlijke procesorde. Daarbij heeft het gerechtshof
stilgestaan bij de aard van de stukken, de aard en omvang van de te berechten zaak en het
stadium waarin de procedure zich bevindt. Het hof heeft daarmee het juiste toetsingskader
aangelegd. Anders dan de stellers van het middel kennelijk menen, zijn de factoren niet uitputtend
beschreven door de Hoge Raad. Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of aan de
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betreffende eis is voldaan en daarbij komt “mede” betekenis toe aan de door het hof in acht
genomen factoren. Het stond het hof dan ook vrij om ook de omvang en de complexiteit van de
bescheiden mee te wegen bij zijn oordeel, waarbij ik aanteken dat niet valt in te zien hoe de
verdachte in zijn belangen zou zijn geschonden door een ruimere toets.

Het hof heeft ten aanzien van de aard van de stukken erop gewezen dat [getuige 2]
(kluis)verklaringen heeft afgelegd die verband houden met de tenlasteleggingen in alle zaken. Ook
heeft het hof in aanmerking genomen dat het in zekere zin onvermijdelijk is dat de stukken hun
weg vinden in het dossier, bijvoorbeeld door een latere getuigenverklaring van [getuige 2] . Ten
aanzien van de aard van de procedure heeft het hof oog gehad op de omvangrijkheid van het
dossier, de daarin aan de orde zijnde levensdelicten en de daarmee samenhangende belangen
voor de betrokken partijen. Wat betreft het stadium van het geding tekent het hof aan dat de
bescheiden laat in de procedure, namelijk pas in hoger beroep en op een moment dat het
onderzoek ter terechtzitting reeds geruime tijd duurde, zijn overgelegd. Daar staat volgens het
hof tegenover dat het verhoor van de verdachten en de medeverdachten nog niet is aangevangen
en de bescheiden pas recent beschikbaar zijn gekomen. Een en ander leidt volgens het hof tot het
oordeel dat de overlegging van de stukken door de advocaat-generaal niet in strijd komt met de
eisen die voortvloeien uit de beginselen van een behoorlijke procesorde.

In het oordeel van het hof ligt besloten dat de voornoemde factoren in samenhang bezien tot
het oordeel leiden dat het overleggen van de betreffende stukken niet in strijd komt met de
beginselen van een goede procesorde. Dit kan verklaren waarom het hof geen doorslaggevende
betekenis heeft toegekend aan het moment van overleggen, de omvang en daarmee
samenhangende complexiteit van die bescheiden bij het antwoord op de vraag of sprake is van
een strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde. Het stond het hof vrij om te
oordelen dat deze aspecten niet van dusdanig gewicht waren, dat zij het oordeel van het hof
inzake de toepassing van art. 414 Sv doen kantelen.

Uit de overwegingen van het hof die zien op de onvermijdelijkheid dat de betreffende stukken
hun weg vinden naar het strafdossier kan niet worden afgeleid dat het vooruit is gelopen op een
door de getuige af te leggen verklaring, reeds omdat het hof slechts de mogelijkheden bespreekt
op welke wijze de inhoud van de verklaringen ter kennis kan komen van de betrokken partijen. Nu
het hof daarnaast niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat in de complexiteit van de procedure een
grond is gelegen om het overleggen van stukken niet te beletten, mist de klacht dat het hof geen
betekenis heeft toegekend aan deze factor feitelijke grondslag. Daarnaast verdient nog het
volgende vermelding. In de parlementaire geschiedenis is niet uitgesloten dat in hoger beroep een
overeenkomst met een kroongetuige wordt gesloten. Gewezen kan worden op de volgende
passages:

Kamerstukken II 1998/99, 26294, 3, p. 12.

“Indien de mogelijkheid van het maken van een afspraak zich pas na de behandeling van de zaak
in eerste aanleg in de fase van het hoger beroep voordoet, kan het openbaar ministerie daarvan
mededeling doen aan het gerechtshof. Het gerechtshof kan de zaak ingevolge artikel 415 jo. 316
in handen van de rechter-commissaris stellen met het oog op nader onderzoek, dat als een
gerechtelijk vooronderzoek geldt. In dat kader kan vervolgens de rechtmatigheid van de
voorgenomen afspraak worden getoetst.”

Kamerstukken II 1999/00, 26294, 6, p. 18 en 19.

“Indien de mogelijkheid van een afspraak zich pas in hoger beroep

voordoet, moet dan niet een aanvullende bevoegdheid worden gecreëerd

voor de advocaat-generaal, zo vragen deze leden. Volgens de huidige

wettelijke regeling kan het gerechtshof voor welk de zaak aanhangig is

gemaakt, indien het enig onderzoek in de zaak noodzakelijk acht, de

schorsing van het onderzoek bevelen en de zaak in handen stellen van de

rechter-commissaris (artikel 415 jo. 316). Indien na de behandeling van de
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zaak in eerste aanleg zich alsnog de mogelijkheid van een afspraak

voordoet, hetgeen slechts bij hoge uitzondering het geval zal zijn, ligt het

in de rede dat na opening van het onderzoek in tweede aanleg overeenkomstig

artikel 316 een nadere opdracht in het dan geopende gerechtelijk vooronderzoek wordt gegeven.
Het lijkt het beste dat de officier van justitie die de zaak in eerste aanleg heeft behandeld, zich
bezig zal houden met het voorbereiden van de afspraak en het voorleggen van het voornemen
daartoe aan de rechter-commissaris. Het spreekt vanzelf dat hij daarover contact houdt en overleg
pleegt met de advocaat-generaal. Het past niet in de systematiek van het wetboek om voor de
toepassing van deze regeling voor de behandeling in tweede aanleg een afzonderlijke voorziening
te treffen. Eventuele aanvullingen van het onderzoek kunnen desgewenst op de hiervoor
aangegeven wijze worden gerealiseerd.”

Geconstateerd kan worden dat het Openbaar Ministerie een andere route heeft bewandeld
dan in de hiervoor aangehaalde citaten werd verondersteld. Het is de officier van justitie zelf
geweest die, toen het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep reeds was aangevangen, de
toetsing door de rechter-commissaris heeft gevorderd om de rechtmatigheidstoets als bedoeld in
art. 226h Sv toe te passen. De minister ging er daarentegen van uit, zo blijkt uit de voornoemde
passages, dat het Openbaar Ministerie mededeling doet aan het gerechtshof van het voornemen
om een kroongetuigenovereenkomst aan te gaan. Vervolgens kan het hof het onderzoek schorsen
en de stukken in handen stellen van de rechter-commissaris.88 Hoewel de wettekst steun geeft
voor de door het Openbaar Ministerie gekozen weg – art. 226g, lid 3, Sv bepaalt immers dat de
rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie de rechtmatigheid toetst – en deze
route met het oog op onder meer het afbreukrisico alleszins voorstelbaar is,89 acht ik de
omstandigheid dat de wetsgeschiedenis uitgaat van een andere benadering wel een factor die
kan worden meegewogen bij de vraag of het overleggen van de stukken door de advocaat-
generaal al dan niet in strijd is met de beginselen van een behoorlijke procesorde. Maar naar ik
meen heeft het hof dit niet miskend. Het heeft immers overwogen dat de wijze van
totstandkoming van de afspraak geen rol van overwegende aard speelt in dit kader, maar dat
betekent niet dat het hieraan geen betekenis heeft toegekend. Het is mijns inziens vooral de
vraag in welke zin de verdediging in zijn belangen is geschaad. Een dergelijk geschaad belang is
door de verdediging niet aan de orde gesteld en lijkt mij ook niet aannemelijk. Ook indien het
Openbaar Ministerie de rechter verzocht had om nader onderzoek te doen, laat zich een andere
uitkomst dan dat een dergelijk onderzoek door het hof noodzakelijk zou worden geacht en dat op
de voet van art. 415 jo 316 Sv de stukken in handen van de rechter-commissaris waren gelegd
zich moeilijk denken. Daarbij komt dat art. 316 Sv uitgaat van een zelfstandige bevoegdheid van
(in dit geval) het hof om de stukken in handen van de rechter-commissaris te stellen. Indien de
verdediging al in de gelegenheid was gesteld om zich hierover uit te laten, was het hof geenszins
gehouden om hiermee rekening te houden. Bovendien stond het de verdediging vrij om in het
vervolg van de procedure hierover verweren te voeren.

Gelet op het voorgaande is het oordeel van het hof dus niet onjuist en evenmin onbegrijpelijk.
Voor zover het middel daarnaast gericht is op het handelen van het Openbaar Ministerie en de
beschikking van de rechter-commissaris, kan hierover in cassatie niet worden geklaagd omdat een
cassatiemiddel zich dient te richten tegen rechtsschennis of vormverzuim door de rechter die de
bestreden uitspraak heeft gewezen.90 Voor het overige kan de beslissing van het hof – verweven
als zij is met waarderingen van feitelijke aard – in cassatie niet verder worden getoetst.

Het middel faalt.
Toetsing proportionaliteit door de rechter-commissaris

17. Het vijfde middel klaagt dat het hof is afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwde
standpunt inhoudende dat de rechter-commissaris de proportionaliteit van de afspraak met
[getuige 2] niet heeft getoetst en er daardoor geen rechtmatigheidsoordeel (op de juiste wijze)
tot stand is gekomen en het hof de afspraak om die reden niet rechtmatig kon achten, zonder in
het bijzonder de redenen op te geven die tot het afwijken van dat standpunt hebben geleid,
althans dat de afwijking van dit standpunt onvoldoende begrijpelijk is gemotiveerd. Daarbij moet

318



17.1.

volgens de stellers van het middel in aanmerking worden genomen dat het hof onjuist dan wel
niet zonder meer begrijpelijk heeft geoordeeld dat ten aanzien van het verstrekken van
gebrekkige informatie door de officier van justitie aan de rechter-commissaris, geen sprake is van
een vormverzuim dat aan de zittingsrechter kan worden voorgelegd. Daarnaast zou het
achterwege blijven van een oordeel over de proportionaliteit van de afspraak een schending
opleveren van het recht op een eerlijk proces.

Door de verdediging is het volgende aangevoerd ten aanzien van de proportionaliteit van de
met kroongetuige [getuige 2] gesloten overeenkomst:91

“Proportionaliteit van deal met [getuige 2]

384. De proportionaliteit van de overeenkomst met [getuige 2] is wat de verdediging betreft een
direct in het oog springende kwestie. Werd ten aanzien van [getuige 1] al vrij breed aangevoerd
dat het de vraag is of het sluiten van een overeenkomst met iemand die verdacht wordt van een
zo grote hoeveelheid ernstige strafbare feiten, waaronder het medeplegen van een moord, nog
wel proportioneel kon worden geacht, in het geval van [getuige 2] geldt dat eens temeer. Dit juist
ook in het licht van de wijze waarop [getuige 2] in eerste aanleg door het Openbaar Ministerie
werd beoordeeld en werd gewogen, hetgeen als bekend tot een eis van levenslange
gevangenisstraf heeft geleid.

385. Het is met het oog op die thans door het Openbaar Ministerie gestelde proportionaliteit dan
ook dienstbaar nog eens kort op een rijtje te zetten wat het Openbaar Ministerie enkele jaren
geleden over [getuige 2] naar voren bracht, zowel waar het zijn betrouwbaarheid als waar het
zijn strafwaardigheid aangaat. Zie allereerst de overwegingen met betrekking tot de zaak Perugia,
de moord op [betrokkene 10] :

“Na het afhaken van [getuige 1] hebben [getuige 2] en [verdachte] de liquidatieopdracht op zich
genomen door [medeverdachte 4] te benaderen. [getuige 2] heeft daarbij het leeuwendeel voor
zijn rekening genomen. De verklaringen van [medeverdachte 4] staan in deze periode centraal.
[medeverdachte 4] spreekt over [verdachte] als de compagnon van [getuige 2] . [getuige 2]
begeleidt [medeverdachte 4] : hij vraagt [medeverdachte 4] om de moord uit te voeren, hij geeft
hem wapens, waaronder het latere moordwapen, een vluchtauto (de Audi A4), mobiele telefoons
voor één op één contact met [getuige 2] en instrueert hem waar en hoe de moord moet worden
uitgevoerd en stelt beloning in het vooruitzicht. [getuige 2] oefent diverse malen druk op
[medeverdachte 4] uit om tot uitvoering van de moord over te gaan.”

“Nadat [medeverdachte 4] als uitvoerder van de moord was afgehaakt, hebben [getuige 2] en
[verdachte] [betrokkene 20] en [betrokkene 21] aangezocht om de liquidatie uit te voeren. Ook bij
deze acquisitie heeft [getuige 2] weer de belangrijkste rol, maar levert [verdachte] eveneens een
cruciale bijdrage (...)

[getuige 2] heeft een grotere rol in deze periode gespeeld: hij heeft het eerste contact met
[betrokkene 20] en [betrokkene 21] gelegd en daarmee ook de meeste contacten met hen
onderhouden. Ook na de moord is er nog contact geweest tussen [betrokkene 20] en [betrokkene
21] en [getuige 2] met betrekking tot de beloofde beloning. Tevens heeft [getuige 2] een
controlerende rol vervuld ten tijde van de moord. Met andere woorden: [getuige 2] heeft met
betrekking tot de moord zeer nauw en bewust samengewerkt met [betrokkene 20] en
[betrokkene 21] , hij is de spin in het web.”

386. Ook in het onderzoek Nicht, de vermeende beoogde liquidatie van [betrokkene 12] ,
concludeerde het Openbaar Ministerie tot bewezenverklaring van een door [getuige 2] begane
poging om [medeverdachte 4] te bewegen de moord op [betrokkene 12] te plegen door hem een
geldbedrag en een auto in het vooruitzicht te stellen, door hem informatie ter beschikking te
stellen, door hem mee te nemen naar het woonadres van [betrokkene 12] en daarbij te zeggen
“die moet er ook aan” en door de woorden toe te voegen “als ik het je laat zien zit je erbij in; kan
je niet meer terug, en als het wel zo is dan alleen maar door de kogel”. En ook in de zaak Oma
was er aan de zijde van het Openbaar Ministerie geen twijfel te bespeuren ten aanzien van de

319



onjuistheid van de in die zaak door [getuige 2] afgelegde verklaringen en de strafwaardigheid van
zijn handelen.

387. Daarmee kwamen de overwegingen in het kader van de aan [getuige 2] op te leggen straf
niet echt meer als een verrassing:

“ [getuige 2] heeft in de criminele organisatie een cruciale rol gespeeld. Hij heeft samen met
[verdachte] een liquidatielijst aangenomen en heeft aangetoond een meester te zijn in het
rekruteren van uitvoerders. Het ging daarbij om relatief onschuldige jongens die hij zorgvuldig
manipuleerde, maar vervolgens ook bedreigde en onder druk zette.

Hij koos bij het plegen van de moorden voor zichzelf een rol die hem de minste kans gaf tegen de
lamp te lopen.

[getuige 2] gaf instructies over hoe de slachtoffer te vermoorden en heeft zich op geen enkele
wijze bekommerd om wat hij de slachtoffers en hun nabestaanden aandeed. Hij heeft zich
uitsluitend laten leiden door zijn eigen criminele belangen.

Op zijn documentatie staat ook een zaak uit 1998 vermeld. Het betreft hier een zaak waarbij
[getuige 2] ervan werd verdacht dat hij zich schuldig had gemaakt aan een moord en een poging
daartoe. In april 1999 veroordeelde de rechtbank Zwolle hem tot een gevangenisstraf voor de
duur van 17 jaar. Hoewel er dus geen sprake is van een veroordeling van [getuige 2] voor dit
feitencomplex speelt deze laatste zaak ook een rol bij het bepalen van de hoogte van de naar ons
oordeel op te leggen straf. [getuige 2] weet door deze strafzaak immers als geen ander hoe
zwaar er getild wordt aan een levensdelict. Desalniettemin heeft hij ervoor gekozen om te
proberen om in totaal drie andere mensen om het leven te brengen, waarbij het in één geval ook
daadwerkelijk is gelukt. Hij reageerde ziek volgens één van de uitvoerders. Hij was echt blij en
omhelsde hen. Vervolgens heeft hij de uitvoerders overigens nooit betaald.”

388. Juist in het licht van deze forse stellingname aan de zijde van het Openbaar Ministerie is het
moeilijk te begrijpen (of misschien juist niet) dat het Openbaar Ministerie in diens vordering bij de
rechter-commissaris om de voorgenomen overeenkomst met [getuige 2] te toetsen geen enkel
woord wijdt aan de vraag in hoeverre het met deze verdachte aangaan van een
kroongetuigenovereenkomst met het oog op de persoon van [getuige 2] en de eerder ingenomen
standpunten nog proportioneel kan worden geacht. Ook in de beslissing van de rechter-
commissaris worden geen enkele woorden gewijd aan de vraag of het onder deze
omstandigheden aangaan van zo een overeenkomst met een verdachte als deze, mede bezien in
het licht van hetgeen hier door de wetgever over is gezegd, de proportionaliteitstoets kan
doorstaan. Dat verbaast, temeer nu die proportionaliteitstoetsing nu juist als één van de zo niet
het belangrijkste onderdeel van de (voorlopige) rechtmatigheidstoetsing door de rechter-
commissaris wordt gezien.

389. Ik stel daarbij voorop dat de wetgever geen bovengrens heeft aangelegd ten aanzien van
het doopceel van een crimineel waarmee een overeenkomst wordt gesloten. Wel is in dit verband
onder meer gesteld dat het moeilijk voorstelbaar zou zijn dat aan een verdachte of veroordeelde
wegens moord strafvermindering zou worden toegezegd. Wat de toenmalig wetgever ervan
gevonden zou hebben wanneer een verdachte van één voltooide moord en meerdere pogingen
daartoe die eerder ook al eens werd veroordeeld voor moord en poging tot moord, contractpartij
van de Staat zou zijn en een overeenkomst zou kunnen krijgen die er de facto op neer zou komen
dat hij na tien jaren uit detentie zou worden vrijgelaten, is speculatie, maar ik durf de stelling aan
dat die wetgever daar op voorhand niet erg enthousiast over zou zijn geweest.

390. Daar komt de kwestie Ritfeld natuurlijk nog bij. Uiteraard heeft het Openbaar Ministerie bij de
bespreking van de strafeis op juridisch juiste gronden gesteld dat gezien de niet-ontvankelijkheid
in die zaak [getuige 2] niet onherroepelijk veroordeeld is, maar dat wil niet zeggen dat het
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Openbaar Ministerie zich in de context van de proportionaliteitstoets geen rekenschap had moeten
geven van deze zaak. Dit eens te meer, nu er in de loop der jaren en voorafgaand aan de
overeenkomst met [getuige 2] de nodige aanwijzingen zijn gekomen dat [getuige 2] wel degelijk
de schutter in die zaak is geweest; zie bijvoorbeeld het OVC-gesprek tussen Zwolsman en
Dagevos op 22 juli 2007.

391. Bij de beoordeling van die proportionaliteit dient tot slot te worden betrokken dat [getuige 2]
de tweede kroongetuige in deze zaak is en dat het Openbaar Ministerie eerder al met [getuige 1]
een overeenkomst aanging waar deze [getuige 1] naar eigen zeggen ook al betrokken is geweest
bij het (mede)plegen van moord alsmede bij diverse voorbereidingen van moorden. De toetsing
van de proportionaliteit van het aangaan van een overeenkomst met [getuige 2] dient mede te
worden bezien in het licht van het feit dat hij de tweede medeverdachte in dit onderzoek Passage
is c.q. zou zijn die de dans in ieder geval grotendeels zou ontspringen in ruil voor de door hem af
te leggen verklaringen

Toetsing rechter-commissaris

392. Voor zover de toetsing van de met [getuige 1] gesloten overeenkomst de drempel van de
proportionaliteit al zou halen, kan dat voor deze getuige [getuige 2] mede in het licht van die
overeenkomst met [getuige 1] niet meer het geval zijn. Daar komt nog bij, dat net als bij [getuige
1] die toetsing onvolledig is geweest aangezien de rechter-commissaris geen kennis heeft
genomen van de met [getuige 2] op het gebied van getuigenbescherming gemaakte afspraken.

393. In het eerste deel van deze pleitnotitie is al aandacht besteed aan hetgeen de wetgever in
dat verband heeft overwogen, het vonnis van de rechtbank en de kritiek van de verdediging
daarop alsmede de door dit Hof genomen beslissing van 23 januari 2015. Als gezegd behelsde die
laatste beslissing geen standpunt over de vraag in hoeverre het wettelijk systeem nu wel of niet
aan de rechter-commissaris voorschrijft dat deze ter toetsing van de rechtmatigheid van de met
een kroongetuige gemaakte afspraken kennisneemt van de op het gebied van
getuigenbescherming gemaakte afspraken. De verdediging handhaaft diens stelling dat uit de
formulering van de wettelijke regeling, in het bijzonder artikel 226i Sv, in samenhang met hetgeen
in reactie op het standpunt van de Raad van State expliciet door de minister is overwogen, wel
degelijk volgt dat die toetsing van getuigenbeschermingsafspraken door een rechter-commissaris
moet plaatshebben.

394. Daarnaast herhaal ik dat de rechtbank op dit punt eerder heeft overwogen dat het Openbaar
Ministerie de gemaakte afspraken sowieso mag voorleggen aan de rechter-commissaris en dat de
rechter-commissaris daar ook om mag vragen wanneer dit hem ten behoeve het door hem te
geven rechtmatigheidsoordeel dienstig voorkomt.

395. Het Openbaar Ministerie heeft de kennelijk bewuste beslissing genomen deze kwestie op
geen enkele wijze aan de rechter-commissaris voor te leggen. De rechter-commissaris heeft de al
dan niet bewuste beslissing genomen hier ook niet naar te vragen, en heeft in zijn algemeenheid
volstaan met een uiterst marginale toetsing van de rechtmatigheid van de met [getuige 2]
gesloten overeenkomst. In dat verband is bij eerdere gelegenheden (o.a. de zittingen van 18
september 2014 en 27 oktober 2014) al aan de orde gekomen dat naar het zich laat aanzien de
rechter-commissaris bij het verhoor van [getuige 2] heeft volstaan met de vraag of hij zich kon
vinden in de zeer beknopte samenvattingen van zijn kluisverklaring en of hij daarin volledig en
naar waarheid heeft verklaard.

396. Mede nu door de rechter-commissaris geen proces-verbaal ex artikel 226h Sv is opgemaakt
waarin deze relateert wat er in dit verband met de kroongetuige is besproken blijkt van een meer
indringende toetsing van de betrouwbaarheid van de door [getuige 2] afgelegde verklaringen, van
een toetsing van de proportionaliteit in het licht van de achtergronden van deze verdachte of van
enige toetsing van de verhouding tussen de OM-deal en de op het gebied van
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getuigenbescherming gemaakte afspraken, niets.

397. Dit laat onverlet dat het op de weg van het Openbaar Ministerie had gelegen om met de
kennis van de gang van zaken rond [getuige 1] en hetgeen daaromtrent naar voren is gebracht
en door de rechtbank is overwogen de rechter-commissaris op zijn minst op hoofdlijnen wel te
informeren over het geheel van de met [getuige 2] gemaakte afspraken. Het Openbaar Ministerie
heeft in dat verband weliswaar gesteld dat zij in de bewuste passage in het vonnis van de
rechtbank niet teruglezen dat daar een discretionaire bevoegdheid aan de rechter-commissaris
wordt gegeven, maar wat het Openbaar Ministerie in de betreffende overweging dan wel leest
blijft in het midden. Dit terwijl hetgeen de rechtbank overweegt in redelijkheid niet anders gelezen
kan worden dan als een bevoegdheid voor de rechter-commissaris om de betreffende toetsing uit
te voeren; ik kan er althans niets anders in lezen en het Openbaar Ministerie, dat als gezegd niet
aangeeft wat er dan wel zou staan, kennelijk ook niet.

398. Het niet voorleggen van deze gemaakte afspraken levert onrechtmatig handelen aan de zijde
van het Openbaar Ministerie op. Dat nog los van de inhoud van die gemaakte afspraken, waarover
ik hieronder in het tweede deel van dit hoofdstuk kom te spreken. Daar komt bij dat behalve het
uitblijven van een proportionaliteitstoetsing ook (enig) inhoudelijk verhoor van [getuige 2] lijkt te
zijn uitgebleven. Het in art. 226j lid 1 Sv voorgeschreven verhoor heeft niet plaatsgehad, volgens
het Openbaar Ministerie omdat de rechter-commissaris daarmee de verdedigingsbelangen meende
te dienen. Echter ook in de context van het rechtmatigheidsverhoor en de daarin vervatte
betrouwbaarheidstoets ex art. 226h Sv is er inhoudelijk als gezien door de rechter-commissaris
niet met [getuige 2] gesproken.

399. Hoewel er wellicht wat te zeggen is voor het kennelijke standpunt van de rechter-
commissaris dat er gezien de fase in en wijze waarop de kroongetuige [getuige 2] in Passage
werd geïntroduceerd niet al teveel vooruit diende te worden gelopen op het verhoor ter zitting,
maakt het uitblijven van een inhoudelijke toets en van een proportionaliteitstoetsing het door de
rechter-commissaris verrichte onderzoek wel erg eenzijdig en beperkt. Dit temeer nu door de
overeenkomst tussen [getuige 2] en de Staat rechtmatig te verklaren de trein onstuitbaar in
beweging werd gezet en er voor geen van de procespartijen daarmee nog een weg terug was.
Mede nu de introductie van [getuige 2] in deze fase van het proces zeer verstrekkende gevolgen
heeft gehad is dat een gegeven dat niet onopgemerkt mag blijven. Dit los van het feit dat het niet
aan het Openbaar Ministerie kan worden tegengeworpen dat de rechter-commissaris op deze
wijze diens toetsing heeft uitgevoerd.”

Het hof heeft deze verweren als volgt samengevat en verworpen:

“2.1.2.2.3 Is de met de kroongetuige [getuige 2] gemaakte afspraak proportioneel?

De raadsman heeft de proportionaliteit van de met de kroongetuige [getuige 2] gemaakte
afspraak betwist. Hij heeft daarbij gewezen op het feit dat het Openbaar Ministerie in eerste
aanleg een levenslange gevangenisstraf voor [getuige 2] had geëist en de ommezwaai naar een
maximale strafvermindering voor diezelfde [getuige 2] niet bij de toetsing van de voorgenomen
afspraak heeft betrokken. [getuige 2] was bovendien al eens vervolgd voor betrokkenheid bij een
levensdelict. Ook was er in de zaak tegen [verdachte] al een kroongetuige.

Bij de beoordeling van dit verweer stelt het hof voorop wat het eerder in dit arrest heeft
overwogen over de rol van de zittingsrechter bij de beoordeling van de verklaringsafspraak als
bedoeld in artikel 226g Sv. Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis heeft het hof vastgesteld
dat het zwaartepunt van die rol ligt bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de
verklaringen van de kroongetuige. In het beslismodel dat de zittingsrechter hanteert kunnen
daaraan vragen voorafgaan die betrekking hebben op de bruikbaarheid van de verklaringen in
juridisch opzicht. In dat verband kan ook de vraag aan de orde zijn of het gaat om bewijs dat
rechtmatig is verkregen. Dat geschiedt aan de hand van verweren op de voet van artikel 359a Sv.
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Voorts acht het hof het bij de bespreking van dit onderdeel van het verweer van belang het
onderscheid tussen enerzijds de rechtmatigheid en anderzijds de doelmatigheid van de
toepassing van opsporingsbevoegdheden te accentueren. De beoordeling welke werkwijze in het
kader van opsporing en vervolging doelmatig is, is voorbehouden aan de officier van justitie.

Het is bij uitstek deze functionaris die strategie en tactiek in de opsporing, waaronder begrepen
de inzet van opsporingsmethoden, bepaalt. De rechter heeft daarin in beginsel geen rol. Ook in die
gevallen waarin een voorafgaande rechterlijke machtiging is vereist, is dit het uitgangspunt.

De raadsman heeft zijn standpunt onderbouwd aan de hand van handelingen van de officier van
justitie die primair verband houden met keuzes die deze heeft gemaakt op basis van een
inschatting van de bewijspositie en de gerechtvaardigdheid van een strafeis in de zaak van de
kroongetuige. Niet valt in te zien dat de zittingsrechter in de beoordeling hiervan in de strafzaak
van de verdachte een taak heeft. Het gaat immers niet om vormverzuimen die binnen het
toetsingskader van artikel 359a Sv aan de zittingsrechter kunnen worden voorgelegd. Dit moge
ook blijken uit het gegeven dat het nadeel voor de verdachte door de raadsman niet is
geconcretiseerd.

Zoals het hof ook eerder in dit arrest heeft overwogen kan artikel 6 EVRM een zelfstandige
toetssteen vormen bij de beoordeling van verweren als hiervoor bedoeld. Er moet immers altijd
een mogelijkheid zijn om vormen van aperte beknotting van verdedigingsrechten aan de
zittingsrechter voor te leggen. Echter niet valt in te zien dat de klachten van de raadsman tot het
oordeel moeten leiden dat door de afspraak met [getuige 2] een eerlijke procesvoering in gevaar
is gekomen. Het verweer wordt verworpen.”

De in het middel opgenomen klachten geven nogmaals aanleiding om te benadrukken dat in
cassatie niet kan worden geklaagd over het handelen of beslissingen door het Openbaar
Ministerie en de rechter-commissaris.92 Gelet hierop kan voorbij worden gegaan aan de vraag of
het Openbaar Ministerie de rechter-commissaris nader had moeten informeren over zijn
afwegingen ten aanzien van de proportionaliteit van de te sluiten overeenkomst. De stellers van
het middel hebben gedeeltelijk getracht deze klip te omzeilen door een verbinding te leggen
tussen het veronderstelde verzuim van het Openbaar Ministerie en de overwegingen van het
gerechtshof. Zo wordt betoogd dat de rechter-commissaris heeft gevaren op incomplete informatie
die door het Openbaar Ministerie is aangeleverd. Het rechtmatigheidsoordeel door de rechter-
commissaris zou hierdoor gemankeerd zijn. Vervolgens zou het hof ten onrechte hebben
voortgeborduurd op dit rechtmatigheidsoordeel, terwijl het daarbij is afgeweken een door de
verdediging ingenomen uitdrukkelijk onderbouwde standpunt zonder daarbij in het bijzonder de
redenen te geven die tot het afwijken van dit standpunt hebben geleid, althans dat het de
verwerping onvoldoende begrijpelijk heeft gemotiveerd.

Ik merk allereerst op dat de rechter-commissaris in zijn beschikking ex art. 226h Sv de
proportionaliteit en de subsidiariteit van de overeenkomst heeft getoetst.93 De rechter-
commissaris oordeelde dat de voorgenomen overeenkomst voldoet aan de proportionaliteitseis en
mede hierom rechtmatig is. Daarnaast is van belang dat het hof gebruik heeft gemaakt van de
verklaring van getuige [getuige 2] . Hierin ligt besloten dat dat de rechter niet tot een
andersluidend oordeel ter zake van de rechtmatigheid is gekomen dan in de beschikking van de
rechter-commissaris als bedoeld in art. 226h lid 3 Sv is vervat.94 Het hof heeft de overeenkomst
derhalve proportioneel geacht. Het hof heeft voorts overwogen het geen taak voor zichzelf ziet
weggelegd om te oordelen welke werkwijze van het Openbaar Ministerie in het kader van de
opsporing en vervolging doelmatig is. Nu het niet gaat om vormverzuimen die binnen het kader
van art. 359a Sv aan de zittingsrechter kunnen worden voorgelegd en art. 6 EVRM ook niet is
geschonden, verwerpt het hof het verweer.

Dat het hof hiermee een toereikend toetsingskader heeft aangelegd, is reeds bij de bespreking
van het eerste middel naar voren gekomen. Met het voorgaande heeft het hof daarnaast
toereikend de redenen opgegeven waarom het is afgeweken van het door de verdediging
ingenomen uitdrukkelijk onderbouwde standpunt ter zake van de proportionaliteit van de
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overeenkomst. Het hof heeft overwogen dat het geen rol toekomt ten aanzien van de werkwijze
van het Openbaar Ministerie. Daarbij heeft het hof mede het oog gehad op de keuzes die de
officier van justitie heeft gemaakt ten aanzien van de bewijspositie en de gerechtvaardigdheid van
een strafeis in de zaak van [getuige 2] . Gelet op de vrijheid die het Openbaar Ministerie op basis
van het opportuniteitsbeginsel toekomt, is dat oordeel niet onjuist en evenmin onbegrijpelijk. Het
fundament onder het betoog van de verdediging valt daarmee weg. Het verweer is immers
gestoeld op het handelen van het Openbaar Ministerie ten aanzien van [getuige 2] , maar dit
handelen is in beginsel niet aan het oordeel van de zittingsrechter onderworpen. Gelet hierop
komen, zoals het hof met juistheid heeft overwogen, strafprocessuele consequenties als bedoeld
in art. 359a Sv niet in beeld. Dat het hof evenmin een schending van art. 6 EVRM heeft
aangenomen, acht ik evenmin onbegrijpelijk. Op welke wijze de rechten van de verdediging zijn
beknot door het handelen van het Openbaar Ministerie, wordt niet duidelijk gemaakt terwijl ik ook
niet inzie waarom het proces in zijn geheel niet meer eerlijk is temeer nu de rechter-commissaris
een proportionaliteitstoets heeft verricht. Daarbij wil ik er tot slot nog op wijzen dat de wetgever
geen beperkingen heeft gesteld aan de kring van personen met wie het Openbaar Ministerie een
kroongetuigenovereenkomst sluit. In de parlementaire geschiedenis valt te lezen:95

“Er worden geen misdrijven van de criminele getuige op voorhand categorisch

uitgesloten. De toetsing aan proportionaliteit en aan subsidiariteit zal

ertoe leiden dat de rechter afspraken die niet aan deze vereisten voldoen,

niet rechtmatig zal oordelen. Zo zal in abstracto weliswaar moeilijk voorstelbaar

zijn dat aan een verdachte of veroordeelde wegens moord strafvermindering

wordt toegezegd, maar als met behulp van zijn verklaringen

een aantal moorden kunnen worden opgelost en verdachten worden

berecht zou wettelijke uitsluiting kunnen betekenen dat deze zaken niet tot

klaarheid kunnen worden gebracht.”

Tegen deze achtergrond is het oordeel van het hof over de rechtmatigheid op dit punt niet
onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Het middel faalt.

(On)toelaatbare toezeggingen: afzien van voordeelsontneming

18. Het zesde middel klaagt dat het oordeel van het hof dat de op basis van art. 226g jo. 226h Sv
gemaakte afspraken met de kroongetuigen [getuige 1] en [getuige 2] rechtmatig zijn onjuist is,
althans niet begrijpelijk is gemotiveerd dan wel dat het oordeel van het hof ten aanzien van het
indienen van een ontnemingsvordering tegen [getuige 1] en [getuige 2] geen vormverzuim
oplevert dan wel niet onrechtmatig is onjuist en niet begrijpelijk gemotiveerd is. Daarnaast zou het
hof een onjuiste dan wel onbegrijpelijke uitleg hebben gegeven aan de term ‘toezegging’, het hof
ten onrechte, dan wel ontoereikend gemotiveerd zijn afgeweken van een door de verdediging
ingenomen uitdrukkelijk onderbouwd standpunt en het oordeel van het hof omtrent het afzien van
voordeelsontneming onbegrijpelijk althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd zijn, in welk
kader het hof ook is afgeweken van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt zonder daarbij in het
bijzonder de begrijpelijke redenen op te geven die tot het afwijken van dat standpunt hebben
geleid.

In de overeenkomsten die op grond van art. 226g Sv met de getuigen [getuige 1] en [getuige 2]
zijn gesloten is opgenomen dat het Openbaar Ministerie een ontnemingsvordering achterwege
laat, tenzij blijkt dat na het sluiten van de overeenkomst er substantiële verhaalsmogelijkheden
zijn. Door de verdediging is bij het hof aangevoerd dat sprake is van een toezegging als bedoeld
in de wet die in strijd is met de wettelijke regeling en daarmee als onrechtmatig moet worden
beschouwd. Daarbij is voortgeborduurd op de in middel 2 besproken stelling dat sprake is van een
gesloten wettelijk stelsel, zodat toezeggingen op dit vlak niet toelaatbaar zijn. Bovendien zou in
ieder geval gehandeld zijn in strijd met de Aanwijzing, omdat die geen grondslag biedt voor het
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geheel kwijtschelden van het ontnemingsbedrag.96 In reactie hierop heeft het hof het volgende
overwogen:

“2.1.2.2.6.2.6 Het afzien van voordeelsontneming in relatie tot de verklaringsafspraak

In het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank het navolgende overwogen.

Op grond van de Aanwijzing mag het openbaar ministerie in ruil voor verklaringen aan een
potentiële criminele getuige toezeggen een vordering tot ontneming tot ten hoogste de helft van
het wederrechtelijk verkregen bedrag achterwege te laten. Deze toezegging kan de vorm
aannemen van een schikking ex artikel 511 Sv. Een dergelijke toezegging komt aan de orde op het
moment dat het openbaar ministerie normaal gesproken, dus als er geen overeenkomst tot het
afleggen van verklaringen was, tot ontneming van het volledige bedrag zou overgaan.

Dit wil echter niet zeggen dat het openbaar ministerie ten aanzien van de getuige met wie het een
overeenkomst zou willen sluiten, altijd gehouden is om ten minste de helft van het wederrechtelijk
verkregen voordeel te vorderen. Voor zover het openbaar ministerie los van een eventuele
overeenkomst ook al niet tot vordering van het wederrechtelijk verkregen voordeel zou zijn
overgegaan, hoeft het dat bij een getuige met wie een overeenkomst is gesloten ook niet te
doen. Het openbaar ministerie kan dan eenzijdig beslissen van ontneming af te zien, zonder dat
van een toezegging in de zin van de Aanwijzing sprake is. Ook op dit punt komt aan het openbaar
ministerie een zekere beoordelingsvrijheid toe. Wel zal uit de motivering van het besluit om
volledig van een ontnemingsvordering af te zien, moeten blijken dat geen sprake is van een
verkapte financiële beloning voor het afleggen van verklaringen.

Blijkens de considerans bij de OM-deal heeft het openbaar ministerie besloten in de zaak
[betrokkene 14] om redenen van opportuniteit geen ontnemingsmaatregel te vorderen aangezien
[getuige 1] ten tijde van het sluiten van de deal geen verhaal bood, er naar verwachting financiële
maatregelen in het kader van getuigenbescherming zouden worden genomen en [getuige 1] bij de
overeenkomst afstand deed van enige beloning als bedoeld in de RBO [Regeling bijzondere
opsporingsgelden, AEH]. Tevens werd bepaald dat op die beslissing zou kunnen worden
teruggekomen als na het sluiten van de overeenkomst zou blijken dat er substantiële
verhaalsmogelijkheden waren.

De rechtbank slaat geen acht op de stelling van het openbaar ministerie dat het wederrechtelijk
verkregen voordeel van € 65.000 kan worden weggestreept tegen tip- en toondergeld, nu
onvoldoende is komen vast te staan dat [getuige 1] hierop zonder overeenkomst ex art. 226g Sv
daadwerkelijk recht zou hebben gehad. Evenwel heeft het openbaar ministerie naar het oordeel
van de rechtbank in het ontbreken van eigen verhaalsmogelijkheden bij [getuige 1] op enigszins
afzienbare termijn voldoende reden kunnen zien om een ontnemingsvordering niet opportuun te
achten. Van een zo onbegrijpelijke beslissing dat er in feite slechts sprake kan zijn van een
verkapte financiële beloning is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Daarbij is van
belang dat [getuige 1] na ommekomst van een langdurige vrijheidsstraf door middel van
getuigenbeschermingsmaatregelen vanaf de grond een zelfstandig bestaan zou moeten gaan
opbouwen, waardoor een ontnemingsmaatregel in feite een vestzak-broekzak-kwestie zou
worden. Bovendien is een voorbehoud gemaakt voor het geval alsnog verhaalsmogelijkheden
zouden blijken te bestaan.

Nu voorts niet is gebleken dat het openbaar ministerie met [getuige 1] heeft onderhandeld over
het al dan niet achterwege laten van een ontnemingsvordering, is er geen sprake van een
toezegging in ruil voor af te leggen verklaringen. De stelling dat het openbaar ministerie in strijd
heeft gehandeld met de Aanwijzing mist dan ook feitelijke grondslag.

Het hof onderschrijft de juistheid van deze overweging van de rechtbank en neemt deze over. Het
hof bezigt dezelfde overwegingen waar het gaat om de beoordeling van het verweer dat het
afzien van voordeelsontneming onder de criminele getuige [getuige 2] in strijd is met de
(bedoeling van de) Wet toezeggingen aan getuigen. Het hof voegt daaraan nog toe dat de officier
van justitie de in artikel 311, eerste lid, derde volzin, Sv bedoelde mededeling niet heeft gedaan,
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hetgeen de drempel voor indiening van een ontvankelijke ontnemingsvordering vrijwel
onneembaar heeft gemaakt. Daarnaast overweegt het hof dat de in de schriftelijke afspraak (blz.
6, laatste gedachtestreep) weergegeven feiten en omstandigheden in redelijkheid tot de
beslissing tot afzien van een ontnemingsvordering hebben kunnen leiden. De beslissingen van de
officier van justitie om tegen [getuige 1] noch tegen [getuige 2] een vordering tot
voordeelsontneming te doen zijn derhalve niet in strijd met de door de verdediging aangehaalde
regels, die voortvloeien uit het beloningsverbod, genomen.”

In cassatie staat niet ter discussie dat in de overeenkomsten ex art. 226g Sv met [getuige 1] en
[getuige 2] is opgenomen dat het Openbaar Ministerie niet overgaat tot het ontnemen van
wederrechtelijk verkregen voordeel, tenzij er nog verhaalsmogelijkheden zouden blijken.97 In
reactie op het door de verdediging ingenomen standpunt dat sprake is van een onrechtmatige
toezegging, heeft het hof in de kern bezien overwogen dat het Openbaar Ministerie op
opportuniteitsgronden heeft afgezien van het indienen van een vordering. In het licht hiervan, de
omstandigheid dat geen sprake is van een (ontoelaatbare) verkapte financiële beloning en de
omstandigheid dat niet gebleken is dat met de kroongetuigen is onderhandeld, heeft het hof
geoordeeld dat geen sprake is van een toezegging in ruil voor een af te leggen verklaring. Van
een onrechtmatige toezegging zou om die reden geen sprake zijn. In aanvulling op deze door het
hof overgenomen overwegingen van de rechtbank, heeft het in aanmerking genomen dat de
officier van justitie de in art. 311 lid 1, derde volzin, Sv bedoelde mededeling niet heeft gedaan,
waardoor de indiening van een ontvankelijke ontnemingsvordering vrijwel onmogelijk is gemaakt.

Bij de bespreking van het onderhavige middel kan teruggevallen worden op enkele eerdere
onderdelen die in deze conclusie de revue zijn gepasseerd. Dat geldt allereerst voor het bij de
bespreking van het tweede middel naar voren gekomen spanningsveld tussen de Aanwijzing en
de wet voor zover het gaat om de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Daarbij is
ter sprake gekomen dat het hof aan een eventuele discrepantie voorbij is gegaan, omdat het dit
aspect voor de beoordeling van de strafzaak tegen de verdachte niet van belang heeft geacht. De
reden daarvoor is dat het hof de in de overeenkomst met de kroongetuigen neergelegde afspraak
met betrekking tot de voordeelsontneming niet heeft beschouwd als een toezegging als bedoeld
in art. 226g lid 1 Sv, maar als een opportuniteitskwestie. Aan de door de verdediging geuite
bezwaren tegen de toepassing van de kroongetuigeregeling is het hof om die reden
voorbijgegaan, met dien verstande dat getoetst is of sprake is van een ontoelaatbare verkapte
financiële beloning. Bij de bespreking van het tweede middel is tevens de toetsing door de rechter
van het opportuniteitsbeginsel aan de orde gekomen.98 Daarbij is benadrukt dat de toetsing door
de zittingsrechter van de toepassing hiervan slechts marginaal kan zijn, en er pas speelruimte
voor de zittingsrechter kan zijn indien de vervolging in strijd is met wettelijke - of
verdragsbepalingen of met beginselen van een goede procesorde.

Er is geen aanleiding om ten aanzien van de toetsing van de toepassing van het
opportuniteitsbeginsel anders te oordelen in het kader van de beslissing van het Openbaar
Ministerie om al dan niet over te gaan tot indiening van een vordering op basis van art. 36e Sr tot
het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. In art. 167 lid 2 Sv is het
opportuniteitsbeginsel neergelegd, dat ziet op de ruimte van het Openbaar Ministerie om al dan
niet over te gaan tot vervolging. Onder deze beslissing valt ook het indienen van een
ontnemingsvordering te scharen. Van belang is dat uit de totstandkomingsgeschiedenis van art.
36e Sr volgt dat de minister – met het oog op art. 68 lid 1 Sr – de beoordeling van de hoofdzaak
niet als een afzonderlijke vervolging beschouwde naast de vervolging ten aanzien van de
ontnemingsvordering.99 Volgens Borgers is het dan ook verdedigbaar om art. 167 Sv als grondslag
aan te wijzen voor het achterwege laten van een ontnemingsvordering.100 De stelling dat indien
sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel het Openbaar Ministerie gehouden is een
vordering in te dienen, vindt dan ook geen steun in het recht.101 Voor zover in de toelichting van
het middel wordt gewezen op het gegeven dat de ontnemingsprocedure gezien kan worden als
een (afgesplitst) onderdeel van de initiële vervolging, levert dit geen reden op om anders te
oordelen over het voorgaande. In de toelichting op het middel wordt betoogd dat indien op grond
van opportuniteitsoverwegingen wordt afgezien van een vervolging, er ook geen
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ontnemingsvordering kan worden ingediend. In een gespiegelde situatie waarin wel tot vervolging
wordt overgegaan, bestaat er bij aantoonbaar wederrechtelijk verkregen vermogen geen ruimte
om af te zien van de ontneming hiervan. In de toelichting op het middel wordt verwezen naar
rechtspraak en fragmenten uit de parlementaire geschiedenis, waaruit naar voren komt dat de
ontnemingsmaatregel ertoe strekt dat het voordeel wordt ontnomen dat de betrokkene in de
concrete omstandigheden van het geval daadwerkelijk heeft behaald.102 Gelet op dit karakter zou
niet kunnen worden afgezien van daadwerkelijke voordeelsontneming.

Anders dan de stellers van het middel kennelijk menen, kan de beslissing tot het overgaan tot
vervolging niet gelijkgesteld worden met de beslissing tot het indienen van een vordering tot
voordeelsontneming. Daarbij komt dat de in de toelichting op het middel aangehaalde rechtspraak
betrekking heeft op de fase nádat een ontnemingsvordering is ingediend, naar aanleiding
waarvan de rechter zijn ontnemingsbeslissing neemt.103 Het is aannemelijk dat het Openbaar
Ministerie in zijn beleid inzake ontnemingen aansluit op deze rechtspraak, maar (dwingende)
piketpalen voor de invulling van de beleidsvrijheid inzake het indienen van een
ontnemingsvordering zijn hieruit niet te destilleren.

Het hof heeft in navolging van de rechtbank overwogen dat het Openbaar Ministerie in het
ontbreken van eigen verhaalsmogelijkheden op enigszins afzienbare termijn bij [getuige 1]
voldoende reden heeft kunnen zien om een ontnemingsvordering niet opportuun te achten. Ten
aanzien van [getuige 2] heeft het hof eenzelfde argumentatie gebezigd. Hierin ligt besloten dat
het hof dit een doorslaggevende factor acht om de afwegingen van het Openbaar Ministerie te
accorderen. Deze oordelen acht ik niet onbegrijpelijk en zijn toereikend gemotiveerd. Van belang is
dat in de ontnemingsprocedure en in de tenuitvoerleggingsfase rekening gehouden kan worden
met de draagkracht van de betrokkene.104 De financiële situatie van de betrokkene kan er toe
leiden dat aan het eind van de rit geen wederrechtelijk verkregen voordeel wordt ontnomen. Dit
aspect betreft dan ook een relevante factor voor het Openbaar Ministerie om al dan niet over te
gaan tot het indienen van een vordering. Geen van de betrokken partijen is er immers bij gebaat
om vordering in te dienen waarvan geen of weinig baat valt te verwachten. In de ‘Aanwijzing
afpakken’ komt dit ook tot uitdrukking. Hierin wordt benadrukt dat een ontnemingsvordering niet
wordt ingediend wanneer vaststaat dat de betrokken persoon geen draagkracht heeft en naar
redelijke verwachting ook in de toekomst niet zal hebben.105 Dit beleid is reeds in de
ontnemingsrichtlijn uit 1997 neergelegd.106 Borgers is daarnaast van oordeel dat indien niet de
verwachting bestaat dat de betrokkene aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, een
ontnemingsvordering achterwege dient te blijven.107 Met zijn verwijzing naar inkomsten binnen
“enigszins afzienbare termijn” heeft het hof kennelijk niet meer tot uitdrukking willen brengen dat
dit de periode betreft die het hof kan overzien gelet op onzekerheden in de toekomst.108

In de onderhavige zaak gaat het om twee kroongetuigen die veroordeeld zijn tot een
jarenlange gevangenisstraf en in een getuigenbeschermingstraject zitten. Deze omstandigheden
hebben onvermijdelijk gevolgen voor de verhaalsmogelijkheden bij [getuige 2] en [getuige 1] .
Tijdens de vrijheidsbeneming zullen immers geen noemenswaardige inkomsten worden vergaard,
terwijl in het getuigenbeschermingstraject deze getuigen elders een nieuw leven moeten
opbouwen.109 Het hof kon daarnaast in aanmerking nemen dat een ontnemingsmaatregel in feite
een vestzak-broekzak-kwestie in zou houden. De oplegging van de betreffende maatregel zou er
dan ook toe leiden dat de (financiële) hulp die de overheid vanuit haar zorgplicht biedt om een
zelfstandig bestaan moeten opbouwen, weer terugkomt bij de Staat. Dat het hof zich niet heeft
uitgelaten over de aard en omvang van de beschermingsmaatregelen, brengt anders dan in het
middel wordt betoogd niet mee dat op dit punt sprake is van een innerlijk tegenstrijdige
motivering. Uit de omstandigheid dat het hof hieromtrent niets heeft vastgesteld, kan immers niet
worden afgeleid dat er geen afspraken hieromtrent bestaan.110 Evenmin is sprake van een
innerlijke tegenstrijdigheid tussen de constatering van het hof dat het Openbaar Ministerie een
voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van eventuele latere verhaalsmogelijkheden en de
overweging dat het ontbreken van de in art. 311 lid 1, derde volzin, Sv bedoelde mededeling een
indiening van een ontvankelijke ontnemingsvordering vrijwel illusoir heeft gemaakt. De
omstandigheid dat achteraf bezien het Openbaar Ministerie geen mededeling heeft gedaan als
bedoeld in art. 311 Sv, betekent niet dat met terugwerkende kracht geen betekenis toekwam aan
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de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde. Daarnaast sluit de formulering door het hof dat
het uitblijven van de voornoemde mededeling door de officier van justitie “de drempel voor
indiening van een ontvankelijke ontnemingsvordering vrijwel onneembaar heeft gemaakt” niet uit
dat onder omstandigheden een ontnemingsvordering toch ontvankelijk wordt verklaard en is dan
ook niet onjuist.111

Het hof heeft zijn beslissing mede gestoeld op de omstandigheid dat niet is gebleken dat het
Openbaar Ministerie heeft onderhandeld over het al dan niet achterwege laten van een
ontnemingsvordering. Dit betreft een van de aspecten die het hof bij zijn oordeel heeft betrokken,
zodat de klacht dat het hof doorslaggevende betekenis hieraan heeft toegekend feitelijke
grondslag mist. Ook overigens acht ik het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk, waarbij ik
aanteken dat het hierbij gaat om een aan de feitenrechter voorbehouden weging en waardering
van feitelijke aard, die in cassatie niet verder kan worden getoetst.

Gelet op het bovenstaande is het oordeel van het hof dat het Openbaar Ministerie in redelijkheid
tot de beslissing tot afzien van een ontnemingsvordering heeft kunnen komen en dat geen sprake
is van een financiële beloning niet onjuist. Het oordeel is ook niet onbegrijpelijk en is toereikend
gemotiveerd. Er is dan ook geen sprake van een toezegging als bedoeld in art. 226g lid 1 Sv. Van
een afspraak in de hiervoor bedoelde zin is immers slechts sprake in het geval dat aan een
getuige reëel voordeel in het vooruitzicht wordt gesteld.112 Hiervan is als gezegd geen sprake. Het
betreffende onderdeel van de afspraak tussen de Staat en de kroongetuige weerspiegelt dan ook
louter de koers die het Openbaar Ministerie al voornemens was te varen. Of de betreffende
afspraak in de overeenkomst had moeten worden opgenomen kan daarbij in het midden blijven,
omdat de verdachte geen rechtens te respecteren belang heeft bij die klacht.

Het middel faalt.

(On)toelaatbare toezeggingen: Immuniteit [getuige 1]

19. Het zevende middel klaagt, mede in het licht van een daartoe strekkend uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt, in de kern over het oordeel van het hof dat het afzien van de vervolging
van [getuige 1] voor verscheidene feiten geen vormverzuim oplevert dan wel niet onrechtmatig is
onjuist is en ieder geval onbegrijpelijk is gemotiveerd, nu het oordeel van het hof dat het
Openbaar Ministerie op basis van opportuniteitsafwegingen van vervolging kon afzien onjuist is
althans niet voldoende begrijpelijk is.

In hoger beroep is door de verdediging verweer gevoerd ten aanzien van de beslissing van het
Openbaar Ministerie om [getuige 1] voor verscheidende feiten niet (separaat) te vervolgen. Dit
pleidooi houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het volgende in:113

“262. Tevens blijft de verdediging bij hetgeen is aangevoerd ten aanzien van de beslissing
[getuige 1] voor een aantal zaken niet te vervolgen. Daarbij is gewezen op het feit dat [getuige 1]
, anders dan zijn medeverdachten, niet is vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie
en ook niet wordt vervolgd voor deeldossiers waarin hij een rol heeft gespeeld en die bij anderen
wel op de tenlastelegging terecht is gekomen zoals bijvoorbeeld de zaak [betrokkene 57] (bij
[betrokkene 22] ) en de zaak [betrokkene 12] (bij [getuige 2] ). Het Openbaar Ministerie heeft
daarover gezegd dat de in dit verband door [getuige 1] begane gedragingen al zijn meegenomen
in de strafeis van 16 jaren en dat het daarom niet zinvol zou zijn hem nader te gaan vervolgen.
Zeker in het licht van de eisen zoals die in de zaken van die medeverdachten zijn geformuleerd is
de stelling dat deze feiten óók nog zijn meegenomen in die 16 jaren op het eerste gezicht moeilijk
te volgen.

263. Daar komen de zaken [betrokkene 36] en de aanslag op [betrokkene 55] zoals deze op een
later moment nog aan de orde zullen komen nog bij. Zeker in eerstgenoemde zaak waren er met
de verkregen verklaringen meer dan voldoende aanknopingspunten voor een succesvolle
vervolging van [getuige 1] , en met name de verklaringen van [getuige 4] over de aanslag op
[betrokkene 55] zouden eveneens op zijn minst handvatten hebben geboden voor een vervolging
van [getuige 1] . Ook die vervolging heeft niet plaatsgehad. De verdediging handhaaft diens
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conclusie dat sprake is geweest van verkapte immuniteitstoezeggingen waar het deze zaken
betreft.

(…)

[betrokkene 55] en [getuige 13]

492. De gang van zaken rondom [betrokkene 55] rechtvaardigde een aparte paragraaf in de
pleitnotitie in eerste aanleg. Dit niet eens vanwege het belang dat aan die verklaring van
[betrokkene 55] werd gehecht, een belang dat door het ressortsparket aanzienlijk anders wordt
geschetst dan door het arrondissementsparket, maar met name nu uit de gang van zaken bleek
van een inhoudelijke beoordeling van de relevantie van bewijsmiddelen door het Openbaar
Ministerie die op zijn minst vragen deed rijzen omtrent de betrouwbaarheid en objectiviteit van het
procesdossier.

493. Immers, kort en goed kwam het er op neer dat [betrokkene 55] in een verklaring had gesteld
van [getuige 4] te hebben gehoord dat [verdachte] en [getuige 1] betrokken zouden zijn bij een
aanslag op zijn leven, een verklaring die aan het dossier was toegevoegd. Tijdens zijn verhoor bij
de rechter-commissaris op 26 januari 2009 gaf hij te kennen te weten dat die [getuige 4] zelf ook
door de politie zou zijn gehoord, hetgeen aanleiding was het verhoor te onderbreken. Vervolgens
kwam het Openbaar Ministerie alsnog met een proces-verbaal van het verhoor op de proppen,
waarin de juistheid van die verklaringen door [getuige 4] nadrukkelijk werd betwist. Die verklaring
zou eerder als niet relevant zijn beschouwd, aldus de officier van justitie. Dit alles overigens nadat
zich al een soortgelijk incident had voorgedaan ten aanzien van getuigen op de plaats delict in de
zaak Agenda. De getuige met belastende informatie wordt dus wel aan het dossier toegevoegd,
maar zijn (benoemde) bron die dat ontkent niet.

494. Wat die al dan niet vermeende aanslag op [betrokkene 55] betreft is gewezen op de
weigerachtige houding van het Openbaar Ministerie om de stukken die zagen op dat strafbare feit
inzichtelijk te maken voor de andere procespartijen, zelfs nadat er in toenemende mate
bewijsmiddelen voorhanden kwamen omtrent de toedracht bij die aanslag. Ook de hierboven
genoemde getuige [getuige 4] heeft hierover verklaard en heeft gezegd te weten dat hij van
[getuige 1] had vernomen dat deze inderdaad betrokkenheid had bij de aanslag op [betrokkene
55] . Dit zou bevestigd zijn door [betrokkene 59] , een contact van [getuige 4] . Ook deze tamelijk
ernstige beschuldiging is door het Openbaar Ministerie steeds weggewuifd en de daarover
afgelegde verklaringen zijn met nauwelijks verholen wantrouwen benaderd.

495. Overigens is het in het licht van de gewijzigde visie op de betrouwbaarheid van de
verklaringen van [betrokkene 55] nog aardig om te wijzen op het telefoongesprek dat destijds op
pagina 70 van de pleitnotities werd weergegeven. In dat gesprek van 17 september 2008 spreekt
[betrokkene 55] met [getuige 4] en geeft hij er op zijn minst blijk van er geen moeite mee te
hebben derden (in dit geval [verdachte] ) te belasten op onderdelen waar hij in werkelijkheid geen
wetenschap van heeft:

A: Maar stel nou dat die spleetoog raar lult. Dat het helemaal niet waar is en hij zegt nou zo en zo.

Dan ga je zomaar voor een jaar binnen hoor.

R: Dat bedoel ik. Dat zat ik te denken. Dan zit je een jaartje.

A: Nee dat doet hij niet. wij kennen hem. Hij gaat geen flauwekulverhalen ophangen. Dat doet hij
niet.

R: Ik denk het niet.

A: Je weet het niet.

R: Een kat in het nauw maakt rare sprongen. En hij zit in het nauw.

A: Ja. Hij zit zeker in het nauw. Hij heeft van mij nog een zetje toe gekregen.

R: Wat?
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A: Hij heeft van mij nog een zetje gekregen. Van die eh, ik heb gezegd, dat hij er bij hoorde. Dat ie
mij wou vermoorden.

R: Ja.

A: Dat weten we niet maar Ik heb het wel gezegd. Dat zoeken ze daar maar uit.

R: Ja.

496. Wat de opstelling van het Openbaar Ministerie betreft is daarbij van belang dat de officieren
van justitie en ook de advocaten-generaal bij gelegenheid van de diverse verhoren steeds
pontificaal achter het door [getuige 1] ingeroepen verschoningsrecht zijn gaan staan. Alle vragen
die zagen op zijn contacten met [getuige 4] , [betrokkene 55] , [betrokkene 58] , [betrokkene 36] ,
et cetera zijn gepareerd met dat in de visie van de verdediging totaal imaginaire beroep dat
[getuige 1] strikt juridisch gezien heus zal toekomen, maar dat materieel gezien onzinnig is.
Immers het is ondenkbaar dat het Openbaar Ministerie deze getuige die in dat verregaand
ingerichte getuigenbeschermingstraject zit alsnog zal gaan vervolgen wanneer zou blijken dat hij
meer dan tien jaar geleden betrokken is geweest bij de handel in softdrugs. Voor de aanslag op
het leven van [betrokkene 55] zal dat wellicht nog anders kunnen liggen, maar dat onderscheid
heeft het Openbaar Ministerie op geen enkel moment gemaakt, hetgeen wederom een voorbeeld
oplevert van de wijze waarop het Openbaar Ministerie van grondhouding verandert wanneer het
gaat om de “eigen” kroongetuigen.”

In reactie op deze verweren heeft het hof, voor zover van belang, het volgende overwogen:114

“2.1.2.2.6.2.2 De omvang van de strafvervolging in relatie tot de verklaringsafspraak

(…)

Nu de verdediging heeft gewezen op bepaalde, tegen de kroongetuige [getuige 1] gerezen
verdenkingen die telkens het instellen van strafvervolging zouden hebben gerechtvaardigd zal het
hof hebben na te gaan of de beslissingen van het Openbaar Ministerie om van vervolging af te
zien in strijd zijn geweest met de (bedoeling van) de wettelijke regeling. Immers, wanneer komt
vast te staan dat de stelling van de verdediging hout snijdt, ligt vervolgens ter beantwoording
voor de vraag of de wijze waarop ten aanzien van die kroongetuige telkens invulling is gegeven
aan het vervolgingsbeleid op één lijn moet worden gesteld met ongeoorloofde toezeggingen tot
het verlenen van immuniteit (door de raadsman aangeduid als “verkapte
immuniteitstoezeggingen”).

Waar het gaat om de door het hof aan te leggen maatstaf voor de beoordeling van de
vervolgingsbeslissing in de sleutel van het gevoerde verweer knoopt het hof aan bij door de Hoge
Raad ontwikkelde rechtspraak met betrekking tot de beoordeling van de beslissingen waarbij de
vervolging wel is ingesteld of wordt voortgezet. Volgens die vaste rechtspraak leent de beslissing
van het Openbaar Ministerie om tot vervolging over te gaan zich slechts in zeer beperkte mate
voor een inhoudelijke rechterlijke toetsing. Slechts in uitzonderlijke gevallen is plaats voor een
niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging op de grond dat het
instellen of voortzetten van die vervolging onverenigbaar is met beginselen van een goede
procesorde. Een uitzonderlijk geval als hiervoor bedoeld doet zich voor wanneer de vervolging
wordt ingesteld of voortgezet terwijl geen redelijk handelend lid van het Openbaar Ministerie heeft
kunnen oordelen dat met (voortzetting van) de vervolging enig door strafrechtelijke handhaving
beschermd belang gediend kan zijn. In het geval van een zodanige, aperte onevenredigheid van
de vervolgingsbeslissing is de (verdere) vervolging onverenigbaar met het verbod van willekeur.
Aan het oordeel dat het Openbaar Ministerie om deze reden in de vervolging van een verdachte
niet-ontvankelijk moet worden verklaard dienen zware motiveringseisen te worden gesteld.

Toegespitst op het zich hier voordoende spiegelbeeldige geval, waarin het Openbaar Ministerie
afziet van het instellen van vervolging zal het hof met inachtneming van de bij zijn beoordeling in
het algemeen te betrachten terughoudendheid een toets hebben uit te voeren. De daarbij te
hanteren maatstaf luidt of niet geoordeeld kan worden dat een redelijk handelend lid van dat
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Openbaar Ministerie van vervolging heeft kunnen afzien, waarbij dat lid wordt geacht de door
strafrechtelijke handhaving te beschermen belangen in zijn afweging betrokken te hebben.

Het enkele feit dat die vervolgingsbeslissing een criminele getuige betreft maakt niet dat daardoor
de beoordelingsmaatstaf verandert, terwijl de vigerende beleidskaders die de beslissingen in het
kader van opsporing en vervolging nader normeren, ook in het geval van de criminele getuige op
overeenkomstige wijze de beoordelingsvrijheid van het Openbaar Ministerie normeren en
beperken.

2.1.2.2.6.2.3. [betrokkene 57] , Onder en [betrokkene 30]

Wat betreft de beslissingen om [getuige 1] niet separaat te vervolgen voor de voorbereiding van
de moord op [betrokkene 57] , Onder en [betrokkene 30] acht het hof de toelichting die is
gegeven door de advocaat-generaal bij repliek toereikend in het licht van de hiervoor gegeven
beoordelingsmaatstaf. Onder verwijzing naar de toelichting van de officier van justitie heeft de
advocaat-generaal meegedeeld dat ten aanzien van [betrokkene 57] alleen de eigen verklaring
van [getuige 1] belastend was. Bij Onder en [betrokkene 30] zou het stadium van strafbare
voorbereidingshandelingen niet zijn bereikt.

Voorts is meegedeeld dat het Openbaar Ministerie [getuige 1] wel als strafbare deelnemer aan
een criminele organisatie heeft beschouwd. Echter, zowel de strafbare als de niet strafbare doch
wel laakbare handelingen waren al verdisconteerd in de basisstrafeis waardoor aparte vervolging
vanwege deelneming aan een criminele organisatie van weinig toegevoegde waarde werd
geoordeeld. Ook deze beslissing kan de uit te voeren marginale toetsing doorstaan.

Het hof merkt voorts op dat waar het de voorgenomen moord op [betrokkene 57] betreft zelfs met
zoveel woorden aan [getuige 1] kenbaar is gemaakt dat er op grond van een zelfstandige
afweging geen vervolging zal plaatsvinden wegens gebrek aan bewijs. Dit blijkt uit het verslag van
het gesprek dat officier van justitie [betrokkene 25] en [getuige 1] hebben gehad op 22 november
2006. Tijdens dat gesprek, waarvan delen verbatim zijn uitgewerkt, heeft [betrokkene 25]
meegedeeld dat [getuige 1] niet zal worden vervolgd wegens “gewoon onvoldoende bewijs” en
dat vervolging daarom niet mogelijk is “ook al zouden we dat willen”. [betrokkene 25] laat in dat
verband de term “immuniteitsverbod” ook vallen. Hierin is een sterke aanwijzing gelegen dat de
officier van justitie bij het aangaan van de afspraak dit wettelijke uitgangspunt heeft gehanteerd,
ook buiten de beoordeling van de zaak- [betrokkene 57] .

2.1.2.2.6.2.4 [getuige 1] en de aanslag op [betrokkene 55]

Het hof stelt voorop, dat op het moment van het maken van de verklaringsafspraak de verbinding
tussen [getuige 1] en dit feit door de officier van justitie in het geheel nog niet kon worden gelegd,
met gevolg dat dit feit reeds om die reden geen onderwerp van bespreking of aanspraak kon zijn.
Daarbij komt het volgende.

In de loop van de tijd die op de aanslag (gepleegd in 2000) is gevolgd zijn door meer personen
inhoudelijk wisselende verklaringen afgelegd. In essentie is het door verscheidene personen
vertelde verhaal dat [getuige 1] degene is geweest die anderen ertoe heeft gebracht om op
[betrokkene 55] een aanslag te plegen. De ontwikkeling van die verklaringen over
opdrachtgever(s) levert als het resultaat van onderzoek niet meer dan – in de woorden van de
officier van justitie – een brij van onduidelijkheden op. Die uiteenzetting volgend en de duiding
ervan begrijpend kan worden geoordeeld dat een redelijk handelend lid van het Openbaar
Ministerie in redelijkheid van het instellen van vervolging heeft kunnen afzien.

2.1.2.2.6.2.5 [getuige 1] en de gewelddadige dood van [betrokkene 36]
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19.3.

Met betrekking tot de door de verdediging veronderstelde strafbare betrokkenheid van [getuige 1]
bij de gewelddadige dood van [betrokkene 36] overweegt het hof het volgende.

Uit de schriftelijke verklaringsafspraak (paragraaf 1.5) van 20 februari 2007 met [getuige 1] volgt,
dat hij voor zijn rekening neemt dat de inhoud van zijn eerder afgelegde verklaringen, zoals
daarvan blijkt uit de processen-verbaal die als bijlagen zijn gevoegd, volledig op waarheid berust.
In het proces-verbaal van 31 oktober 2006 heeft [getuige 1] als getuige verklaard over o.m.
hetgeen hij heeft meegemaakt en ondervonden met betrekking tot gedragingen van o.a.
[verdachte] in relatie tot de dood van die [betrokkene 36] . De onderbouwing van dit onderdeel
van het verweer houdt niet in dat ook ten tijde van de totstandkoming van de verklaringsafspraak
er voor het Openbaar Ministerie aanknopingspunten bestonden voor het richten van het
vervolgingsvizier op [getuige 1] . Dit onderdeel van het verweer houdt wel het verwijt aan de
officier van justitie in dat hij tegen beter weten in is blijven afzien van strafvervolging tegen
[getuige 1] terwijl feiten en omstandigheden aan het licht waren gekomen die (in weerwil van de
verklaringen van [getuige 1] ) wezen op diens strafbare betrokkenheid bij de gewelddadige dood
van [betrokkene 36] .

Het hof begrijpt dit onderdeel van het verweer aldus dat het Openbaar Ministerie onwaarachtig is
blijven vasthouden aan de afspraak met [getuige 1] terwijl de ontbinding daarvan (paragraaf 3.1)
in de rede lag. Zodoende is het Openbaar Ministerie [getuige 1] ten onrechte blijven begunstigen.

Het hof stelt voorop, dat in het licht van de gegeven toelichting de verdediging er geen rechtens te
respecteren belang bij heeft dat het hof de vraag beantwoordt of er voor de officier van justitie
termen aanwezig (kunnen) zijn voor het ontbinden dan wel niet of onvolledig nakomen van de met
[getuige 1] gemaakte verklaringsafspraak. Voor zover met het verweer is beoogd dat het hof zich
hierover zal uitlaten, leent dit onderdeel ervan zich niet voor bespreking.

Het hof overweegt ten overvloede dat het Openbaar Ministerie in een overweging in het vonnis
waarvan beroep aanleiding heeft gezien voor het instellen van een review-onderzoek in het
dossier [betrokkene 36] . De resultaten daarvan zijn toegevoegd aan het strafdossier in de vorm
van het onderzoeksdossier [...] . Het Openbaar Ministerie heeft bij monde van de advocaat-
generaal als standpunt kenbaar gemaakt dat ook de resultaten van dat review-onderzoek geen
feiten en omstandigheden hebben blootgelegd die de vervolging van [getuige 1] kunnen
rechtvaardigen, onder (herhaalde) mededeling dat als op enig moment mocht blijken van leugens
van [getuige 1] hij alsnog die vervolging tegemoet kan zien.

Het hof verwerpt dit onderdeel van het verweer zodat dit niet kan bijdragen aan de bepleite niet-
ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie die, zo begrijpt het hof, het resultaat dient te
zijn van alle door de raadsman gesignaleerde (vorm)verzuimen.

Het hof acht immers geen grond aanwezig voor het oordeel dat een redelijk handelend lid van het
Openbaar Ministerie niet tot het door de advocaat-generaal gehuldigde standpunt had kunnen
komen. Daarbij kent het hof gewicht toe aan hetgeen door de advocaat-generaal ter toelichting in
het bijzonder is aangeduid. Dit houdt het volgende in. Waar het gaat om de kerngetuige [getuige
4] is gebleken van wezenlijke discrepanties in zijn verklaringen. Volgens zijn mededeling aan
[betrokkene 55] en Korterink blijkt niet van betrokkenheid van [getuige 1] , wel van [verdachte] en
[betrokkene 56] , terwijl hij als getuige ter terechtzitting van de rechtbank spreekt over
betrokkenheid van [getuige 1] en [betrokkene 56] , en vermoedelijk ook van [verdachte] . Voorts
heeft de advocaat-generaal beredeneerd betoogd dat de wordingsgeschiedenis van de verklaring
van de getuige F3 voor de betrouwbaarheid van die verklaring vragen oproept die niet
bevredigend zijn beantwoord. Naar aanleiding van de verklaringen van de getuige [getuige 19] is
op grond van de inconsistenties daarvan aanzienlijke twijfel over de betrouwbaarheid gerezen.

Het gevoerde verweer kan niettemin betekenis hebben in de sleutel van de waardering van de
betrouwbaarheid van door [getuige 1] als getuige afgelegde verklaringen. Dit onderwerp wordt op
een andere plaats in dit arrest besproken.”

Door de verdediging is verweer gevoerd over de beslissing van het Openbaar Ministerie om
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

[getuige 1] voor een aantal zaken niet te vervolgen. In het bijzonder gaat het over het afzien van
vervolging voor deelname aan een criminele organisatie en diens betrokkenheid bij de zaken
[betrokkene 57] , Onder , [betrokkene 30] , [betrokkene 55] en [betrokkene 36] . In de ogen van
de verdediging zou sprake zijn van “verkapte immuniteitstoezeggingen”. Het Openbaar Ministerie
heeft hier tegenin gebracht dat de betreffende feiten verdisconteerd zijn in de oorspronkelijke
strafeis van 16 jaren, dan wel dat het op grond van opportuniteitsredenen heeft afgezien van
(verdere) vervolging.

Het hof heeft in zijn arrest aansluiting gezocht bij de door de Hoge Raad ontwikkelde
rechtspraak met betrekking tot de beoordeling van de beslissingen waarbij de vervolging wel is
ingesteld of wordt voortgezet. Deze rechtspraak houdt het volgende in:115

“In art. 167, eerste lid, Sv is – zoals het Hof terecht tot uitgangspunt heeft genomen – aan het
openbaar ministerie de bevoegdheid toegekend zelfstandig te beslissen of naar aanleiding van
een ingesteld opsporingsonderzoek vervolging moet plaatsvinden. De beslissing om tot vervolging
over te gaan leent zich slechts in zeer beperkte mate voor een inhoudelijke rechterlijke toetsing in
die zin dat slechts in uitzonderlijke gevallen plaats is voor een niet-ontvankelijkverklaring van het
openbaar ministerie in de vervolging op de grond dat het instellen of voortzetten van die
vervolging onverenigbaar is met beginselen van een goede procesorde, voor zover hier van
belang met het verbod van willekeur – dat in strafrechtspraak in dit verband ook wel wordt
omschreven als het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging – om de reden dat
geen redelijk handelend lid van het openbaar ministerie heeft kunnen oordelen dat met
(voortzetting van) de vervolging enig door strafrechtelijke handhaving beschermd belang gediend
kan zijn. Indien een rechter op deze grond tot het oordeel komt dat sprake is van een uitzonderlijk
geval waarin het openbaar ministerie om die reden niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de
vervolging, gelden voor deze beslissing zware motiveringseisen.”

Het middel klaagt allereerst over de door het hof aangelegde maatstaf. Betoogd wordt dat zich
in het onderhavige geval – anders dan in de voornoemde rechtspraak – zich niet de situatie
voordoet dat sprake is van een vervolging. Daarentegen gaat het om de beslissing om niet over te
gaan tot vervolging. Om die reden zou de rechtspraak van de Hoge Raad omtrent art. 12 Sv in
beeld komen, welke bepaling ziet op het beklag over niet-vervolging. Uit die rechtspraak volgt,
aldus de stellers van het middel, dat niet volstaan kan worden met de vraag of de officier van
justitie in redelijkheid tot de vervolgingsbeslissing had kunnen komen. Het hof had om die reden
over moeten gaan tot een ‘volle beleidstoetsing’, hetgeen als correctiemechanisme kan werken om
te controleren of het opportuniteitsbeginsel tot een verkeerde uitkomst heeft geleid.

Het is juist dat in een artikel 12 Sv-procedure het besluit om niet over te gaan tot (verdere)
vervolging centraal staat. Daarmee is echter de voor de onderhavige zaak enige relevante parallel
gegeven. De stellers van het middel gaan er aan voorbij dat in een dergelijke procedure de
vervolging als zodanig centraal staat. In die gevallen heeft het gerechtshof de mogelijkheid om de
beslissing van de officier van justitie in het individuele geval in haar volle omvang te toetsen.
Daarmee wordt, aldus de Hoge Raad, tegemoetgekomen aan de bezwaren die voor (rechtstreeks)
belanghebbenden bestaan tegen de toepassing van het opportuniteitsbeginsel door het
Openbaar Ministerie.116 Het is van belang te benadrukken dat gerechtshoven niet verplicht zijn
volledig te toetsen. Integendeel, door gerechtshoven wordt veelal een marginale toets
aangelegd.117 Reeds hierom kan aan deze procedure geen doorslaggevend argument worden
ontleend. Bovendien is – uiteraard – in de onderhavige zaak geen sprake van een artikel 12 Sv-
procedure. De vervolgingsbeslissing staat als zodanig dan ook niet centraal. In feitelijke aanleg is
verweer gevoerd over de wijze waarop het Openbaar Ministerie toepassing heeft gegeven aan
het opportuniteitsbeginsel. Zoals het hof met juistheid als uitgangspunt heeft genomen, lenen de
beslissingen hieromtrent zich slechts in een beperkte mate voor een inhoudelijke rechterlijke
toetsing. In lijn hiermee heeft het hof de vervolgingsbeslissingen terughoudend getoetst. De in
het middel vervatte klachten over een te beperkte toetsing door het hof lopen hierop spaak.

Het middel bevat daarnaast de klacht dat het arrest een innerlijke tegenstrijdigheid bevat.
Gewezen wordt op de overwegingen van het hof ten aanzien van het niet-vervolgen van [getuige
1] als strafbare deelnemer aan een criminele organisatie. Ten aanzien hiervan sluit het hof aan bij
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19.8.

19.9.

de overwegingen van het Openbaar Ministerie, inhoudende dat zowel de strafbare als de niet-
strafbare maar wel laakbare handelingen al verdisconteerd waren in de basisstrafeis waardoor
aparte vervolging vanwege deelneming aan een criminele organisatie van weinig toegevoegde
waarde werd geoordeeld. De stellers van het middel zien hierin een tegenstrijdigheid met de
volgende, onder het kopje “2.1.2.2.6.2.7 De hoogte van de basis-strafeis in relatie tot de omvang
van de toezegde vordering tot vermindering”, opgenomen passage die het hof ontleend heeft aan
het vonnis van de rechtbank:

“De rechtbank slaat ten slotte geen acht op de stellingen van partijen omtrent de invloed van
gedragingen die wel verwerpelijk zijn maar waarvoor [getuige 1] niet wordt vervolgd op de
basisstrafeis. De rechtbank kan de rechtmatigheid van die eis immers slechts afmeten aan de
feiten die daadwerkelijk aan [getuige 1] ten laste zijn gelegd.”

Door enerzijds tot uitdrukking te brengen dat de rechtmatigheid van een strafeis alleen kan
worden afgeleid uit de ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten, en anderzijds te
overwegen dat een separate vervolging voor art. 140 Sr weinig toegevoegde waarde heeft omdat
dit feit al verdisconteerd is in de te eisen straf, zou het arrest een innerlijke tegenstrijdigheid
bevatten.

Ten aanzien van het afzien van vervolging voor art. 140 Sr heeft het hof aansluiting gezocht bij
hetgeen bij repliek door het Openbaar Ministerie naar voren is gebracht:118

“Voor wat betreft de 140 het OM zag [getuige 1] wel als strafbare deelnemer aan een criminele
organisatie. Maar zowel de strafbare als de niet strafbare maar wel laakbare handelingen waren
al verdisconteerd in de basisstrafeis; aparte vervolging voor de 140 voegde niet veel toe. Het OM
heeft over een paar van de beslissingen gezegd dat er jaren later, met de kennis die er toen was,
mogelijk anders naar gekeken zou kunnen worden. Maar dat maakte de beslissing van het OM niet
onjuist. Ook van belang was dat niet gebleken was dat [getuige 1] bij de feiten waarvoor hij niet
werd vervolg onwaarheid over zijn eigen aandeel had gesproken. Als dat wel het geval zou zijn
geweest, had alsnog tot separate vervolging kunnen worden overgaan”.

Geconstateerd kan worden dat het Openbaar Ministerie geen meerwaarde zag in het separaat
vervolgen van [getuige 1] voor de deelname aan een criminele organisatie. De stelling van het
Openbaar Ministerie dat dit feit al verdisconteerd was in de basisstrafeis laat zich verklaren door
het toepasselijke strafmaximum uit art. 140 lid 1 Sr, te weten zes jaren gevangenisstraf. Met het
oog op de samenloopregeling van art. 55 en verder Sr en de basisstrafeis van 16 jaren voegt een
separate vervolging inderdaad niet veel toe. Daarbij komt dat het in art. 140 Sr vervatte oogmerk
van de organisatie gericht is op strafbare feiten die in het geval van [getuige 1] reeds separaat
waren vervolgd. Het Openbaar Ministerie komt de voornoemde belangenafweging op grond van
het opportuniteitsbeginsel toe.119 Een en ander brengt mee dat van een innerlijke
tegenstrijdigheid geen sprake is. Het Openbaar Ministerie heeft immers inzicht in zijn
opportuniteitsafweging gegeven door te stellen dat een separate vervolging als deelnemer aan
een criminele organisatie van weinig toegevoegde waarde werd geacht, omdat zowel de strafbare
als de niet strafbare maar wel laakbare handelingen al waren verdisconteerd in de basisstrafeis.
Die afweging kan op het conto van het Openbaar Ministerie worden geschreven. Daarmee is niet
in tegenspraak dat de zittingsrechter zich gebonden acht aan hetgeen ten laste is gelegd,
aangezien daarmee slechts uitdrukking wordt gegeven aan de positie van de zittingsrechter en
niet van het Openbaar Ministerie.120 De betreffende klacht stuit hierop af. Overigens ontgaat mij
welk rechtens te respecteren belang de verdediging heeft bij vernietiging op dit punt. Indien het
de stellers van het middel te doen is om het hof zich uit te laten over de opbouw van de
basisstrafeis, worden zij immers reeds op hun wenken bediend in het arrest.

Tot slot wordt geklaagd dat het hof ten onrechte heeft nagelaten de vraag te beantwoorden of
er voor de officier van justitie termen waren voor het ontbinden dan wel niet of onvolledig
nakomen van de met [getuige 1] gemaakte verklaringsafspraak, nu [getuige 1] – in weerwil van
zijn verklaringen – betrokken zou zijn bij de dood van [betrokkene 36] . Het hof heeft aangegeven
dat de verdediging onvoldoende te respecteren belang heeft bij het antwoord op die vraag. Dat
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19.10.

19.11.

20.1.

20.2.

oordeel acht ik, mede met verwijzing naar hetgeen bij het eerste middel is besproken over de
positie van de zittingsrechter, niet onjuist en is toereikend gemotiveerd. Daarbij is van belang –
het is in deze conclusie al vaker genoemd – dat in de schriftuur en evenmin in feitelijke aanleg
duidelijk is gemaakt welke rechtens te respecteren belangen in het geding zijn. De in de schriftuur
geopperde mogelijkheid dat het hof mogelijk terug kon komen op het rechtmatigheidsoordeel door
de rechter-commissaris, is daarvoor onvoldoende. Daarbij komt dat het hof ten overvloede heeft
verwezen naar het review-onderzoek in het dossier [betrokkene 36] . De resultaten hiervan zijn
neergelegd in het dossier ‘ [...] ’ en zijn in het strafdossier gevoegd. Het Openbaar Ministerie heeft
aangegeven dat dit onderzoek geen feiten en omstandigheden heeft blootgelegd die de
vervolging van [getuige 1] kunnen rechtvaardigen, onder (herhaalde) mededeling dat als op enig
moment mocht blijken van leugens van [getuige 1] hij alsnog die vervolging tegemoet kan zien. De
betreffende klacht faalt dan ook.

Het voorgaande brengt mee dat het oordeel van het hof – mede in het licht van een
daaromtrent gevoerd uitdrukkelijk onderbouwd standpunt – niet onjuist is, niet onbegrijpelijk en
toereikend is gemotiveerd. Het hof heeft daarnaast in het bijzonder de redenen opgegeven
waarom het is afgewezen van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt.

Het middel faalt.

(On)toelaatbare toezeggingen: getuigenbeschermingsafspraken

20. Het achtste middel klaagt, mede in het licht van een daartoe ingenomen uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt, dat de met [getuige 1] en [getuige 2] gemaakte afspraken onrechtmatig
zijn, in het bijzondere nu de gemaakte getuigenbeschermingsafspraken een verkapte financiële
beloning inhouden, zodat het oordeel van het hof hieromtrent onjuist, niet begrijpelijk en
ontoereikend gemotiveerd is.

De verdediging heeft bij pleidooi121 en in dupliek122 stilgestaan bij de
getuigenbeschermingsmaatregelen die getroffen zijn voor [getuige 1] en [getuige 2] . Ten aanzien
van [getuige 1] hebben de raadslieden zich beklaagd over het gebrek aan transparantie over de
financiële details van de gemaakte afspraken, de inperking van de verklaringsvrijheid van [getuige
1] door het Openbaar Ministerie over de invulling van het getuigenbeschermingstraject, de
vermenging van het kroongetuigentraject en de getuigenbeschermingsmaatregelen, het verzuim
van het Openbaar Ministerie om de rechter-commissaris te informeren over de gemaakte
afspraken, het verstrekken van misleidende informatie door het Openbaar Ministerie over de
contouren van de getuigenbescherming en het in strijd met het beloningsverbod ter beschikking
stellen van financiële middelen aan de getuigen voor de vormgeving van de
getuigenbeschermingsmaatregelen. Deze omstandigheden nopen volgens de verdediging tot de
conclusie dat sprake is van een vormverzuim en dat tevens een inbreuk is gemaakt op art. 6 EVRM.
Ten aanzien van [getuige 2] is aangevoerd dat de getuigenbeschermingsmaatregelen eveneens
een verkapte financiële beloning inhouden en ontoelaatbare toezeggingen zijn gedaan met
betrekking tot het afzien van een ontnemingsvordering. Aan het voorgaande heeft de verdediging
de consequentie verbonden dat het Openbaar Ministerie zijn vervolgingsrecht moet verliezen, dan
wel dat de kroongetuigenverklaringen van het bewijs moeten worden uitgesloten, of dat
strafvermindering moet worden toegepast.123 Ook heeft de verdediging betoogd dat de financiële
motieven van [getuige 1] en [getuige 2] de betrouwbaarheid van hun verklaringen aantast,
althans dat deze onvoldoende kan worden vastgesteld.124

In reactie op deze verweren heeft het hof het volgende overwogen:125

“2.1.2.2.5 Ongeoorloofde toezeggingen?

2.1.2.2.5.1 Het verweer

Door de verdediging is betoogd dat het Openbaar Ministerie, in afwijking van de met de getuigen
[getuige 1] en [getuige 2] gemaakte verklaringsafspraken en van hetgeen overigens door
vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie dienaangaande is gerelateerd en verklaard, aan
deze kroongetuigen toezeggingen heeft gedaan die het karakter hebben van (financiële) beloning
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voor het afleggen van hun getuigenverklaringen. Dit geldt ook voor de getuigen [getuige 13] en
[getuige 3] .

Aldus zijn in strijd met de (bedoeling van de) wet aan ieder van hen meer of minder verkapte
financiële beloningen toegezegd die achter het door het Openbaar Ministerie gelegde rookgordijn
van getuigenbescherming aan het zicht van het hof en de verdediging zijn onttrokken. Het gevolg
daarvan is dat aan ieder van hen een financieel motief is gegeven om in strijd met de waarheid te
verklaren, terwijl over die toezeggingen geen althans verregaand onjuiste informatie is verstrekt.
Daardoor is het niet althans onvoldoende mogelijk om de betrouwbaarheid van de door ieder van
hen afgelegde verklaringen te beoordelen, aldus de verdediging. In deze sleutel geplaatst heeft
de verdediging dit verweer in onderdelen doen uiteenvallen, zoals hiervoor weergegeven.

De verdediging leidt uit wat wél is gebleken over de feitelijke aard, vorm of inhoud van ten aanzien
van de (kroon)getuigen getroffen beschermingsmaatregelen af, dat die maatregelen zodanig
ondoelmatig en excessief zijn dat deze in redelijkheid niet strekken tot louter bescherming. Zij
dienen te worden gekenmerkt als een financiële beloning voor het afleggen van
getuigenverklaringen. Daarbij heeft de verdediging dit standpunt enigszins gedifferentieerd per
getuige. In het bijzonder ten aanzien van de kroongetuige [getuige 1] is meer informatie
beschikbaar gekomen over de volgens de verdediging extreem riante financiële contouren van de
ten aanzien van zijn persoon getroffen beschermingsmaatregelen. Voor zover dergelijke
aanknopingspunten ontbreken houdt het verweer in dat aan het Openbaar Ministerie niet de
vrijheid toekomt te volharden in de hardnekkige weigering om verdergaande informatie te
verstrekken over de (financiële) contouren van de ten aanzien van de (kroon)getuigen getroffen
beschermingsmaatregelen.

2.1.2.2.5.2 Bespreking van het verweer

Het verweer beoogt een verbinding te leggen tussen, enerzijds, het strafvorderlijk optreden van
het Openbaar Ministerie en de daarmee in het geding zijnde belangen, en, anderzijds, wat dit
onder het gezag van het College van procureurs-generaal doet en nalaat in de sleutel van
bescherming van (kroon)getuigen, wier verklaringen in de strafvervolging van de verdachte door
het Openbaar Ministerie zijn ingebracht.

Met het verweer worden twee vragen opgeworpen.

De eerste vraag is of hetgeen wél is gebleken over de feitelijke aard, vorm, inrichting of inhoud
van ten aanzien van een of meer van de (kroon)getuigen getroffen beschermingsmaatregelen
reeds de conclusie rechtvaardigt dat die maatregelen zodanig ondoelmatig en excessief zijn dat
deze in redelijkheid niet (kunnen) strekken tot bescherming doch (mede) moeten worden
beschouwd als een financiële beloning voor het afleggen van getuigenverklaringen. In dat geval is
mogelijk een situatie ontstaan die niet overeenstemt met de wettelijke regeling en die de
wetgever uitdrukkelijk heeft willen voorkomen.

De tweede vraag is of aan het Openbaar Ministerie de vrijheid toekomt te volharden in de
weigering om verdergaande informatie te verstrekken over de (financiële) contouren van de ten
aanzien van de (kroon)getuigen getroffen beschermingsmaatregelen en de interne besluitvorming
daarover. In dat verband dient zich de rechtsvraag aan of op het Openbaar Ministerie de
gehoudenheid rust om op grond van de (bedoeling van) de wettelijke regeling de (financiële)
contouren van de beschermingsmaatregelen ter toetsing aan het hof, althans aan de rechter, voor
te leggen.

Het hof zal eerst de laatste als de meest verstrekkende vraag nader bespreken.

Voldoende is komen vast te staan dat zowel ten aanzien van de kroongetuigen [getuige 1] en
[getuige 2] , als ten aanzien van de getuigen [getuige 13] en [getuige 3]
beschermingsmaatregelen zijn getroffen. In aard en inhoud van die maatregelen is door het
Openbaar Ministerie (vrijwel) geen inzicht geboden. De gang van zaken met betrekking tot de
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bescherming van de kroongetuige [getuige 1] is in beide feitelijke instanties voorwerp van enig
onderzoek geweest. Wat het onderzoek in hoger beroep betreft kan dit blijken uit hetgeen hierna
nader uiteen wordt gezet in de gecursiveerd weergegeven overwegingen.

De gehoudenheid van het Openbaar Ministerie om steeds de (financiële) contouren van getroffen
beschermingsmaatregelen aan het hof ter toetsing op rechtmatigheid of doelmatigheid voor te
leggen kan niet worden gegrond op de hierboven weergegeven bepalingen. Uit de wettelijke
regeling blijkt immers – zoals het hof hierboven heeft overwogen – dat daarin geen toetsing aan
de (straf)rechter is opgedragen van de rechtmatigheid (doelmatigheid daarvan in dit verband
mede begrepen) van maatregelen die zijn getroffen voor de feitelijke bescherming van de getuige.

Die gehoudenheid volgt evenmin uit de ratio van dat samenstel van bepalingen. De duiding die de
verdediging heeft gegeven aan de wet en hetgeen daarmee is beoogd te waarborgen vormt
daarvoor geen toereikend aanknopingspunt. Daarbij komt, dat de aard van het onderwerp zich al
snel verzet tegen openbaarmaking. Dat getuigen – in de woorden van de verdediging – hun
medewerking aan het afleggen van hun verklaringen afhankelijk maken van zicht op hun
bescherming doet – wat daarvan overigens zij – die gehoudenheid niet alsnog ontstaan.

Niet in de laatste plaats is nog het volgende van belang. Het enkele feit dat de resultaten van de
voor ieder van de (kroon)getuigen [getuige 1] , [getuige 2] , [getuige 3] en [getuige 13]
uitgevoerde dreigingsanalyses de Staat hebben genoodzaakt tot het treffen van passende
beschermingsmaatregelen maakt niet dat daardoor het onderzoek naar de betrouwbaarheid van
hun verklaringen wordt belemmerd. Zij zijn allen als getuigen gehoord, ook ter terechtzitting,
waarbij ook aan de verdediging de gelegenheid is geboden aan ieder van hen vragen te stellen.
De door de getuigen afgelegde verklaringen zijn, mede tegen de achtergrond van de stukken in
het dossier, toetsbaar op de betrouwbaarheid daarvan. Daaraan doet niet af dat de
beantwoording van vragen is belet in de gevallen waarin dit afbreuk kan doen aan de effectiviteit
van de ten aanzien van ieder van hen getroffen beschermingsmaatregelen. Evenmin valt in te zien
dat en op welke grond de verdediging in enig belang is geschaad doordat het Openbaar Ministerie
met de getuigen is overeengekomen – wat daarvan ook zij – dat het hen niet is toegestaan om
vragen te beantwoorden die raken aan de getroffen beschermingsmaatregelen.

Dit een en ander voert tot de slotsom dat er ook niet in de voorliggende gevallen op grond van de
wet een gehoudenheid aan de zijde van het Openbaar Ministerie bestaat om de (financiële)
contouren van de getroffen beschermingsmaatregelen bekend te maken. Niet valt in te zien dat en
op welke grond de door de verdediging naar voren gebrachte argumenten die verplichting alsnog
doen ontstaan. Evenmin is het Openbaar Ministerie ertoe gehouden aan het hof inzicht te geven in
(het verloop van) de in het Besluit en de Instructie neergelegde procedure. Dit staat ter
beoordeling aan de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie die ter terechtzitting aan de
rechter verantwoording aflegt over wat door dat Openbaar Ministerie, in het voorkomende geval
ook als organisatie, is gedaan en nagelaten.

Vervolgens ligt de eerste vraag ter beantwoording voor: rechtvaardigt hetgeen wél is gebleken
over de feitelijke aard, vorm, inrichting of inhoud van ten aanzien van een of meer van de
(kroon)getuigen getroffen beschermingsmaatregelen de conclusie dat die maatregelen zodanig
ondoelmatig en excessief zijn dat deze in redelijkheid niet strekken tot bescherming, doch (mede)
hebben te gelden als een financiële beloning voor het afleggen van getuigenverklaringen?

De verdediging heeft uit de resultaten van het gehouden onderzoek, in het bijzonder waar dat
betrekking heeft gehad op getuigenbescherming als bron van conflict tussen de kroongetuige
[getuige 1] en de Staat, afgeleid dat aan hem ontoelaatbare, te weten financiële, toezeggingen
zijn gedaan, die bovendien op zichzelf beschouwd als extreem riant zijn aan te merken. Door de
verdediging is in het bijzonder aandacht gevraagd voor het gegeven dat aan [getuige 1] is
toegestaan dat hij zelf in zijn bescherming heeft mogen voorzien, waarmee zeer aanzienlijke, door
de Staat gefourneerde geldbedragen zouden zijn gemoeid. De verdediging houdt het ervoor dat
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2.2.2.

de Staat in het geval van de kroongetuige [getuige 2] een vergelijkbare weg heeft bewandeld.

Ter terechtzitting van 21 september 2015 heeft het hof overwegingen gewijd aan en beslissingen
gegeven op verzoeken van de verdediging. Deze verzoeken strekten tot het verkrijgen van meer
zicht op hetgeen door het Openbaar Ministerie in de sleutel van bescherming aan de kroongetuige
[getuige 1] is toegezegd en verstrekt. Omdat die verzoeken, overwegingen en beslissingen sterk
samenhangen met dit onderdeel van het gevoerde verweer en de beoordeling daarvan wordt het
een en ander hierna, voor zover van belang in dit verband, in cursief weergegeven.

Het hof stelt voorop dat in artikel 226l Sv weliswaar is neergelegd dat de Minister van Justitie de
bevoegdheid toekomt om op bij algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze specifieke
maatregelen te treffen voor feitelijke bescherming van zekere getuigen en personen, doch een
bijzondere, op dergelijke maatregelen betrekkelijke wettelijke regeling, waarin aan de zittingsrechter (al
dan niet na een daartoe gevoerd verweer) enige toetsende rol van dergelijke getroffen maatregelen is
opgedragen, ontbreekt.

Derhalve zal het hof als zittingsrechter bij de beoordeling van verweren die zien op het aan de verzoeken
onderliggende speelveld zich hebben te richten op de in artikel 359a Sv neergelegde regeling van
sanctionering van vormverzuimen, vanzelfsprekend naast het aan artikel 6 van het EVRM te ontlenen
toetsingskader.

Thans ligt evenwel niét aan het hof de beoordeling en beslissing van verweren, doch wél van aan de
hand van de even genoemde maatstaf te beoordelen verzoeken voor. Voor de beoordeling of de
noodzaak tot toewijzing van verzoeken zich voordoet geldt steeds als voorwaarde dat hetgeen is
verzocht van belang is voor enige, door het hof te nemen beslissing.

De beoordeling en beslissing

Het onderwerp van het treffen van specifieke maatregelen voor de feitelijke bescherming van de
in art. 226l, eerste lid, Sv bedoelde getuigen ( [getuige 1] en [getuige 2] ) als ook van de in het
tweede lid van die bepaling bedoelde personen ( [getuige 3] ), brengt naar zijn aard mee dat de
inhoud van (het samenstel van) die maatregelen zich in beginsel niet leent voor openbaarmaking.
Immers, aangenomen moet worden dat openbaarmaking van die inhoud afbreuk doet aan het
realiseren van het met het treffen van die maatregelen nagestreefde doel: het bieden van een
effectieve feitelijke bescherming van personen in meest ruime zin.

Het hof neemt aan dat de door de raadslieden gewenste openbaarmaking van de in de verzoeken
bedoelde onderdelen en aspecten van de inhoud van het samenstel van maatregelen (al dan niet
zijnde de vrucht van door de Staat met die getuigen/persoon gemaakte afspraken) per definitie
slechts een gefragmenteerd en lacuneus beeld kan opleveren van al hetgeen in de sleutel van
bescherming als geheel door de Staat wordt geboden en verricht. Daarbij komt, dat aard, omvang
en inhoud van het samenstel van die maatregelen in hoge mate zullen zijn toegesneden op de
specifieke situatie waarin ieder van de te beschermen personen (in casu: [getuige 1] , [getuige 2]
en [getuige 3] ) verkeert. Voorts mag worden aangenomen dat deze maatregelen rechtstreeks
zullen samenhangen met en voortvloeien uit hetgeen de Staat op basis van de op ieder van die
personen toegesneden dreigingsanalyse heeft vastgesteld. Wat die dreigingsanalyse betreft
neemt het hof in aanmerking dat, waar in het algemeen het fenomeen van (be)dreiging in de tijd
bezien in aard, intensiteit en omvang kan variëren, aangenomen moet worden dat hetzelfde zal
gelden voor de aard, omvang en inhoud van het samenstel van de door de Staat ten aanzien van
ieder van die personen, en mogelijk ook anderen, getroffen of nog te treffen
beschermingsmaatregelen. Bovendien komt in dit verband betekenis toe aan de vaststelling dat
deze dreigingsanalyse zich naar haar aard niet voor enige vorm van openbaarmaking in enigerlei
mate leent.

Het hof neemt in aanmerking hetgeen hiervoor is overwogen en betrekt daarbij wat hiervoor met
betrekking tot het processuele kader is overwogen. Dit leidt tot de slotsom dat een door de
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raadslieden beoogde toetsing door de zittingsrechter van de opportuniteit, rechtmatigheid en
doelmatigheid van het samenstel van voor zekere personen getroffen beveiligingsmaatregelen,
aan de hand van kennisneming van de inhoud van slechts één of meer onderdelen van dat
samenstel van maatregelen, per definitie gemankeerd zal zijn. Immers, niet valt in te zien hoe
het resultaat van deze beoordeling van getroffen en mogelijk nog te treffen maatregelen in hun
onderlinge verband en samenhang betekenisvol kan zijn als ten aanzien daarvan wél van de
inhoud van het één en tegelijkertijd niet ook van het ander kan worden kennisgenomen.

Daar komt nog bij dat, anders dan bij andere aan de zittingsrechter opgedragen beslissingen,
noch een kader voor toetsing noch een maatstaf voor beoordeling bestaat. Dit heeft als
achtergrond, zo mag worden aangenomen, de aard van de getuigenbescherming en de
onmogelijkheid om daarover, anders dan op zeer beperkte wijze, te rapporteren.

Zo bezien heeft te gelden dat toewijzing van de verzoeken – gelet op het per definitie
gefragmenteerde en lacuneuze karakter van de mogelijk daaruit naar voren komende informatie –
niet verder zal kunnen bijdragen aan een door de raadslieden beoogde toetsing door het hof zodat
daarvoor geen noodzaak bestaat.

Ten aanzien van de getuige [getuige 1] heeft nog in het bijzonder te gelden dat hetgeen tot
dusver door het hof niettemin aan nader onderzoek is opgedragen en vervolgens is verricht
rechtstreeks samenhangt met – zeer kort samengevat – het dynamisch verloop van al hetgeen
door en over hem naar voren is gebracht c.q. verklaard c.q. was weggelaten, zoals daarvan blijkt
uit al hetgeen door het hof is overwogen en beslist ter (regie)terechtzittingen van 13 december
2013, 10 juni 2014, en bekrachtigd op 23 januari 2015.

Het hof merkt in dit verband op dat het primaire object van aanvullend onderzoek en nadere
verantwoording ten aanzien van getuigenbeschermingsmaatregelen het gestelde conflict tussen
[getuige 1] en de Staat was. Dit riep vragen op ten aanzien van de totstandkoming en de inhoud
van zijn verklaringen waarna het hof binnen de grenzen van de in artikel 187d Sv bedoelde
belangen onderzoekshandelingen heeft bevolen, die, na enige aanloopproblemen, zijn uitgevoerd.
Het is op grond van de inhoud van in eerste aanleg gevoerde verweren en de eerder in hoger
beroep gedane en thans voorliggende verzoeken niet ondenkbaar dat door of namens de
verdachten te zijner tijd verweren zullen worden gevoerd die inhoudelijk zullen samenhangen met
de inhoud van de voorliggende verzoeken.

Zo bestaan aanknopingspunten om te veronderstellen dat zal worden betoogd dat aan het
openbaar ministerie de ontvankelijkheid in de strafvervolging dient te worden ontzegd, of dat
verklaringen die door de beschermde getuigen zijn afgelegd van het bewijs uitgesloten dienen te
worden. De onderbouwing daarvan zal mogelijk bestaan in de argumenten dat per definitie en/of
op grond van hetgeen ter zake feitelijk wél en/of niet is gebleken over achtereenvolgens
beschermingskaders, (toegezegde) prestaties door de Staat en de wijze van verantwoording
daaromtrent door het openbaar ministerie, het aan toetsing door het hof als zittingsrechter
onttrokken zijn van de totstandkoming en/of inhoud van beschermingsafspraken met [getuige 1]
, [getuige 2] en [getuige 3] (als getuigen/persoon in de betekenis van art. 226l Sv) deze
sanctionering dienen mee te brengen.

Daarmee is de noodzaak tot de opdracht aan de advocaat-generaal tot het ter tafel doen brengen
van (meer) informatie over de totstandkoming of inhoud van de ten aanzien van de even
genoemde personen getroffen maatregelen evenwel niet gegeven.

Aan het kunnen voeren van dergelijke verweren kan – gelijk hiervoor is, uiteengezet – ontsluiting
van slechts onderdelen van een op verschillende personen toegesneden samenstel van
beschermingsmaatregelen in redelijkheid niet bijdragen. Daarom is – ook bezien in het perspectief
van het verdedigingsbelang – de noodzaak tot het horen van de verzochte getuigen [betrokkene
18] en [betrokkene 19] (voor zover hun verhoor is verzocht met het oog op nadere
informatieverstrekking over de inhoud van getroffen getuigenbeschermingsmaatregelen) noch tot
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het geven van de door de verdediging verzochte opdrachten tot nadere informatieverstrekking
aanwezig, zodat het hof deze verzoeken afwijst.

De raadsman van [verdachte] heeft, zoals hiervoor reeds beschreven, ook verzocht om de
personen [betrokkene 18] en [betrokkene 19] te doen oproepen met het oog op een verhoor
tegen de achtergrond van de door de raadsman gesignaleerde verschillen tussen de zogeheten
intentieverklaring financiële bepalingen 2007 en de overeenkomst op hoofdlijnen 2009 met
betrekking tot de ten aanzien van [getuige 1] te treffen getuigenbeschermingsmaatregelen.
Kennelijk zijn, aldus de raadsman, andere kaders gehanteerd dan de in dit verband vigerende
kaders voor besluitvorming. De raadsman wil weten of er andere kaders in de besluitvorming zijn
betrokken en zo ja, welke inhoud deze hebben. Daarnaast gaat zijn interesse uit naar de
betrokkenheid van hogere echelons binnen het openbaar ministerie bij de inhoud van de daarover
opgemaakte processen-verbaal.

De raadsman heeft daarbij betrokken zijn observaties dat het openbaar ministerie over de inhoud
van deze documenten niet telkens op dezelfde wijze en met dezelfde inhoud in de strafzaak van
zijn cliënt [verdachte] heeft gecommuniceerd. Hij heeft in dat verband als zijn mening te kennen
gegeven dat de ingebrachte informatie stelselmatig onjuist is geweest.

De advocaat-generaal heeft zich, op basis van een andere lezing van de relevante
processenverbaal en op grond van een waardering van de reeds over [getuige 1] prijsgegeven
informatie, tegen toewijzing van de verzoeken verzet.

Het hof overweegt in dit verband als volgt.

Gedurende de gedingfase in eerste aanleg zijn diverse processen-verbaal van officieren van
justitie belast met getuigenbescherming of criminele inlichtingen ingebracht met als onderwerp de
ten aanzien van [getuige 1] te treffen beschermingsmaatregelen. Voorts is op bevel van het hof
een officier van justitie (mr. [betrokkene 18] ) meermalen gehoord, waarbij deze functionaris als
getuige tweemaal effectief door de raadsman van de verdachte [verdachte] kon worden
ondervraagd. Aldus is door het openbaar ministerie informatie verstrekt en verantwoording
afgelegd, zij het op een naar de mening van de raadsman ontoereikende wijze.

Het hof stelt vast dat de voor de besluitvorming binnen het openbaar ministerie relevante
regelgeving volledig bekend is. Het gaat hierbij in het bijzonder om artikel 226l Sv en de daarop
gebaseerde algemene maatregel van bestuur en, in ruimere zin, de wettelijke
kroongetuigenregeling en de toepasselijke, gepubliceerde, beleidsregels van het openbaar
ministerie. De raadsman is blijkens de gegeven toelichting op zoek naar overige normerende
kaders die, hoewel niet bekend gemaakt, zijn gehanteerd bij de interne besluitvorming en bij de
verslaglegging daarover.

Bij de beoordeling van het verzoek stelt het hof voorop dat de loop van de interne besluitvorming
binnen het openbaar ministerie (door de raadsman in zijn verzoek ook wel getypeerd als “hoe de
hazen hebben gelopen”) zich in het algemeen niet leent voor enige uitleg of verantwoording in het
kader van strafvordering. Het verzoek, in de kern inhoudend dat ook niet-kenbare “kaders" (met
inbegrip van hun boven- en ondergrenzen) worden geopenbaard, staat op gespannen voet met dit
uitgangspunt.

Het hof heeft reeds bij eerdere gelegenheden verstaan dat de raadsman verweren heeft gevoerd
en opnieuw zal voeren die zijn gebaseerd op de stelling dat in strijd met toepasselijke rechtsregels
de getuigenbescherming van [getuige 1] is vormgegeven en dit bovendien in problematische
verhouding staat tot de met hem gesloten zogenoemde kroongetuigendeal.

Naar het oordeel van het hof kunnen deze verweren, die zien op de rechtmatigheid van het
handelen van het openbaar ministerie in brede zin, op basis van hetgeen thans beschikbaar is,
gevoerd worden. Dit kan ook blijken uit de door de raadsman op het verzoek gegeven toelichting,
die klaarblijkelijk vertrekt vanuit de door het openbaar ministerie geproduceerde processtukken.
De aanvullende informatie dient, zo begrijpt het hof, betrekking te hebben op de totstandkoming
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van besluiten binnen de gelederen van het openbaar ministerie.

Het hof is van oordeel dat niet valt in te zien wat, in het licht van zowel de door hem aan de
verzoeken verbonden toelichting als de, naar verwachting, te voeren verweren de toegevoegde
waarde kan zijn van hetgeen de raadsman heeft verzocht.

Ook op deze gronden wordt het verzoek dat strekt tot nadere informatieverstrekking, primair in de
vorm van een verhoor van [betrokkene 18] en [betrokkene 19] als getuigen en subsidiair in de
vorm van een bevel van het hof aan de advocaat-generaal tot toevoeging van nadere bescheiden,
bij gebrek aan noodzaak afgewezen.

Het hof stelt voorop dat deze, hiervoor weergegeven, ter terechtzitting van 21 september
2015 gebezigde overwegingen evenzeer betekenis hebben voor de beantwoording van de
vraag of wat omtrent beschermingsmaatregelen wel tijdens het strafgeding is gebleken de
conclusie schraagt dat de Staat verboden financiële toezeggingen heeft gedaan.

Immers, ook indien veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de juistheid van hetgeen de
verdediging over de feitelijke aard en inhoud van de (financiële) contouren van de getroffen
getuigenbeschermingsmaatregelen heeft gesteld, is daarmee niet meer dan een
gefragmenteerd en lacuneus beeld gevormd van al hetgeen in de sleutel van bescherming
door de Staat wordt geboden en verricht. Anders gezegd: het op de te beschermen persoon
toegesneden samenstel van beschermingsmaatregelen kan – nog daargelaten de
beantwoording van de vraag naar het te hanteren beoordelingskader – op grond van één of
meer daarvan geïsoleerde onderdelen strafvorderlijk niet betekenisvol worden geduid.
Reeds daarom kan te minder worden aangenomen dat het niet anders kan zijn, dan dat de
door de Staat onder de vlag van bescherming jegens [getuige 1] verrichte inspanningen zich
bewegen boven de grens van hetgeen in termen van bescherming als adequaat heeft te
gelden en aangemerkt dient te worden als financiële tegenprestatie voor het afleggen van
verklaringen. In het verlengde van het voorgaande onthoudt het hof zich voorts van het
geven van een oordeel over het bieden van inspraak in en toestaan van zelfredzaamheid bij
de vormgeving van de bescherming, met dien verstande dat die factoren niet meebrengen
dat daarmee tekort wordt gedaan aan rechtens te respecteren belangen van de verdachte.
Op basis van de resultaten van het door het hof aan de rechter-commissaris opgedragen
onderzoek, waarover zij bij proces-verbaal van 31 maart 2015 heeft gerapporteerd valt
voorts niet in te zien dat door het Openbaar Ministerie misleidende informatie is verstrekt.

De slotsom dient derhalve te luiden dat noch het enkele uitblijven van een rechterlijke
toetsing van (toegezegde) prestaties in het kader van getuigenbescherming van de zijde
van de Staat, noch de ontbrekende nadere verantwoording daaromtrent door het Openbaar
Ministerie een strafvorderlijk verzuim of een schending van het in artikel 6 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
gegarandeerde recht op een eerlijk proces oplevert. Het is denkbaar dat dit oordeel anders
kan uitvallen. Gedacht kan worden aan het geval waarin blijkt van feiten en omstandigheden
die zodanig sterke aanwijzingen opleveren voor onrechtmatig handelen door het Openbaar
Ministerie, dat geoordeeld moet worden dat dit onder het mom van bescherming van de
getuige afspraken maakt met of toezeggingen doet die redelijkerwijs niet met passende
bescherming in verband kunnen worden gebracht doch wel strekken tot het louter of
overwegend (financieel) belonen van de bereidheid van de getuige om in een strafvorderlijke
context te verklaren. Dat geval impliceert een onrechtmatige situatie, die ofwel het gevolg is
van list en bedrog aan de zijde van de Staat althans van het volkomen falen van de in het
Besluit getuigenbescherming geregelde bestuurlijke controle. Van aanknopingspunten voor
het bestaan van dat hypothetische geval is niet gebleken, ook niet waar het gaat om
hetgeen, naar is gebleken, in de sleutel van bescherming door het Openbaar Ministerie is
ondernomen en verricht.

Het hof overweegt nog het volgende.
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De verdediging maakt zich nadrukkelijk sterk voor rechterlijke toetsing, ook van de
rechtmatigheid en doelmatigheid van de (financiële) contouren van door het Openbaar
Ministerie ten aanzien van (kroon)getuigen getroffen beschermingsmaatregelen. Hoewel
wellicht voor het introduceren van een dergelijke toetsing argumenten denkbaar zijn, merkt
het hof in de eerste plaats andermaal op dat, waar in het algemeen het fenomeen van
(be)dreiging in de tijd bezien in aard, intensiteit en omvang kan variëren, aangenomen moet
worden dat hetzelfde zal gelden voor de aard, omvang en inhoud van het samenstel van de
door de Staat ten aanzien van ieder van die personen, en mogelijk ook anderen, getroffen of
nog te treffen beschermingsmaatregelen. Zo bezien is het soortelijk gewicht van de uitkomst
van die voorgestane door de rechter-commissaris te verrichten toetsing relatief gering,
omdat die statische toetsing in het concrete geval slechts in (zeer) beperkte mate effectief
zal kunnen zijn. Dat geldt ook voor een toets ten aanzien van het pakket aan maatregelen
dat bij aanvang van het beschermingstraject wordt genomen, zoals door de raadsman als
subsidiaire oplossing is bepleit. Voorts overweegt het hof, dat het pleidooi van de
verdediging voor een rechterlijke toetsing kennelijk in belangrijke mate is ingegeven door
een gebrek aan vertrouwen in de effectiviteit en waarachtigheid van de bestuurlijke controle
die in het Besluit getuigenbescherming is neergelegd.”

Het hof heeft in zijn reactie op de door de verdediging gevoerde verweren voortgebouwd op zijn
eerdere standpunt dat kort gezegd inhoudt dat beschermingsmaatregelen moet worden
onderscheiden van het kroongetuigentraject. Mede om die reden blijven
beschermingsmaatregelen in beginsel buiten het blikveld van de zittingsrechter. Het hof heeft
vervolgens de vraag of het Openbaar Ministerie de vrijheid toekomt te volharden te weigeren om
verdergaande informatie te verstrekken over de financiële details van de
beschermingsmaatregelen bevestigend beantwoord. Daarbij is erop gewezen dat transparantie
zich niet verhoudt met de aard van de beschermingsmaatregelen, terwijl de wet ook niet tot
openheid verplicht. Voor zover het de verdediging te doen is om de betrouwbaarheid van de
getuigen te toetsen, staan daarvoor ook andere mogelijkheden open, aldus het hof. Over hetgeen
wel duidelijk is geworden over de financiële contouren van de beschermingsmaatregelen,
overweegt het hof dat slechts een gefragmenteerd en lacuneus beeld is ontstaan, op basis
waarvan niet de conclusie kan worden getrokken dat de inspanningen van de Staat moeten
worden aangemerkt als een ontoelaatbare financiële tegenprestatie. Dit alles leidt voor het hof tot
de slotsom dat geen sprake is van een strafvorderlijk verzuim of van een schending van art. 6
EVRM.

Op deze plaats kan worden aangetekend dat, zoals bij de bespreking van het eerste middel is
gebleken en in lijn met het door de verdediging aangereikte toetsingskader, het hof zijn oordeel
toereikend heeft gemotiveerd. Het middel bouwt daarnaast in belangrijke mate voort op het in
middel 3 ingenomen standpunt dat het aan de zittingsrechter en de rechter-commissaris is
opgedragen om de voor de kroongetuige getroffen beschermingsmaatregelen te toetsen.
Gebleken is dat die stelling geen steun vindt in het recht. Voor zover hierop wordt voortgebouwd
kunnen de klachten niet tot cassatie leiden.

Dit voorgaande betekent niet dat eventuele beschermingsmaatregel geheel aan het zicht van de
zittingsrechter zijn onttrokken. Zoals het hof met juistheid heeft overwogen, mag de invulling van
de beschermingsmaatregelen geen verkapte financiële beloning inhouden voor de kroongetuige.
Een dergelijke constructie verhoudt zich niet met het wettelijk stelsel, waarin mede omwille van de
betrouwbaarheid verklaringen niet kunnen worden “gekocht”.126 Anders dan in het middel wordt
betoogd, brengt de enkele omstandigheid dat getuigen met financiële hulp van de overheid zelf
voorzien in hun bescherming, niet mee dat sprake is van een dergelijke ontoelaatbare beloning.
Het getuigenbeschermingstraject kenmerkt zich door maatwerk, hetgeen ruimte biedt om zonder
begeleiding van het Team Getuigenbescherming met financiële ondersteuning aan de op de Staatbegeleiding van het Team Getuigenbescherming met financiële ondersteuning aan de op de Staat
rustende zorgplicht te voldoen.127 Korten wijst er daarbij op dat de financiële bijdrage door de
Staat een compensatie vormt voor de beschermingskosten. Nu de Staat dergelijke kosten ook zelf
zou hebben gemaakt indien hij zou hebben voorzien in de bescherming van de betrokkene, is van
reëel voordeel geen sprake.128 Voor zover in de toelichting op het middel erop gewezen wordt dat
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het stelsel van bewaken en beveiligen geen ruimte biedt voor de betrokkene om zich te bemoeien
met de invulling van de beschermingsmaatregelen, is dit omdat sprake is van een ander
beschermingsregime niet van betekenis voor de onderhavige zaak.129 De inspraak van de getuige
om te voorzien in beschermingsmaatregelen kan dan ook niet gelijkgesteld worden met een
ontoelaatbare financiële beloning.

Het hof heeft overwogen dat over de financiële details van de beschermingsmaatregelen niet
meer dan een gefragmenteerd en lacuneus beeld duidelijk is geworden van al hetgeen in de
sleutel van bescherming door de Staat wordt geboden en verricht. Dit versplinterde beeld biedt
volgens het hof onvoldoende solide grond om te concluderen dat sprake is van ontoelaatbare
toezeggingen. Dat oordeel komt mij geenszins onbegrijpelijk voor. Als ik het goed zie wordt het
voornoemde oordeel van het hof als zodanig ook niet bestreden in de schriftuur. Met dit in het
achterhoofd wordt duidelijk dat de klachten die inhouden dat sprake is van een ontoelaatbare
financiële toezeggingen geen effect sorteren. Nu de invulling van de beschermingsmaatregelen
zich voor een groot deel onttrekt aan het zicht van de zittingsrechter en de andere procespartijen
(inclusief de zaaksofficier), is het oordeel van het hof dat er in de kern op neerkomt dat de
feitelijke grondslag voor het aannemen van een ontoelaatbare toezegging niet aannemelijk is
geworden geenszins onbegrijpelijk.

Het hof overweegt dat een uitzondering op het voorgaande zich laat denken indien onder het
mom van bescherming van de getuige afspraken worden gemaakt of toezeggingen worden
gedaan die redelijkerwijs niet met passende bescherming in verband kunnen worden gebracht,
maar wel strekken tot het louter of overwegend (financieel) belonen van de bereidheid van de
getuige om in een strafvorderlijke context te verklaren.130 Voor zover over deze overwegingen
wordt geklaagd, wordt eraan voorbij gegaan dat slechts enkele mogelijkheden worden
beschreven (“Gedacht kan worden aan…”), zonder dat sprake is van een uitputtende opsomming.
Het oordeel dat de betreffende situatie zich niet heeft voorgedaan is bovendien niet onbegrijpelijk,
mede in aanmerking genomen dat het incomplete beeld niet snel tot dergelijke gevolgtrekkingen
zal leiden. Concrete aanknopingspunten zijn hieromtrent ook niet aangevoerd. Daarbij kan in
herinnering worden geroepen dat het bieden van financiële steun voor het treffen van
beschermingsmaatregelen niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt. Dat sprake zou zijn van
ontoelaatbare financiële toezeggingen blijkt ook niet uit het door het hof aangehaalde citaat van
[getuige 1] : “Ik heb ingezet op 3 miljoen”.131 Nog los van de omstandigheid dat, anders dan in het
middel wordt betoogd, het hof hieruit heeft kunnen afleiden dat het hem te doen was om een
hoog veiligheidsniveau – [getuige 1] spreekt immers over het geld als “middel” en niet als “doel” –
valt niet in te zien op welke wijze de wensen van deze kroongetuige gelijkgeschakeld kunnen
worden met de daadwerkelijke invulling van het getuigenbeschermingstraject door de Staat.

De rest van het betoog komt in de schriftuur niet duidelijk uit de verf.

Kennelijk is het de stellers van het middel te doen om zich kritisch uit te laten over de sterke
positie van het Openbaar Ministerie in het getuigenbeschermingstraject, waardoor rechterlijke
controle en de positie van de verdediging wordt verzwakt. Daarbij wordt verwezen naar hetgeen
naar voren is gebracht in de middelen 1 tot en met 3. Om herhaling te voorkomen, volsta ik met
een verwijzing naar deze middelen en wijs ik er volledigheidshalve op dat met het oog op de
effectiviteit van de beschermingsmaatregelen er goede redenen zijn om de getroffen maatregelen
in het verborgene te houden. Wel verdient opmerking dat in de literatuur kritische noten zijn
gekraakt over het (gebrek aan) toezicht op het getuigenbeschermingstraject, zoals onder nummer
15.6 is weergegeven. Mogelijk leiden de daarin gedane voorstellen om over te gaan tot
(rechterlijk) toezicht tot meer regulering,132 maar op dit moment zijn
getuigenbeschermingsmaatregelen veelal in nevelen gehuld. Dit betekent niet dat de verdediging
geheel met lege handen staat. Uiteindelijk draait het erom dat, mede in het licht van art. 6 EVRM,
het voor de verdediging mogelijk is de betrouwbaarheid van de kroongetuige te toetsen. De
beperkte mogelijkheden om inzicht te krijgen in de vormgeving van het
getuigenbeschermingstraject, hebben daaraan niet afgedaan.

Gelet op het voorgaande is het oordeel van het hof dat de afspraken in het kader van het
getuigenbeschermingstraject geen vormverzuim opleveren en evenmin een schending van art. 6
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EVRM met zich brengt, niet onjuist, niet onbegrijpelijk en is het toereikend gemotiveerd.

Het middel faalt.

Betrouwbaarheid kroongetuigen

21. Het negende, twaalfde en dertiende middel klagen over het door het hof gegeven
betrouwbaarheidsoordeel over de verklaringen van [getuige 2] en [getuige 1] in de zaaksdossiers
‘Perugia’ (moord op [betrokkene 10] ), ‘Agenda’ (moord op [betrokkene 14] ), ‘Indiana’ (poging
moord op [betrokkene 11] ) en ‘Tanta’ (moord op [betrokkene 5] en [betrokkene 6] ). De vraag
naar de betrouwbaarheid van deze getuigen heeft veel aandacht gekregen bij de behandeling van
het Passageproces door het hof. De verweren die hierover zijn gevoerd hebben geleid tot een
uitvoerige beschouwing in het arrest over de vraag of de verklaringen van [getuige 2] en [getuige
1] betrouwbaar zijn. Het belang van het antwoord op die vraag voor de uitkomst van deze zaak,
kan niet worden onderschat. De verklaringen van de verdachten en die van de kroongetuigen
lopen namelijk wezenlijk uiteen. Zoals het hof het heeft verwoord: “het is voor ieder van hen in
feite zwart of wit, van grijstinten lijkt geen sprake te zijn. De verklaringen van verdachten en
kroongetuigen sluiten elkaar over en weer uit.”133 Deze context maakt de vraag of de genoemde
getuigen betrouwbaar zijn, des te belangrijker.

Voor een goed begrip van het oordeel van het hof inzake de betrouwbaarheid van [getuige 1]
en [getuige 2] komt het mij dienstig voor om enkele relevante onderdelen van het juridisch kader
te herhalen:

- Art. 226g lid 1-3 Sv:

"1. De officier van justitie geeft aan de rechter-commissaris kennis van de afspraak die hij
voornemens is te maken met een verdachte die bereid is een getuigenverklaring af te leggen in de
strafzaak tegen een andere verdachte in ruil voor de toezegging dat bij de vervolging in zijn eigen
strafzaak strafvermindering met toepassing van artikel 44a van het Wetboek van Strafrecht zal
worden gevorderd. De afspraak heeft uitsluitend betrekking op het afleggen van een
getuigenverklaring in het kader van een opsporingsonderzoek naar misdrijven, als omschreven in
artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering die gepleegd zijn in georganiseerd
verband en gezien hun aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven
een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren of naar misdrijven waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld. De afspraak heeft uitsluitend
betrekking op strafvermindering als bedoeld in artikel 44a, tweede lid.

2. De voorgenomen afspraak is op schrift gesteld en bevat een zo nauwkeurig mogelijke
omschrijving van:

a. de misdrijven waarover en zo mogelijk de verdachte tegen wie de getuige, bedoeld in het
eerste lid, bereid is een getuigenverklaring af te leggen;

b. de strafbare feiten waarvoor de getuige in de zaak waarin hij zelf verdachte is, zal worden
vervolgd en op welke die toezegging betrekking heeft;

c. de voorwaarden die aan de getuige, tevens verdachte, worden gesteld en waaraan deze bereid
is te voldoen;

d. de inhoud van de toezegging van de officier van justitie.

3. Op vordering van de officier van justitie toetst de rechter-commissaris de rechtmatigheid van de
in het tweede lid bedoelde afspraak. De officier van justitie verschaft de rechter-commissaris de
gegevens die hij voor de beoordeling daarvan behoeft."

- Art. 226h lid 3 Sv:

"3. De rechter-commissaris beoordeelt de rechtmatigheid van de afspraak; hij houdt daarbij
rekening met de dringende noodzaak en met het belang van het verkrijgen van de door de
getuige af te leggen verklaring. Hij geeft tevens een oordeel over de betrouwbaarheid van de
getuige. Hij legt zijn oordeel neer in een beschikking. Indien hij de afspraak rechtmatig oordeelt,
komt deze tot stand."
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- Art. 360 lid 2 en 4 Sv:

"2. Indien het bewijs mede wordt aangenomen op de verklaring van een getuige met wie op
grond van artikel 226h, derde lid, (...) door de officier van justitie een afspraak is gemaakt, geeft
het vonnis daarvan in het bijzonder reden.

(...)

4. Alles op straffe van nietigheid."

In cassatie betreft de vraag naar de betrouwbaarheid van [getuige 2] en [getuige 1] een
wezenlijk andere vraag dan bij het gerechtshof. Het is aan de feitenrechter overgelaten om een
oordeel te geven over de betrouwbaarheid van een getuige. Daarbij gelden wel bepaalde regels.
Indien een getuigenverklaring door de rechter als onbetrouwbaar wordt bestempeld, staat dit aan
het gebruik van deze verklaring voor het bewijs in de weg. Het gebruik hiervan verhoudt zich
namelijk niet met de materiële waarheidsvinding.134 Indien een getuigenverklaring tot het bewijs
wordt gebezigd, kan er dan ook vanuit worden gegaan dat de rechter de betreffende verklaring
betrouwbaar heeft geacht. De feitenrechter is daarbij vrij van het beschikbare materiaal datgene
tot het bewijs te bezigen wat hem uit oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt en
terzijde te stellen wat hij voor het bewijs van geen waarde acht.135 Die selectie en waardering
behoeft geen motivering. Een uitzondering op die regel doet zich onder meer voor in het in art.
360 lid 2 Sv genoemde geval, te weten dat sprake is van het gebruik van een verklaring van een
kroongetuige. Dit betekent dat de rechter ervan blijk dient te geven zelfstandig de
betrouwbaarheid van de verklaring te hebben onderzocht.136 Deze nadere motiveringsplicht laat
zich verklaren door de bezwaren die bestaan tegen het gebruik van kroongetuigen.137 De
tegenprestatie die een kroongetuige geboden wordt, kan er toe leiden dat deze getuige belang
heeft bij het afleggen van een verklaring.138 De motiveringsplicht dwingt de rechter ertoe
ambtshalve de betrouwbaarheid te toetsen, al zal in voorkomende gevallen een dergelijke
verplichting ook bestaan doordat de verdediging ter zake een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt
inneemt.139 In cassatie kan worden onderzocht of het hof zich heeft gehouden aan de wettelijke
motiveringsplicht en kan de betreffende motivering op begrijpelijkheid worden getoetst. Nu de
waardering van het procesdossier vooral een feitelijke kwestie betreft, kan de toetsing hiervan
slechts marginaal plaatsvinden.

Tot slot kan voorafgaand aan de bespreking van de middelen het volgende worden opgemerkt
over de wijze waarop het arrest is opgebouwd. In zijn arrest heeft het hof in algemene zin
overwegingen gewijd aan de betrouwbaarheid van [getuige 1] en [getuige 2] . Vervolgens heeft
het hof, indien daartoe aanleiding bestond, ook op zaaksniveau verscheidene
betrouwbaarheidsverweren besproken. Met name bij de bespreking van het twaalfde middel komt
deze opbouw nog nader aan de orde.

22. Het negende middel klaagt in de kern genomen over het oordeel van het hof met betrekking
tot de betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 2] inzake de zaaksdossiers ‘Agenda’ en
‘Perugia’.

In het zaaksdossier ‘Agenda’ staat de moord op [betrokkene 14] centraal. Het dossier ‘Perugia’
ziet op de moord op [betrokkene 10] . In beide zaken steunen de door het hof vastgestelde feiten
en omstandigheden mede op de verklaringen van kroongetuige [getuige 2] .

De verdediging heeft in hoger beroep uitvoerig betoogd dat en waarom de verklaringen van
kroongetuige [getuige 2] niet betrouwbaar zijn en dat om die reden deze verklaringen niet als
bewijs kunnen worden gebruikt. In de toelichting op het middel worden verschillende onderdelen
van het pleidooi eruit gelicht, die het betrouwbaarheidsoordeel van het hof over de verklaringen
van [getuige 2] onbegrijpelijk zouden maken. De in het middel opgenomen klachten zijn echter
niet gestoeld op deze onderdelen van het pleidooi. Zo wordt in de schriftuur geciteerd uit
onderdelen van de pleitnota die zien op de omstandigheid dat [verdachte] in de penitentiaire
inrichting aan [getuige 2] zou hebben toevertrouwd dat hij de moord op [betrokkene 14] zou
hebben gepleegd, op welk moment ook onderzoeksjournalist Van den Heuvel aanwezig zou zijn
geweest.140 Uit het dossier blijkt volgens de verdediging echter dat deze journalist enkel [getuige
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2] heeft bezocht vóór de moord op [betrokkene 14] , zodat de verklaring niet juist kan zijn. Het hof
heeft in zijn arrest hierop gereageerd en het verweer gemotiveerd verworpen.141 Deze verwerping
wordt in de toelichting op het middel niet bestreden. Ook andere onderdelen van het verweer
komen niet uitdrukkelijk terug in dit onderdeel van de schriftuur. Uit de toelichting op het middel
leid ik af dat het de stellers van het middel kennelijk te doen is het algemene oordeel van het hof
dat [getuige 2] betrouwbaar is te bestrijden. In het bijzonder gaat het om de uitwerking in het
arrest van de op grond van art. 360 lid 2 Sv op de rechter rustende ambtshalve verplichting om de
betrouwbaarheid van [getuige 2] te toetsen. Het volgende is daarbij van belang.

Het hof heeft in zijn arrest uitdrukkelijk uitvoering gegeven aan de op hem op basis van art. 360
lid 2 Sv rustende wettelijke bijzondere motiveringsverplichting ten aanzien van de getuige
[getuige 2] .142 Daarbij volsta ik met de korte samenvatting die het hof heeft opgenomen in zijn
arrest omtrent de ambtshalve toetsing van de betrouwbaarheid van [getuige 2] . Ik ben mij ervan
bewust dat deze samenvattingen niet dragend zijn voor de overwegingen en beslissingen door
het hof.143 Dat neemt niet weg dat deze samenvattingen de kern weergeven van hetgeen in het
arrest is verwoord, zodat omwille van de leesbaarheid op onderdelen in deze conclusie volstaan
wordt met het weergeven van een dergelijke samenvatting en met een voetnoot wordt
aangegeven welke onderdelen van het arrest deze samenvatting beslaat:

“- Het hof heeft de betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 2] onderzocht. Dit

onderzoek is ambtshalve verricht en ook naar aanleiding van verweren van de verdediging van de
medeverdachte [medeverdachte 5] , waarbij de verdediging van [verdachte] zich heeft
aangesloten.

- De verdediging heeft [getuige 2] getypeerd als een gewiekste kroongetuige, die volstrekt
leugenachtig voor [medeverdachte 5] en [verdachte] belastende verklaringen heeft afgelegd.

- Het hof heeft na dossieronderzoek geen bevestiging voor die typering gevonden. Anders dan
door en namens [medeverdachte 5] is betoogd is er onmiskenbaar bewijs voorhanden voor
verdergaand (on)middellijk contact tussen [medeverdachte 5] en [getuige 2] en andere
betrokkenen. Het beeld dat na dossieronderzoek is verkregen sluit aan op wat [getuige 2] als
getuige heeft verklaard over de gang van zaken voorafgaand aan en rondom de moorden op
[betrokkene 14] en [betrokkene 10] , en wat op die moorden is gevolgd.

- Het hof heeft vervolgens het gevoerde verweer tegen de betrouwbaarheid van de verklaringen
van [getuige 2] beoordeeld; De onderbouwing van dat verweer ziet op de persoon van [getuige 2]
, op zijn contacten, op zijn vermeende leugens over andere (voorgenomen) moorden (
[betrokkene 30] , [betrokkene 31] en [betrokkene 32] , [betrokkene 33] , Onder , [betrokkene 13]
en [betrokkene 10] ). Het hof is die gevallen nagegaan en heeft voor dat liegen geen bevestiging
gevonden.

- Voor de door [getuige 2] gestelde contacten met [medeverdachte 5] heeft het hof wel
bevestiging in het dossier gevonden. Deze bevestiging is dikwijls indirect, maar wel toereikend.

- In een ander zaaksdossier – dat niet formeel en ook niet inhoudelijk van belang is in de
strafzaken tegen [verdachte] en [medeverdachte 5] – staat de verklaring van [getuige 2]
tegenover de verklaring van [getuige 1] . Het hof heeft het licht dat tussen hun verklaringen zit
omschreven en gewaardeerd. De uitkomst daarvan is dat er zonder meer een sterke aanwijzing is
dat één van hen onwaarheid heeft gesproken. Omdat dat zaaksdossier en de discrepantie tussen
hun verklaringen in de zaken tegen [verdachte] en [medeverdachte 5] als een geïsoleerde kwestie
kan worden benaderd heeft dat geen betekenis voor de bewijsbeslissingen die in de zaken tegen
[verdachte] en [medeverdachte 5] moeten worden genomen.

- De tussenconclusie van het hof is dat er geen belemmering bestaat voor het gebruik voor het
bewijs van de verklaringen die zijn afgelegd door de getuigen [getuige 1] , Q5 en [getuige 2] .”144

In de toelichting op het middel worden onderdelen van de overwegingen van het hof eruit
gelicht, die volgens de stellers van het middel niet begrijpelijk zijn. Vervolgens wordt de stap gezet
dat dit met zich brengt dat de verklaringen van [getuige 2] niet betrouwbaar zijn en om die reden
van het bewijs moeten worden uitgesloten. Hier kan reeds worden opgemerkt dat de stellers van
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het middel daarmee te grote stappen zetten. Zoals gezegd betreft het oordeel omtrent de
betrouwbaarheid van een getuige een feitelijke kwestie die in cassatie slechts marginaal getoetst
kan worden. Nu, zoals door de stellers van het middel ook wordt onderkend, het hof “toereikend
tot uitdrukking” heeft gebracht dat en waarom het hof de verklaringen van [getuige 2]
betrouwbaar acht, is het zeer de vraag of eventuele discrepanties tot de gevolgtrekking leiden die
in het middel wordt aangenomen.145 Dat de stellers van het middel een beroep doen op de
bijzondere positie van de kroongetuige die zou meebrengen dat de beslissing van het hof over de
betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 2] indringender in cassatie kan worden
getoetst, kan hen niet baten. Die stelling vindt geen steun in het recht. Het tweede lid van art.
360 Sv bevat als gezegd een bijzonder motiveringsvereiste, in die zin dat in afwijking van andere
situaties een ambtshalve verplichting bestaat voor de rechter waarom hij de verklaring van de
kroongetuige betrouwbaar acht. Deze bepaling, in samenhang met onder meer het
bewijsminimumvoorschrift uit art. 344a lid 4 Sv dat bepaalt dat een veroordeling niet enkel
gebaseerd kan worden op grond van de verklaring van een kroongetuige, biedt waarborgen om
de inherente risico’s van het werken met kroongetuigen te ondervangen. Een grondslag voor een
diepergaande toetsing van de betrouwbaarheid door het hof is daarmee niet gegeven. Slechts is
voorzien in de wettelijke verplichting voor de rechter om zich uit te laten over de betrouwbaarheid.
Een strenger motiveringsvoorschrift is daarmee niet beoogd. Uiteraard dient met de verklaringen
van kroongetuigen extra behoedzaam te worden omgegaan, maar die verplichting vloeit niet voort
uit art. 360 Sv maar uit de algemene regel dat een onbetrouwbare verklaring niet als bewijsmiddel
kan dienen. Daarbij is van belang dat de verdediging door haar ondervragingsrecht ook een
bijdrage levert aan het in kaart krijgen van de betrouwbaarheid van de getuige.146 Ook dat
processuele aspect maakt de stellingname minder aannemelijk dat een extra ambtshalve
motiveringsplicht op de schouders van de zittingsrechter rust en dat in het verlengde hiervan in
cassatie het betrouwbaarheidsoordeel indringender kan worden getoetst. Met dit in het
achterhoofd, kan het volgende worden opgemerkt over de in het middel vervatte klachten.

Allereerst wordt geklaagd over de volgende vaststelling door het hof:147

“Al met al kan het hof niet met voldoende zekerheid vaststellen of het [getuige 2] , dan wel
[getuige 1] is geweest die over de inhoud van hetgeen tussen hen in de PI is besproken, de
waarheid heeft verklaard. Wel moet de conclusie zijn dat kennelijk één van beiden in dit
zaaksdossier niet volledig naar waarheid heeft verklaard.”

Het hof heeft hiermee volgens de stellers van het middel tot uitdrukking gebracht dat één van
de kroongetuigen ( [getuige 1] of [getuige 2] ) aantoonbaar heeft gelogen. Die omstandigheid zou
volgens de toelichting van betekenis zijn voor de waardering van de verklaringen van deze
getuigen in het algemeen. Over de wijze waarop hiermee rekening gehouden zou moeten worden,
doen de stellers van het middel het zwijgen toe. Enige uitleg hieromtrent zou niet hebben
misstaan, nu het volgens het hof onduidelijk is wie niet volledig naar waarheid heeft verklaard en
het zo bezien ook niet helder is aan wiens verklaringen minder waarde zou moeten worden
gehecht. Daarbij komt het volgende. De desbetreffende overwegingen van het hof zien op het
zaaksdossier ‘Oma’, waarin de voorgenomen moord op [betrokkene 13] is onderzocht. In het
Passageproces zijn [getuige 1] en [getuige 2] de enige verdachten in die zaak. De verdachte is in
dit dossier niet in beeld gekomen. Tegen deze achtergrond kan, zoals het hof met juistheid heeft
overwogen, de gesignaleerde tegenstrijdigheid tussen de kroongetuigenverklaringen als een
geïsoleerde kwestie worden beschouwd die het betrouwbaarheidsoordeel van het hof niet
aantast. Dat geldt des te meer nu het hof uitgebreid heeft stilgestaan bij de verklaringen van
[getuige 2] , door de mate waarin deze verklaringen steun vinden in het dossier te onderzoeken.
Die bevindingen worden door de constatering van het hof in het dossier ‘Oma’ niet aangetast.
Voor zover daarnaast wordt gewezen op de “zekerheidjes” die [getuige 1] in zijn verklaringen zou
hebben ingebouwd,148 valt niet in te zien hoe die omstandigheid relevant is voor de
betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 2] . Deze klachten falen dan ook.

De betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 2] zou daarnaast zijn aangetast door het
late tijdstip waarop hij met zijn verklaringen is gekomen, te weten tijdens de behandeling in hoger
beroep. Hierover heeft het hof het volgende overwogen:
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“Reeds het gegeven dat het afleggen van de weg naar die afspraak voor [getuige 2] lang heeft
geduurd en dat die afspraak eerst tijdens de gedingfase van het hoger beroep zijn beslag heeft
gekregen sluit de mogelijkheid in dat hij door hem opgedane (dossier)kennis heeft betrokken bij
het afleggen van zijn verklaringen. Zo is het in beginsel mogelijk en niet ondenkbaar dat de
getuige [getuige 2] in strijd met of naast hetgeen hij werkelijk heeft gezien, gehoord en
ondervonden de door hem mogelijk opgedane (dossier)kennis van het Passage-dossier en van het
inhoudelijke verloop van de strafzaken van zijn medeverdachten presenteert alsof het door hem
uit eigen ondervinding verkregen wetenschap betreft.”

In de toelichting op het middel wordt deze passage aangegrepen om te betogen dat het
uiteindelijke oordeel van het hof dat de verklaringen van [getuige 2] authentiek en betrouwbaar
zijn, niet begrijpelijk is. De mogelijkheid dat de verdachte kennis van het dossier heeft opgedaan
zou zich met dat oordeel niet verhouden, nu het onduidelijk is welke verklaringen daadwerkelijk
gebaseerd zijn op de eigen herinneringen van [getuige 2] . In het middel wordt de context waarin
het hof deze opmerkingen heeft gezet achterwege gelaten. Die context laat zien dat het hof juist
heeft willen aangegeven dat het behoedzaam is omgegaan met de verklaringen van [getuige 2] .
In het betreffende onderdeel van het arrest staat het hof stil bij de behoedzaamheid die het dient
te betrachten bij het bewijsgebruik van de verklaringen van de kroongetuige. Door uitdrukkelijk
het genoemde scenario dat de verklaringen van [getuige 2] zijn gekleurd door zijn dossierkennis
in zijn overwegingen te betrekken, heeft het hof zich rekenschap gegeven van de risico’s die
verbonden zijn aan het gebruik van kroongetuigen. Het hof heeft zich daarbij uitdrukkelijk de
vraag gesteld of de verklaringen van deze kroongetuige steun vinden in het dossier. Nu het hof
geenszins onbegrijpelijk onder ogen heeft gezien dat herinneringen vermengd kunnen zijn
geraakt en het vervolgens de verklaring van [getuige 2] indringend heeft getoetst op zijn
betrouwbaarheid, stuit de klacht hierop af.

Tot slot worden argumenten ontleend aan de aanvulling met bewijsmiddelen bij het arrest. De
hierin opgenomen verklaringen van [getuige 2] en van andere getuigen zouden de
betrouwbaarheid van [getuige 2] aantasten. Inconsistenties zouden bestaan ten aanzien van de
opdrachtgevers op de moord op [betrokkene 14] , de reden voor de liquidatie op [betrokkene 10]
en de betaling voor de moord. Opmerking verdient dat gelet op het tijdsverloop, de omvang van
de strafzaken en de vele verklaringen die in het dossier zijn opgenomen, het in zekere zin
onvermijdelijk is dat verklaringen niet op alle punten op elkaar aansluiten. Bovendien is, zoals
hierna zal blijken, van daadwerkelijke inconsistenties geen sprake.

Allereerst wordt erop gewezen dat [getuige 2] heeft verklaard dat “Willem”, daarmee kennelijk
doelend op [betrokkene 23] , de opdracht heeft gegeven tot de moord op [betrokkene 14] .149

[getuige 1] heeft daarentegen verklaard dat [medeverdachte 5] de opdrachtgever was.150 De
vraag is of deze verklaringen onderling tegenstrijdig zijn. Daarbij kan allereerst gewezen worden
op hetgeen bekend is geworden als de “ [betrokkene 23] -weglatingen”. [getuige 1] had bij de
CIE-officier van justitie bedongen dat delen van zijn afgelegde kluisverklaringen die zien op
[betrokkene 23] buiten de processen-verbaal werden gehouden.151 Tegen die achtergrond
bevreemdt het niet dat de tot het bewijs gebezigde verklaringen van [getuige 1] uit 2007 niet
direct zien op de betrokkenheid van [betrokkene 23] . Terzijde merk ik op dat deze [betrokkene
23] -weglatingen niet in de schriftuur zijn betrokken, maar dat berust kennelijk op een bewuste
keuze van de raadslieden. Wat daar ook van zij, het hof heeft – in cassatie niet bestreden –
vastgesteld dat [betrokkene 23] en [medeverdachte 5] een conflict hadden met [betrokkene 14]
.152 Daarnaast is het hof ervan uitgegaan dat [medeverdachte 5] en [betrokkene 23] de moorden
op [betrokkene 14] en [betrokkene 10] hebben uitgelokt. Steun daarvoor vindt het hof in de
verklaringen van “Q5”.153 Deze getuige brengt de moord op [betrokkene 14] in verband met
[medeverdachte 5] en [betrokkene 23] .154 Daarnaast heeft [getuige 1] verklaard dat hij
[betrokkene 23] tegen [verdachte] heeft horen zeggen: “ [...] eerst”,155 daarmee kennelijk doelend
op de wijk in Amsterdam waar [betrokkene 14] toentertijd woonde. Het hof heeft hieruit niet
onbegrijpelijk afgeleid dat [betrokkene 23] bemoeienis had met de moord op [betrokkene 14] .156

Gelet op deze omstandigheden is van de veronderstelde tegenstrijdigheid met betrekking tot de
opdrachtgever geen sprake.
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Evenmin geeft de omstandigheid dat [getuige 2] en getuige Q5 uiteenlopend hebben verklaard
over het motief achter de liquidatie op [betrokkene 10] , aanleiding om het
betrouwbaarheidsoordeel van het hof als onbegrijpelijk te bestempelen. [getuige 2] verklaart dat
hij van [medeverdachte 5] heeft gehoord van [betrokkene 10] geliquideerd moest worden
vanwege “praten met de politie”.157 Volgens Q5 was de reden erin gelegen dat [betrokkene 23] en
[medeverdachte 5] vermoedden dat [betrokkene 10] een aanslag op [betrokkene 23] aan het
voorbereiden was.158 Geconstateerd kan worden dat beide getuigen hun verklaring baseren op
een andere bron. [getuige 2] wijst [medeverdachte 5] aan als bron van zijn wetenschap, terwijl
getuige Q5 wijst op iemand die in “rechtstreeks contact” stond met [medeverdachte 5] . In zoverre
is van een incongruentie geen sprake. Daarnaast sluiten beide scenario’s elkaar niet uit, terwijl
het antwoord op de vraag welk motief leidend is geweest – voor zover daar al sprake van is – op
geen enkele wijze afbreuk doet aan het op een veelheid aan factoren gebaseerde algemene
oordeel inzake de betrouwbaarheid van [getuige 2] .

Tot slot wordt gewezen op uiteenlopende verklaringen over de precieze hoogte van de
beloning voor de moord op [betrokkene 10] . De in de aanvulling met bewijsmiddelen genoemde
bedragen, die variëren tussen € 100.000 tot € 200.000, zouden niet met elkaar te rijmen zijn.159

Op deze plek kan nogmaals herhaald worden dat het betrouwbaarheidsoordeel van [getuige 2]
gebaseerd is op een groot aantal factoren, zodat de enkele omstandigheid dat verschillend is
verklaard over de hoogte van het betaalde bedrag niet meebrengt dat het oordeel inzake de
betrouwbaarheid van [getuige 2] onbegrijpelijk is. Bovendien heeft [getuige 2] verklaard dat
[verdachte] geld afroomde, hetgeen de verschillen in de bedragen kan verklaren, terwijl van
substantiële verschillen geen sprake is en uit de verklaringen van zowel [getuige 1] als [getuige 2]
kan worden afgeleid dat sprake was van een huurmoord. Ook deze klacht faalt.

Het voorgaande brengt mee dat het oordeel van het hof inzake de betrouwbaarheid van
[getuige 2] met betrekking tot de dossiers ‘Perugia’ en ‘Agenda’ niet onbegrijpelijk is en toereikend
is gemotiveerd.

Het middel faalt.

23. Het twaalfde middel klaagt in de kern genomen over het oordeel van het hof met betrekking
tot de betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 1] inzake het zaaksdossier ‘Indiana’, in
het bijzonder omdat [getuige 1] zijn kennis zou hebben gebaseerd op feiten en omstandigheden
uit de media.

Het dossier ‘Indiana’ ziet op de poging moord op [betrokkene 11] . [getuige 1] heeft [verdachte]
als schutter aangewezen.

Alvorens de klachten over het betrouwbaarheidsoordeel van het hof over [getuige 1] te
bespreken, kan het volgende worden opgemerkt over de wijze waarop het hof tot zijn
betrouwbaarheidsoordeel is gekomen. Zoals eerder aangestipt heeft het hof in algemene zin
overwegingen gewijd aan de betrouwbaarheid van [getuige 1] . Vervolgens heeft het hof ook op
zaaksniveau verscheidene betrouwbaarheidsverweren besproken. In het algemene deel heeft het
hof stilgestaan bij relevante gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld tijdens de behandeling
van het Passageproces in eerste aanleg en in hoger beroep. In het bijzonder noemt het hof de bij
de bespreking van het vorige middel genoemde “ [betrokkene 23] -weglatingen” en de
ingebouwde “zekerheidjes”. Daarnaast wijst het hof op het conflict tussen [getuige 1] en het Team
Getuigenbescherming, de vermeende betrokkenheid van deze getuige bij een moord die hij buiten
zijn verklaringen heeft gehouden en een document dat op de laptop van [getuige 1] is
aangetroffen waarin een ander verloop van de gebeurtenissen is te vinden dan hetgeen hij heeft
verklaard.160 Daarnaast heeft het hof enkele relativeringen aangebracht bij de verklaringen van
[getuige 1] en de op basis daarvan gebaseerde betrouwbaarheidsverweren.161 Zo wijst het hof
onder meer op het lange tijdsverloop en de vele gedetailleerde ondervragingen, die onvermijdelijk
hun weerslag hebben op de inhoud van de verklaringen. Ook wijst het hof op de verbatim
(woordelijke) uitwerkingen van de verhoren van [getuige 1] , waardoor ook het hardop denken
door [getuige 1] meegenomen is in de verklaringen. Gelet hierop moet volgens het hof niet teveel
betekenis aan zinswendingen moet worden toegekend. Een en ander brengt volgens het hof mee
dat niet elk verschil in de verklaringen van [getuige 1] berust op een leugen of op een bewust
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uitgezet dwaalspoor. Tegelijkertijd doen deze relativeringen volgens het hof niet af aan de inhoud
van het procesdossier. Zo blijkt hieruit dat [getuige 1] veel kennis heeft vergaard van de auditu-
bewijs (van horen zeggen). [verdachte] is daarbij een belangrijke bron gebleken. [getuige 1] heeft
verklaard over [verdachte] dat hij met “desinformatie” kon “strooien”. Het hof heeft hierbij de
contacten tussen de verdachte en de toenmalige CIE betrokken, waaruit blijkt dat het verstrekken
van informatie veel weghad van een schaakspel. Dit brengt volgens het hof mee dat de indirect
van [verdachte] afkomstige informatie toereikende bevestiging moet vinden in de overige
onderzoeksbevindingen. Tevens wijst het hof erop dat [getuige 1] gefragmenteerde informatie
heeft gekregen, waarbij hij naar eigen zeggen ook gebruik heeft gemaakt van “logica” en
“overtuigingen”om zijn verklaringen te construeren. Ook dit noopt tot een kritische beoordeling
van de informatie, maar deze omstandigheden als zodanig diskwalificeren hem nog niet als
getuige, aldus het hof.

Vervolgens heeft het hof stilgestaan bij verschillende gevoerde algemene
betrouwbaarheidsverweren.162 Het arrest bevat hierover de volgende korte samenvatting:163

“ - Het hof heeft onderzocht of de hierna te noemen aspecten en gebeurtenissen

dienen te leiden tot bewijsuitsluiting van de verklaringen van de kroongetuige [getuige 1]

. Het gaat daarbij achtereenvolgens om:

- De door [getuige 1] in zijn verklaringen gebrachte “zekerheidjes” (bewust geïntroduceerde
onwaarheden die hem in het geval van afketsen van de deal als verdachte hadden kunnen baten).

- De HoIIeeder-weglatingen. Hiermee is het volgende bedoeld. Op een zitting van de rechtbank in
de maand oktober van 2011 heeft de kroongetuige [getuige 1] onthuld dat hij de naam van
[betrokkene 23] wél tijdens zijn eerdere, in het geheim gehouden verhoren (de kluisverklaringen)
bij de politie heeft genoemd. Maar met instemming van de officier van justitie is er welbewust en
zorgvuldig van afgezien daarvan in de verslaglegging van die verhoren mededeling te doen.
Daarom kon de lezer daarvan geen weet hebben. [getuige 1] had dit bij de CIE-officier van justitie
bedongen, omdat hij geen vertrouwen had in een toereikende beveiliging voor hemzelf en zijn
naasten als bekend zou worden dat hij ook over [betrokkene 23] had verklaard.

- In-de-plaats-stellingen. In het verlengde van het met die weglatingen door [getuige 1]
nagestreefde belang zou hij volgens de verdediging in zijn verklaringen in plaats van de naam van
[betrokkene 23] die van [medeverdachte 5] hebben ingevuld, ten onrechte.

- De vraag naar het mogelijk niét gepleegd hebben van de wél door [getuige 1] bekende moord
(die op [betrokkene 14] ), en het wel gepleegd hebben van een moord die in het Passageproces
op geen enkele dagvaarding voorkomt en die door [getuige 1] wordt ontkend (die op [betrokkene
36] ).

- Bestanden die zijn aangetroffen in een onder [getuige 1] inbeslaggenomen laptop. Die
tekstbestanden zijn geschreven door [getuige 1] en beschrijven een andere gang van zaken dan
die door hem eerder spontaan is toegegeven en beschreven: zijn aandeel in de moord op
[betrokkene 14] . En zijn al vóór 2007 mislukte pogingen om bij justitie tegen zijn eigen
voorwaarden informatie te verstrekken.

Het hof heeft aan al deze aspecten en gebeurtenissen een beschouwing gewijd. Het hof
concludeert dat er geen reden is om de verklaringen van [getuige 1] van het bewijs uit te sluiten.”

Voor de beoordeling van het middel is daarnaast het volgende onderdeel van het arrest van
belang, dat in het bijzonder ziet op de betrouwbaarheid van [getuige 1] inzake het zaaksdossier
‘Indiana’:164

“3.7.7.2.2 Betrouwbaarheid van de verklaringen van de getuige [getuige 1]

Standpunt verdediging

Namens [verdachte] is aangevoerd dat [getuige 1] door de mand is gevallen, omdat hij de poging
tot liquidatie niet adequaat in de tijd weet te plaatsen, niet eenduidig heeft verklaard over het
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door schutter van de motor stappen, onjuist heeft verklaard over het gebruik van een Uzi,
alsmede dat de verklaring dat de verklaring van [getuige 1] over de nachtelijke ontmoeting op de
Afsluitdijk na de poging tot moord niet controleerbaar is, dat de verklaring van [getuige 1] over het
wegbrengen van [verdachte] naar een vliegveld in Duitsland is gefalsificeerd door het
politieonderzoek en dat [getuige 1] zijn verklaringen kan hebben afgestemd op publicaties in de
media. Om die redenen zijn de verklaringen van [getuige 1] onbetrouwbaar, aldus de verdediging.

Standpunt advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat de verklaringen van [getuige 1] tot
het bewijs kunnen worden gebezigd. Daartoe is aangevoerd dat de zaak Indiana niet veel in de
publiciteit is geweest, maar dat [getuige 1] toch diverse concrete details weet te benoemen over
de achtergrond van het slachtoffer en de gang van zaken op de plaats delict, alsmede de met de
poging tot moord in tijd samenvallende verdwijning van de zoon van het slachtoffer in Spanje,
Marbella. De advocaat-generaal heeft gewezen op de opvallende overeenkomsten tussen de
verklaringen van [getuige 1] , [betrokkene 11] en [getuige 20] , personen die elkaar niet kennen.

Oordeel van het hof

Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de verklaringen van de getuige [getuige 1] verwijst
het hof eerst en vooral naar de daaromtrent gegeven algemene overwegingen.

Met betrekking tot het zaaksdossier Indiana in het bijzonder overweegt het hof aanvullend als
volgt.

Het hof acht het hof de verklaringen van de getuige [getuige 1] met betrekking tot zaaksdossier
Indiana betrouwbaar, zodat deze tot het bewijs zullen worden gebezigd op de wijze zoals in de
bewijsmiddelen is weergegeven.

Het hof overweegt daartoe dat de verklaringen van [getuige 1] op tal van punten bevestiging in
het dossier vinden. Zo is de nachtelijke ontmoeting na de mislukte aanslag op [betrokkene 11]
door [getuige 1] gesitueerd op de Afsluitdijk, volgens hem door [verdachte] aangeduid met ‘de
(Af)sluitklapper’. Dat [verdachte] de Afsluitdijk inderdaad aanduidde met Afsluitklapper blijkt uit
een opgenomen telefoongesprek waaraan [verdachte] eind 2000 heeft deelgenomen. Dat
[getuige 1] ten onrechte meent dat het delict in 2001 of 2002 plaatsvond (in plaats van het najaar
van 2000), acht het hof in het licht van het navolgende zonder betekenis. Immers is het
slachtoffer, conform de verklaringen van [getuige 1] , inderdaad een Engelse man met een donkere
huidskleur, woonachtig op Ibiza. Ook verklaart [getuige 1] met juistheid dat de mislukte poging om
het slachtoffer te vermoorden plaatsvond in de buurt van het VU-ziekenhuis te Amsterdam, dat de
twee daders zich bij het plegen van het feit bedienden van een motorfiets, dat het slachtoffer is
geraakt door een kogel, dat het slachtoffer een sloot in is gevlucht en dat de schutter hem niet
meer kon vinden, waarna de schutter en zijn mededader zich uit de voeten hebben gemaakt. Het
hof kent voorts betekenis toe aan de verklaring van [getuige 1] dat [verdachte] hem heeft verteld
dat het slachtoffer ‘simultaan’ met een persoon in Marbella moest worden vermoord, alsmede dat
[getuige 1] heeft verklaard dat volgens [verdachte] die persoon in Marbella een relatie heeft
gehad met de eigenaresse van een broodjeszaak in Marbella waar [getuige 1] en [verdachte]
eens kwamen. Uit onderzoek is gebleken dat de vriendin van de zoon van [betrokkene 11]
inderdaad een broodjeszaak bestiert in Marbella. Het hof constateert vervolgens dat uit de
verklaringen van [betrokkene 11] en de getuige Ingram blijkt dat de zoon van [betrokkene 11] op
dezelfde dag in Marbella spoorloos is verdwenen en dat van hem nooit meer enig teken van leven
is vernomen. Betekenis komt voorts toe aan de verklaring van de getuige Armstrong, die verklaart
dat zij begin oktober 2000 door de zoon van [betrokkene 11] aan [medeverdachte 2] is
voorgesteld, terwijl de aanwezigheid van de zoon van [betrokkene 11] enige steun vindt in het
gegeven dat zijn telefoon op 6 oktober 2000 een zendmast op Schiphol aanstraalt.

Gelet op deze reeks van overeenkomsten tussen de verklaring van [getuige 1] en de inhoud van
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het dossier ziet het hof geen enkele reden om de verklaringen van [getuige 1] niet betrouwbaar
te achten. Met de advocaat-generaal constateert het hof voorts dat niet is gebleken dat [getuige
1] , [betrokkene 11] en [getuige 20] elkaar kennen. Niet valt in te zien hoe en waarom deze
getuigen ieder voor zich, in strijd met de waarheid, zulke gedetailleerde en op cruciale onderdelen
overeenstemmende verklaringen zouden afleggen.

Dat [getuige 1] zijn verklaringen heeft gebaseerd op geruchten, acht het hof gelet op het
voorgaande niet aannemelijk geworden. Ook het gegeven dat dat er enige media-aandacht voor
de zaak is geweest en dat de verklaringen van [getuige 1] zogenoemde de auditu-verklaringen
zijn, kan in het licht van al het voorgaande niet afdoen aan de betrouwbaarheid van die
verklaringen, zodat de verweren worden verworpen.”

In het middel wordt geklaagd over de begrijpelijkheid van het oordeel van het hof dat de
omstandigheid dat er enige media-aandacht is geweest voor het dossier ‘Indiana’ niet de
betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 1] over de poging tot moord op [betrokkene
11] aantast. In de toelichting op het middel is een transcript opgenomen van een uitzending van
het televisieprogramma Opsporing Verzocht van 11 december 2000. In deze uitzending wordt het
publiek om tips gevraagd over de aanslag op het leven van [betrokkene 11] . Uit de toelichting op
het middel maak ik op dat het de stellers van het middel erom te doen is hiermee aan te tonen dat
deze uitzending gedetailleerde informatie bevat, waaraan [getuige 1] zijn belastende verklaringen
zou hebben ontleend. Daarmee gaan de stellers van het middel eraan voorbij dat de Hoge Raad
geen vaststellingen van feitelijke aard doet en om die reden ook geen nieuwe feiten kunnen
worden aangevoerd.165 De omstandigheid dat in hoger beroep erop is gewezen dat “via Opsporing
verzocht ook al info” was verspreid inzake de aanslag op [betrokkene 11] , doet daaraan niet
af.166 In de toelichting op het middel wordt immers nieuwe gedetailleerde informatie geleverd. Dit
zou in cassatie geen beletsel opleveren, indien sprake is van feiten van algemene bekendheid.
Dergelijke feiten behoeven op grond van art. 339 lid 2 Sv immers geen bewijs. De inhoud van dit
transcript kan echter niet als een feit van algemene bekendheid worden beschouwd, zoals in het
middel kennelijk wordt verondersteld. Overigens kan ik de gedachtegang van de stellers van het
middel op dit punt niet goed volgen. Uit de omstandigheid dat het hof gerespondeerd heeft op het
media-verweer, wordt afgeleid dat het hof kennelijk kennis heeft genomen van de genoemde
uitzending. Mocht dat anders zijn, dan had het hof zich geen oordeel kunnen vormen over de
media-aandacht. Deze redenering loopt reeds mank, omdat het hof niet over deze uitzending rept.
Bovendien sluit het hof enkel aan bij hetgeen is aangevoerd. De stellers van het middel zullen toch
niet van oordeel zijn dat alle media-aandacht over het Passageproces integraal bij het
procesdossier moet worden gevoegd?

Maar ook als het middel niet al bij deze horde was gestruikeld, is het oordeel van het hof
geenszins onbegrijpelijk. Het hof heeft immers een veelvoud aan factoren betrokken bij zijn
betrouwbaarheidsoordeel inzake [getuige 1] . Kortheidshalve verwijs ik naar de vooropstelling
over de selectie en waarderingsvrijheid van de feitenrechter en de toetsingsruimte hiervan in
cassatie, die de bespreking van dit en het voorgaande middel is vooraf gegaan. Daarbij kan erop
worden gewezen dat de verklaring van [getuige 1] onder meer steun vindt in de tot het bewijs
gebezigde verklaring van [getuige 20] , die onder meer verklaart: “ [...] heeft mij uiteindelijk
gezegd in een gesprek dat het [verdachte] [het hof begrijpt: de verdachte [verdachte] ] geweest
is die geschoten heeft”.167 Ook hierom kan het middel niet tot cassatie leiden. Een basis voor de
gevolgtrekking dat de onbetrouwbaarheid van [getuige 1] ook zijn verklaringen in andere
zaaksdossiers aantast, voor zover dit al het geval zou zijn, komt daarmee ook te vervallen.

Het voorgaande brengt mee dat het oordeel van het hof inzake de betrouwbaarheid van
[getuige 1] over diens verklaringen in het dossier ‘Indiana’ niet onbegrijpelijk is.

Het middel faalt.

24. Het dertiende middel klaagt over het oordeel van het hof met betrekking tot de
betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 1] inzake het zaaksdossier ‘Tanta’, in het
bijzonder omdat het hof verzuimd zou hebben te reageren op het uitdrukkelijk onderbouwde
standpunt inzake deze getuige.
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Het dossier ‘Tanta’ ziet op de moord op [betrokkene 6] en [betrokkene 5] . Door onder meer
[getuige 1] is [verdachte] aangewezen als een betrokkene bij de moorden.

Het bestreden arrest bevat, voor zover van belang, de volgende overwegingen ten aanzien van
het dossier ‘Tanta’:

“3.7.4 Ten aanzien van het bewijs in het bijzonder in de zaak Tanta

3.7.4.1 Bewijsoverwegingen

Ten aanzien van [verdachte] zijn in de zaak Tanta in het bijzonder de navolgende elementen uit de
bewijsmiddelen van belang.

- de getuige [getuige 1]

De getuige [getuige 1] heeft verklaard met [verdachte] te hebben gesproken over de liquidatie
van twee Joegoslaven. [verdachte] vertelde dat ze met die Joegoslaven hadden afgesproken op
een parkeerplaats en daar die jongens geen kans meer hadden gegeven. Hij vertelde dat
[medeverdachte 2] daar ook bij was betrokken. [verdachte] vertelde dat hij, [verdachte] , had
geschoten en dat ze daarna de slachtoffers in brand hadden gestoken.

- de getuigen [getuige 17] en [getuige 18]

De getuige [getuige 17] heeft verteld dat [betrokkene 34] haar in april 1993 heeft gezegd dat hij
samen met [medeverdachte 2] twee Joegoslavische mannen, [betrokkene 51] en [betrokkene 52]
, zou gaan doodschieten. Volgens [betrokkene 34] zou daar ook een [verdachte] bij betrokken
zijn. Op een dag in april 1993 vertrokken [betrokkene 34] , [medeverdachte 2] , [betrokkene 51]
en [betrokkene 52] in een auto. [verdachte] was kennelijk al op een van te voren afgesproken
plek. Later die nacht kwamen [betrokkene 34] en [medeverdachte 2] weer thuis en vertelden toen
dat ze de Joegoslaven in de buurt van Amstelveen gedood hadden en in brand hadden gestoken.
Er werd gesproken over een zandweg. [verdachte] had in de bosjes gewacht.

De getuige [getuige 18] heeft verklaard dat [getuige 17] hem in 1996 in grote lijnen ditzelfde
Verhaal heeft verteld.

- de getuige [getuige 13]

De getuige [getuige 13] heeft verklaard dat hem, in een auto onderweg van Amsterdam naar
Abcoude, door [betrokkene 40] en [medeverdachte 2] was verteld dat op een plek in die omgeving
twee mannen waren doodgeschoten waarna hun lijken in brand waren gestoken. [medeverdachte
2] vertelde dat hij daarbij aanwezig was geweest. [getuige 13] begreep toen dat de zoon van
[betrokkene 53] (het hof begrijpt: de verdachte [verdachte] ) dit samen met [medeverdachte 2]
had gedaan.

- de telecomgegevens

Uit de telecomgegevens blijkt dat het nummer * [0001] , dat in die periode in gebruik was bij
[verdachte] en/of [medeverdachte 2] op drie verschillende in deze zaak relevante momenten
zendmasten aanstraalt binnen het bereik waarvan in de zaak relevante locaties zijn gelegen. Ook
blijkt dat er contacten zijn tussen aan [verdachte] , [medeverdachte 2] en [betrokkene 34] als de
gebruikers daarvan toegeschreven nummers. Het hof acht hier voorts van belang de vaststellingen
met betrekking tot het nummer * [0002] , nu [verdachte] heeft verklaard dat dit nummer bij hem in
gebruik was.

3.7.4.2 Bewijsverweren

Ten aanzien van het bewijs in de zaak Tanta zijn door de verdediging de navolgende hier te
bespreken; verweren gevoerd.
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- het één-dader-scenario van [betrokkene 34] is plausibel

De verdediging heeft erop gewezen dat door de – inmiddels overleden – verdachte [betrokkene
34] is verklaard dat hij het is geweest die [betrokkene 5] en [betrokkene 6] heeft doodgeschoten,
en dat daarbij niet ook anderen betrokken zijn geweest. Dit scenario kan, ook in het licht van de
bevindingen van de deskundige Van Koppen die onderzoek naar de verklaringen van [betrokkene
34] heeft gedaan, niet worden uitgesloten.

Het hof overweegt dat dit ‘één-dader-scenario’ wordt weerlegd door de bewijsmiddelen en
daarom geen verdere bespreking behoeft.

- de getuige [getuige 17] is onbetrouwbaar

De verdediging heeft aangevoerd dat de getuige [getuige 17] in haar verschillende verklaringen
dermate inconsistent en tegenstrijdig heeft verklaard, dat haar verklaringen als onbetrouwbaar
zijnde terzijde moeten worden geschoven.

Het hof overweegt dat de getuige [getuige 17] over de gebeurtenissen in maart/april 1993 voor
het eerst in 1996 heeft gesproken met medewerkers van de CIE. Nadien, vanaf 2005, heeft zij nog
verschillende malen verklaringen afgelegd tegenover ambtenaren van politie, bij de rechter-
commissaris en ter terechtzitting. Het hof heeft haar op 10 maart 2014 ter terechtzitting in hoger
beroep als getuige gehoord. Het hof heeft kunnen vaststellen dat [getuige 17] zich een enigszins
emotionele getuige heeft betoond, die soms impulsief en zonder zorgvuldig nadenken reageerde,
en van wie het geheugen haar op een aantal momenten in de steek liet. Het hof stelt echter ook
vast dat de getuige, ook in 2014, in de kern bleef bij hetgeen zij reeds in 1996 – toen nog relatief
kort na de gebeurtenissen – aan de CIE heeft verteld. Die kernelementen in haar verklaring heeft
zij destijds ook gedeeld met de getuige [getuige 18] . Ook hebben elementen van haar verklaring
(in het bijzonder ten aanzien van de betrokkenheid van [verdachte] en [medeverdachte 2] )
nadien bevestiging gevonden in de verklaringen van de getuigen [getuige 1] en [getuige 13] .
Hoewel er aanleiding is om delen van haar verklaringen met behoedzaamheid te bezien (zo zal het
hof voorbijgaan aan het deel waarin zij verklaart over de aanwezigheid van [verdachte] bij de
‘nabespreking’) is er geen reden om haar verklaringen als integraal onbetrouwbaar terzijde te
schuiven.

- de getuige [getuige 18] is onbetrouwbaar

De verdediging heeft aangevoerd dat [getuige 18] onduidelijk is over wie de mededaders van
[betrokkene 34] waren.

Het hof overweegt dat [getuige 18] in zijn verklaringen slechts verklaart over wat hij van [getuige
17] heeft gehoord. Het ontbreken van precieze wetenschap over wie de mededaders van
[betrokkene 34] zouden zijn geweest is geen reden om zijn verklaring over wat [getuige 17] hem
vertelde onbetrouwbaar te achten.

- de getuige [getuige 13] is onbetrouwbaar

De verdediging heeft, onder verwijzing naar de pagina’s 219-221 van de pleitnota van de
verdediging van [medeverdachte 2] , gesteld dat de verklaringen van [getuige 13] niet voor het
bewijs kunnen worden gebruikt vanwege de onbetrouwbaarheid ervan.

Het hof verwijst in de eerste plaats naar hetgeen hiervoor in algemene zin al is overwogen over
de betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 13] . Het hof ziet in de opmerkingen in de
pleitnota in de zaak [medeverdachte 2] , waarnaar de verdediging verwijst, geen aanleiding om
daar in de zaak Tanta nog nadere overwegingen te wijden.

- de telecomgegevens leveren onvoldoende bewijs op

De verdediging heeft gesteld dat de verkeersgegevens onvoldoende aanwijzingen opleveren voor
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de aanwezigheid van [verdachte] op de plaats delict.

Het hof overweegt dat, zoals onder de inleidende bewijsoverwegingen al is overwogen, ook
zonder dat de precieze locaties van de gebruikte ATF’s kunnen worden vastgesteld, zonder dat de
precieze identificatie van de bellers en/of gebelde personen mogelijk is en zonder dat de inhoud
van de contacten bekend is, conclusies aan de verkeersgegevens kunnen worden verbonden.
Waar door getuigen is verklaard over de betrokkenheid van [betrokkene 34] , [medeverdachte 2]
en [verdachte] , zijn de vaststellingen met betrekking tot de nummers * [0001] en * [0002] op 30
maart 1993 en 31 maart 1993 en de vaststelling met betrekking tot nummer * [0001] op 1 april
1993 wel degelijk van ondersteunende betekenis.

3.7.4.3 Conclusies

3.7.4.3.1 De feitelijke gang van zaken

Uit de inhoud van de bewijsmiddelen en het hiervoor overwogene, in onderlinge samenhang
bezien, leidt het hof af dat :

- [betrokkene 34] , [medeverdachte 2] en [verdachte] het plan hebben gemaakt om [betrokkene
6] en [betrokkene 5] om het leven te brengen;

- dat er tevoren met één van de te gebruiken vuurwapens is ‘proefgeschoten’;

- dat er eveneens tevoren een auto is gestolen, dat [betrokkene 34] en [medeverdachte 2] in die
auto met de slachtoffers naar een afgelegen en verlaten parkeerplaats zijn gereden;

- dat daar ook [verdachte] aanwezig was en dat daar beide slachtoffers zijn doodgeschoten,
terwijl één van hen gezeten op zijn knieën tevergeefs om zijn leven smeekte, en

- dat zij vervolgens de gestolen auto en de slachtoffers in brand hebben gestoken.

Gebleken is dat er met twee verschillende vuurwapens is geschoten, terwijl uit de verklaring van
[getuige 1] volgt dat in ieder geval [verdachte] op één van de slachtoffers heeft geschoten.

3.7.4.3.2 Medeplegen

Uit de hiervoor weergegeven feitelijke gang van zaken volgt dat [verdachte] , [betrokkene 34] en
[medeverdachte 2] als medeplegers kunnen worden aangemerkt van het delict, ook al staat niet
vast wie er – naast [verdachte] – heeft geschoten. De bijdragen van [betrokkene 34] en
[medeverdachte 2] kunnen immers als wezenlijk, worden gekenschetst en de gang van zaken
geeft blijk van een nauwe en bewuste samenwerking.

3.7.4.3.3 Voorbedachte raad

Het hof overweegt met betrekking tot de voorbedachte raad dat de hiervoor geschetste feitelijke
gang van zaken geen andere conclusie toelaat dan dat sprake is van een geplande dubbele
moord, waarbij de slachtoffers in de nachtelijke uren naar een afgelegen plaats zijn gebracht
uitsluitend met als doel hen daar te doden en vervolgens de sporen zoveel mogelijk uit te wissen.
De daders hebben ruimschoots de gelegenheid gehad om na te denken over de betekenis en de
gevolgen van hun voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. Van contra-indicaties
die er op wijzen dat is gehandeld in een opwelling is op geen enkele manier gebleken.

Het hof zal daarom het tenlastegelegde medeplegen van twee moorden bewezen verklaren.”

Door de verdediging is in hoger beroep de betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 1]
inzake de moord op [betrokkene 6] en [betrokkene 5] betwist. Bij pleidooi heeft de verdediging
hieromtrent het volgende aangevoerd:168

- [getuige 1] zou hebben verklaard dat één van de Joegoslaven op zijn knieën smeekte voor zijn
leven. En dat met een .38 zou zijn geschoten. Die informatie is niet per se unieke kennis voor
[getuige 1] . De informatie was al bij de CIE bekend en [getuige 1] heeft aangegeven tijdens zijn
verhoren over ‘Tanta’ in het aantekeningenboekje van de CIE verhoorder te hebben kunnen
kijken. (p. 6)
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- [getuige 1] is vrij algemeen in zijn eerste verklaringen. De kennis in ‘Tanta’ is voor belangrijke
delen zo uit de krant te halen. Toen verschenen krantenartikelen leveren vele informatie op en dit
moet niet verward worden met exclusieve daderkennis. (p. 12)

- [getuige 1] zou onjuist hebben verklaard over de rol van [betrokkene 38] en de term ‘BBQ’.
[betrokkene 38] stelt immers dat hij niets weet over de dubbele moord op de Joegoslaven en zegt
ook dat hij nooit over die zaak met [getuige 1] heeft gesproken. De term ‘BBQ’ was destijds nog
niet in zwang. (p. 14)

In zijn pleitnotities heeft de verdediging ook aansluiting gezocht bij de verschillende verweren
die gevoerd zijn in de strafzaak tegen de medeverdachte [medeverdachte 2] . Uit het proces-
verbaal van het onderzoek ter terechtzitting van 15 februari 2017 blijkt dat het hof met dergelijke
verzoeken welwillend is omgegaan.169 Behoudens één uitzondering zijn de door een aantal
raadslieden gedane verzoeken tot voeging van pleitnotities van raadslieden in andere zaken en
overige stukken toegewezen. Dit is van belang, aangezien uit de rechtspraak van de Hoge Raad
valt af te leiden dat pas een responsieplicht ontstaat indien het verweer uitdrukkelijk ter zitting is
gepresenteerd.170 In het bijzonder gaat het om de volgende verweren die door de verdediging van
[medeverdachte 2] zijn gevoerd:171

- [getuige 1] verwisselt de nationaliteit van de slachtoffers, door te spreken over Italianen (p.
217).

- [getuige 1] verklaart over de aanwezigheid van [betrokkene 38] (p. 217)

- [getuige 1] verklaart wisselend over de rol van [medeverdachte 2] (p. 217-219)

Een en ander leidt volgens de raadslieden van de verdachte tot de volgende slotsom:172

“Ik verzoek u (…) inzake [verdachte] die verklaringen van (…) [getuige 1] (…) niet te gebruiken
voor het bewijs nu ze aantoonbaar onbetrouwbaar zijn gebleken.”

Het middel roept allereerst de vraag op of de verdachte belang heeft bij de betreffende klacht.
Daarbij is in het bijzonder van belang dat de veroordeling ook steunt op verklaringen van andere
getuigen, waaronder [getuige 17] . Deze getuige heeft ten aanzien van de betreffende moorden
onder meer verklaard dat “ [verdachte] er ook bij betrokken is”, dat op de betreffende dag “
[verdachte] kennelijk al op een van te voren afgesproken plek” was, dat er “door [betrokkene 34]
[ [betrokkene 34] , AEH] en [...] [ [medeverdachte 2] , AEH] (…) met [betrokkene 51] en
[betrokkene 52] [de slachtoffers, AEH] naar een plek in de buurt van Amstelveen (is) gereden. (…)
Er wordt gesproken over een zandweg. Op die plek wachtte [verdachte] in de bosjes. De andere
Joegoslaaf heeft hen nog gesmeekt om hem niet te doden, maar tevergeefs. Nadat men de
Joegoslaven gedood had heeft men de auto en de Joegoslaven in brand gestoken.” Daarnaast
verklaart getuige [getuige 13] dat “de zoon van [betrokkene 53] ”, waarmee volgens het hof de
verdachte wordt bedoeld, liquidaties heeft uitgevoerd met [medeverdachte 2] en dat de moord op
[betrokkene 6] en [betrokkene 5] gepleegd werd door “de zoon van [betrokkene 53] (…) als
vriendendienst (…) samen met en voor [...] ( [medeverdachte 2] , AEH)”.173 De verklaringen van
deze getuigen reiken dus verder dan het louter ‘erbij zijn’ door de verdachte, zoals in de
toelichting op het middel wordt betoogd. Ook zonder de verklaringen van [getuige 1] is de
bewezenverklaring toereikend gemotiveerd. Dit brengt mee dat het middel niet tot cassatie kan
leiden.

Daarnaast geldt het volgende. Het hof heeft geen nadere overwegingen gewijd aan de
betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige 1] inzake het zaaksdossier ‘Tanta’. Het heeft
daarentegen volstaan met de algemene betrouwbaarheidsoverwegingen ten aanzien van deze
getuige, zoals hiervoor onder nummer 23.2 uiteen is gezet. Daarin is – het is in deze conclusie al
vaker benadrukt – het hof uitgebreid ingegaan op een groot aantal factoren inzake de
betrouwbaarheid van [getuige 1] . Anders dan in de toelichting op het middel wordt verondersteld,
hebben de daarin opgenomen verklaringen niet uitsluitend betrekking op de zaaksdossiers
‘Agenda’ en ‘Perugia’. Het hof heeft immers in algemene zin stilgestaan bij het tijdsverloop, de vele
verhoren en de wijze waarop de verhoren zijn uitgewerkt, hetgeen inconsistenties en
tegenstrijdigheden kan verklaren. In zijn arrest heeft het hof aangegeven dat verweren die zijn
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toegespitst op details in dit algemeen kader worden geplaatst en besproken. Voor zover het
relevant is voor de toetsing dan wel nodig is gelet op de mate van het aan het verweer gegeven
onderbouwing, is het hof in eigen woorden “met een zekere fijnmazigheid (…) ingegaan” op de
gevoerde verweren.174 Uit het ontbreken van nadere betrouwbaarheidsoverwegingen kan worden
afgeleid dat het hof geen aanleiding zag om de betrouwbaarheid van de verklaringen van [getuige
1] inzake het dossier ‘Tanta’ nader te motiveren. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk, in aanmerking
genomen dat de onderdelen waarop de verklaringen van [getuige 1] zijn bestreden details
betreffen die niet afdoen aan zijn algemene verklaring dat [verdachte] als schutter betrokken was
bij de moorden. Daarbij kan erop gewezen worden dat een rode draad in de bespreking van de
betrouwbaarheidsverweren door het hof is in hoeverre de verklaringen van [getuige 1]
bevestiging vinden in het procesdossier. Uit de bewijsoverwegingen van het hof blijkt dat de
verklaringen van [getuige 1] steun vinden in de verklaringen van verschillende getuigen en de
telecomgegevens. In zoverre ligt in het oordeel van het hof ook besloten dat en waarom het de
verklaringen van [getuige 1] op dit punt betrouwbaar acht.

Eveneens van belang is dat de in de toelichting aangehaalde onderdelen van de pleitnotities
niet allemaal relevant zijn voor de betrouwbaarheidsbeslissing van het hof. Zo wordt erop
gewezen dat [getuige 1] inconsistent heeft verklaard over de rol van het neefje van de verdachte.
Met dit ‘neefje’ wordt kennelijk gedoeld op medeverdachte [medeverdachte 4] . Deze neef van
[verdachte] is door het gerechtshof veroordeeld voor de betrokkenheid bij de moord op
[betrokkene 7] (zaaksdossier ‘Opa’), maar in het dossier ‘Tanta’ is deze medeverdachte niet in
beeld gekomen. In zoverre is dit onderdeel van het verweer voor de bespreking van het
onderhavige middel niet rechtstreeks van belang. De omstandigheid dat er media-aandacht is
geweest voor de betreffende zaak, heeft het hof kennelijk niet tot een ander oordeel gebracht.
Dat doet aan de begrijpelijkheid van het oordeel niet af, reeds omdat de enkele omstandigheid dat
bepaalde informatie ook vanuit andere bronnen kan worden vergaard geenszins meebrengt dat
een getuige zich louter op die bronnen baseert. Mocht dat anders zijn, zouden tal van
getuigenverklaringen betekenisloos zijn. Nu het hof daarnaast niet gehouden is om bij de
verwerping van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt op ieder detail van de argumentatie in te
gaan,175 mist de klacht dat het hof niet heeft gereageerd op dit standpunt feitelijke grondslag.

Het middel faalt.

Ondervragingsrecht

25. Het tiende middel klaagt over schending van art. 6 EVRM, aangezien de bewezenverklaring van
het onder zaak A, feit 1 subsidiair, ten laste gelegde, op het punt van (het medeplegen van) de
uitlokking door de verdachte van de moord op [betrokkene 10] , in beslissende mate is gebaseerd
op de verklaring van de getuige [betrokkene 20] , terwijl de verdediging ten aanzien van deze
verklaring niet effectief haar ondervragingsrecht heeft kunnen uitoefenen.

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring in de zaak op de moord op [betrokkene 10]
(zaaksdossier ‘Perugia’) het volgende overwogen:176

"De verdediging van [verdachte] heeft erop gewezen dat de verdediging niet de gelegenheid
heeft gehad [betrokkene 20] vragen te stellen over ( onder meer) de verklaringen van [getuige 2]
en [verdachte] . Dit maakt dat de door [betrokkene 20] afgelegde verklaringen "zowel om
materiële als om formele redenen als gemankeerde bewijsmiddelen moeten worden aangemerkt",
aldus die verdediging.

De verklaringen van [betrokkene 20] kunnen alleen tot het bewijs meewerken wanneer deze
ondersteuning vinden in andere bewijsmiddelen, waarbij die ondersteuning op het moment dat
het om cruciale punten in de ten laste gelegde feiten gaat van zwaarwegende c.q. sterk
ondersteunende aard moet zijn.

Het hof overweegt hiertoe dat aan die voorwaarde is voldaan, nu de verklaringen van [betrokkene
20] op wezenlijke onderdelen steun vinden in de verklaringen van [getuige 2] en [getuige 1] , en
op onderdelen ook in de verklaring van [verdachte] , maar vooral ook in de verklaringen van
[betrokkene 21] , en hetgeen is vastgesteld omtrent de feitelijke gang van zaken met betrekking
tot het bij de moord gebruikte vuurwapen. Hetgeen door de raadsman is aangevoerd staat
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derhalve niet aan het bewijsgebruik van de verklaringen van [betrokkene 20] in de weg."

De stellers van het middel voeren aan dat in strijd is gehandeld met de door het EHRM
ontwikkelde 'sole or decisive-rule'. Met betrekking tot deze regel heeft de Hoge Raad in zijn arrest
van 4 juli 2017 het volgende overwogen:

"3.2.1. Een door enig persoon in verband met een strafzaak afgelegde en de verdachte
belastende of ontlastende verklaring, zoals die onder meer kan zijn vervat in een ambtsedig
proces-verbaal, wordt ingevolge de autonome betekenis welke toekomt aan de term
'witnesses/témoins' in art. 6, derde lid aanhef en onder d, EVRM, in het perspectief van het EVRM
aangemerkt als verklaring van een getuige als aldaar bedoeld. Op grond van die verdragsbepaling
heeft de verdediging aanspraak op een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om getuigen in enig
stadium van het geding te (doen) ondervragen. De omstandigheid dat de verdediging, ondanks
het nodige initiatief daartoe, geen gebruik heeft kunnen maken van die mogelijkheid, staat niet
eraan in de weg dat een door een getuige afgelegde verklaring voor het bewijs wordt gebezigd,
mits is voldaan aan de eisen van een eerlijk proces, in het bijzonder doordat de
bewezenverklaring niet in beslissende mate op die verklaring wordt gebaseerd dan wel – indien
de bewezenverklaring wel in beslissende mate op die verklaring wordt gebaseerd – het ontbreken
van een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om de desbetreffende getuige te ondervragen in
voldoende mate wordt gecompenseerd.

Voor de beantwoording van de vraag of de bewezenverklaring in beslissende mate steunt
op de verklaring van – kort gezegd – een, ondanks het nodige initiatief daartoe, niet door de
verdediging ondervraagde getuige, is van belang in hoeverre die verklaring steun vindt in
andere bewijsmiddelen. Het benodigde steunbewijs moet betrekking hebben op die
onderdelen van de hem belastende verklaring die de verdachte betwist. Of dat steunbewijs
aanwezig is, wordt mede bepaald door het gewicht van de verklaring van deze getuige in
het licht van de bewijsvoering als geheel.

Voor de in cassatie aan te leggen toets of de bewijsvoering voldoet aan het hiervoor
overwogene, kan van belang zijn of de feitenrechter zijn oordeel hieromtrent nader heeft
gemotiveerd. In het algemeen geldt dat voor de beoordeling van de vraag of het benodigde
steunbewijs aanwezig is, niet kan worden volstaan met een op de betrouwbaarheid van de
verklaring van de desbetreffende getuige toegesneden overweging."177

Op 22 januari 2007 heeft [betrokkene 20] heeft bij de politie een verklaring afgelegd ten
aanzien van de betrokkenheid van de verdachte bij het onder zaak A, feit 1 subsidiair
tenlastegelegde feit. Op de terechtzittingen in hoger beroep van 14 mei 2014 en 2 juni 2014 is
[betrokkene 20] verschenen als getuige. Op vragen die hem aldaar zijn gesteld heeft de getuige
zich telkens beroepen op zijn verschoningsrecht. Ondanks het feit dat dit beroep op het
verschoningsrecht niet is geaccepteerd door het hof volhardde de getuige in zijn weigering
antwoord te geven op de aan hem gestelde vragen.178 In het kader van de beoordeling van het
middel ga ik er vanuit dat de verdediging in enig stadium van de procedure niet de gelegenheid
heeft gehad deze getuige behoorlijk en effectief te ondervragen.179

Het hof heeft in de hiervoor onder 25.1 weergegeven overwegingen evenwel als zijn oordeel tot
uitdrukking gebracht dat de verklaringen van [betrokkene 20] bruikbaar zijn voor het bewijs, nu de
betrokkenheid van de verdachte niet in beslissende mate op die verklaringen is gebaseerd maar in
voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen.

Op pagina 244 van het arrest, in paragraaf 3.7.8.7.2 "De uitlokking van [betrokkene 20] en
[betrokkene 21] ," merkt het hof als eerste op dat de verklaring van [getuige 2] als uitgangspunt
wordt genomen bij het vaststellen van de feitelijke gang van zaken bij de uitlokking van
[betrokkene 20] en [betrokkene 21] om [betrokkene 10] te vermoorden. Deze verklaring komt er
kort gezegd op neer dat [getuige 2] en [verdachte] een afspraak hebben gehad met [betrokkene
20] en [betrokkene 21] in Abcoude en in een daarop volgende autorit de moord op [betrokkene
10] hebben besproken. In de daaropvolgende overwegingen zet het hof uitgebreid uiteen dat de
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verklaring van [getuige 2] steun vindt in de verklaringen van [getuige 1] en [betrokkene 20] .
Hieromtrent stelt het hof onder meer vast dat uit de verklaring van [getuige 1] volgt dat
[verdachte] de personen die de moord op Van de Bijl zouden uitvoeren heeft begeleid en dat hij in
het kader daarvan in Abcoude is geweest. Met betrekking tot de verklaring van [betrokkene 20]
stelt het hof vast dat hieruit volgt dat [betrokkene 20] met [betrokkene 21] een afspraak hebben
gehad met [getuige 2] en een andere man met een Aziatisch uiterlijk en littekenweefsel in zijn
nek. Op die afspraak is uitgelegd dat een persoon moest worden doodgeschoten, waarvoor een
geldbedrag in het vooruitzicht werd gesteld.180 De betrokkenheid van de verdachte leidt het hof
voorts af uit de voor het bewijs gebezigde verklaring van [betrokkene 21] ,181 erop neerkomend
dat [betrokkene 21] bij het tonen van een foto van de verdachte deze herkent als de persoon die
samen met [getuige 2] aanwezig was bij de desbetreffende ontmoeting in Abcoude. Ten slotte
overweegt het hof erop dat de verklaring van [betrokkene 20] ten aanzien van de ontmoeting in
Abcoude steun vindt in de ter terechtzitting van 18 april 2016 gedane verklaring van de verdachte
zelf.182

Anders dan de stellers van het middel maak ik uit het voorgaande op dat de bewezenverklaring
van zaak A, feit 1 subsidiair, niet 'solely or to a decisive degree' is gebaseerd op de verklaring van
[betrokkene 20] . Aan de bewezenverklaring liggen verschillende voor het bewijs gebezigde
verklaringen ten grondslag die ieder voor zich niet beslissend zijn, maar die elkaar wel
ondersteunen. Het oordeel van het hof dat de verklaring van [betrokkene 20] bruikbaar is voor het
bewijs, aangezien de betrokkenheid van de verdachte niet in beslissende mate op die verklaring is
gebaseerd maar dat deze verklaring in voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen,
getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en acht ik niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

Verwerping verweer alsmede bewijsmotivering inzake de moord op [betrokkene 7]

26. Het elfde middel richt zich tegen de verwerping van een verweer alsmede de bewijsmotivering
met betrekking tot het onder B., zaak 1 bewezen verklaarde feit, door het hof aangeduid als de
zaak ‘Opa’ (het medeplegen van moord op [betrokkene 7] ).

Het hof heeft de bewijsvoering met betrekking tot het dossier ‘Opa’ als volgt samengevat:

“3.7.5 Ten aanzien van het bewijs in het bijzonder in de zaak Opa

3.7.5.1 Bewijsoverwegingen

Ten aanzien van [verdachte] zijn in de zaak Opa in het bijzonder de navolgende elementen uit de
bewijsmiddelen van belang.

- de verklaringen van de getuige [getuige 1]

De getuige [getuige 1] heeft verklaard dat [verdachte] hem heeft verteld dat hij [betrokkene 7]
met een mitrailleur, naar hij meent een Uzi, heeft doodgeschoten. [getuige 1] heeft verklaard dat
[verdachte] hem over zijn betrokkenheid bij meerdere moorden heeft verteld. [getuige 1] heeft
voorts verklaard dat een neefje van [verdachte] , naar is gebleken [medeverdachte 4] , betrokken
was bij een van de moorden.

- de verklaringen van de getuige [getuige 13]

De getuige [getuige 13] heeft verklaard dat hij van [...] [medeverdachte 2] heeft gehoord dat hij in
Amsterdam met [verdachte] een moord had uitgevoerd op de man van een hoer.

- de rol van [betrokkene 37] en [medeverdachte 2]

Uit de verklaringen van de getuige [getuige 21] volgt dat [betrokkene 37] heeft ingeschakeld om
[betrokkene 7] te vermoorden. Uit de telecomgegevens blijkt dat de autotelefoon met nummer *
[0001] , die in de betreffende periode in gebruik was bij [verdachte] en [medeverdachte 2] op
zondag 18 april 1993 contact heeft met de huisaansluiting van [betrokkene 37] . De * [0001]
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straalt dan een zendmast in Den Haag aan, de woonplaats van [medeverdachte 2] . Later die dag
straalt de * [0001] een zendmast te Breukelen aan. Op maandag 19 april 1993 is er in de ochtend
contact tussen de * [0001] en de huistelefoon van [betrokkene 37] ; de * [0001] straalt dan
opnieuw een zendmast in Den Haag aan. In de middag van 19 april 1993 wordt er om 15.24 uur
vanaf de huisaansluiting van de ouders van [betrokkene 37] gebeld met de * [0001] . Uit de
verklaring van [betrokkene 37] volgt dat zij rond half vier ’s middags, terwijl zij bij haar ouders
was, de afspraak met [betrokkene 7] voor die avond om 21.30 uur heeft gemaakt. Uit de
aanwezigheid van [betrokkene 7] op de plaats delict op het afgesproken tijdstip leidt het hof af
dat die afspraak definitief was. In het licht van de overige bewijsmiddelen acht het hof de
conclusie gerechtvaardigd dat de betreffende contacten betrekking hadden op de moord op
[betrokkene 7] en dat bij het contact om 15.24 uur met de * [0001] die afspraak door [betrokkene
37] aan [medeverdachte 2] is doorgegeven.

Die overige bewijsmiddelen hebben in het bijzonder betrekking op de aanwezigheid van
[verdachte] en [medeverdachte 4] op de plaats delict op het afgesproken moment en op de
verklaring van de getuige [getuige 21] over de door [betrokkene 37] gemaakte afspraak waar
[betrokkene 37] zelf niet zou verschijnen. Dit laatste veronderstelt de noodzaak tot afstemming
tussen [betrokkene 37] en de uitvoerders, terwijl [getuige 21] ook heeft verklaard dat er
daadwerkelijk afstemming plaatsvond tussen [betrokkene 37] en [medeverdachte 2] in de aanloop
naar de moord. Daarbij is ook van belang dat [betrokkene 37] heeft verklaard nooit telefonisch
contact met [verdachte] te hebben gehad en dat de zus van [betrokkene 37] heeft verklaard dat
zij of haar ouders die dag niet met [medeverdachte 2] hebben gebeld.

- de rol van [medeverdachte 4]

Uit de verklaring van de getuige [getuige 4] volgt dat de twee daders zich voorafgaand aan de
moord hebben opgehouden bij een nabij de auto van [betrokkene 7] geparkeerd staande bus. Uit
het door [getuige 4] opgegeven signalement van de door hem waargenomen schutter, bezien in
samenhang met het aan de persoon van [medeverdachte 4] te relateren DNA-materiaal, dat op
een peuk op de plaats delict is aangetroffen, en de verklaring van [getuige 1] over de
betrokkenheid van een neefje van [verdachte] , die hij later heeft herkend als [medeverdachte 4]
bij een moord gepleegd vóór 1994/1995, leidt het hof af dat [medeverdachte 4] één van de
schutters is geweest. De betrokkenheid van [medeverdachte 4] wordt ook bevestigd door de
inhoud van de door hem gemaakte aantekeningen, die het hof aanmerkt als betrekking hebbend
op dit feit. Dat er twee vuurwapens zijn gebruikt bij de moord op [betrokkene 7] , blijkt uit het
rapport van het Gerechtelijk Laboratorium over het gebruik van een semiautomatisch vuurwapen
én een Uzi, alsmede uit de verklaring van [getuige 4] dat de tweede reeks schoten die hij hoorde,
anders (immers doffer) klonk. Uit de verklaring van [getuige 4] blijkt dat beide daders na het
plegen van het delict zijn weggerend.

- het signalement van de schutters

De getuige [getuige 4] heeft een signalement gegeven van de twee mannen die hij kort voor de
moord had zien staan en die hij naderhand bij de auto van het slachtoffer heeft gezien terwijl er
geschoten werd. Hij omschrijft de man die volgens hem heeft geschoten als een man van
ongeveer 1.80 meter lang met een tenger postuur, een smal gezicht en donker haar dat in een
staartje werd gedragen. [medeverdachte 4] is ongeveer 1.85 meter lang en had in 1993 lang haar
dat hij regelmatig in een staart droeg. [getuige 4] omschrijft de andere man als volgens hem van
Indonesische komaf, ongeveer 5 cm korter dan de andere man, tussen de 25 en 30 jaar oud, met
donker haar dat kort geknipt was, gekleed in een zwartgekleurde driekwarts lammycoat.
[verdachte] was destijds 24 jaar oud en het hof heeft waargenomen dat hij voor wat betreft de
Indonesische komaf en de haarkleur aan het betreffende signalement voldoet. In de betreffende
periode is hij door een verbalisant gezien in een driekwart lange zwarte jas met bontkraag.”

Voorts heeft het hof naar aanleiding van deze samenvatting in concluderende zin de volgende
vaststellingen in zijn arrest opgenomen:
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“3.7.5.3 Conclusies

3.7.5.3.1 De feitelijke gang van zaken 
Het bovenstaande brengt het hof tot de vaststelling dat het [betrokkene 37] is geweest die
[medeverdachte 2] heeft benaderd om [betrokkene 7] te vermoorden en dat zij hem daarvoor een
geldbedrag heeft gegeven. [medeverdachte 2] heeft [betrokkene 7] gedurende enige weken
gevolgd en heeft [betrokkene 37] over zijn bevindingen ingelicht. [betrokkene 37] heeft
vervolgens een afspraak met [betrokkene 7] gemaakt en het tijdstip en de locatie van die
afspraak aan [medeverdachte 2] doorgegeven. Zelf is zij niet naar de afgesproken locatie gegaan.
[betrokkene 7] is wel toen en daar verschenen en hij is vervolgens in zijn auto doodgeschoten
door [verdachte] en [medeverdachte 4] .

Waar [betrokkene 37] de afspraak met [betrokkene 7] aan [medeverdachte 2] heeft doorgegeven,
en waar vervolgens de aan [medeverdachte 2] bekende [verdachte] en [medeverdachte 4] op de
afgesproken plaats en het afgesproken tijdstip zijn verschenen, acht het hof genoegzaam komen
vast te staan dat [medeverdachte 2] dit aan [verdachte] en/of [medeverdachte 4] heeft
doorgegeven. Nu bovendien [medeverdachte 2] [betrokkene 7] kende (terwijl dat van [verdachte]
en [medeverdachte 4] niet is gebleken) kan het niet anders dan dat [medeverdachte 2] aan
[verdachte] en/of [medeverdachte 4] bovendien het slachtoffer heeft aangewezen of gegevens
heeft verstrekt waarmee zij hem konden herkennen. [verdachte] en [medeverdachte 4] hebben bij
het hotel gewacht op de komst van [betrokkene 7] , zijn vervolgens naar zijn auto gelopen en
hebben beiden op hem geschoten.

3.7.5.3.2 Medeplegen 
Uit de hiervoor weergegeven feitelijke gang van zaken volgt dat [verdachte] en [medeverdachte
4] gezamenlijk [betrokkene 7] hebben opgewacht, dat zij beiden op [betrokkene 7] hebben
geschoten en gezamenlijk de plaats delict hebben verlaten. Reeds om die reden is sprake van het
medeplegen van het delict door hen beiden. Ook [medeverdachte 2] kan, gelet op zijn rol als
aannemer van de opdracht en zijn rol in de voorbereiding en als cruciale tussenschakel bij het
doorgeven van de afspraak en het identificeren van het slachtoffer, als medepleger worden
aangemerkt.

3.7.5.3.3 Voorbedachte raad 
Het hof overweegt met betrekking tot de voorbedachte raad dat de opdracht om [betrokkene 7] te
vermoorden aan [medeverdachte 2] is gegeven enkele weken voordat het feit werd gepleegd. Op
welk moment [medeverdachte 4] en [verdachte] zijn betrokken bij het plan om [betrokkene 7] te
vermoorden, kan het hof niet vaststellen. Het hof stelt echter wel vast dat de moord op 19 april
1993 het sluitstuk was van een eerder in gang gezet plan en dat bij de opdrachtverstrekking en
uitvoering diverse personen (in elk geval [verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] en
[betrokkene 37] ) waren betrokken. Uit het dossier blijkt dat [medeverdachte 2] ter voorbereiding
op de moord [betrokkene 7] heeft geobserveerd en dat hij zijn bevindingen terugkoppelde aan
[betrokkene 37] . Uiteindelijk heeft [betrokkene 37] [betrokkene 7] naar het Altea hotel gelokt,
terwijl uit de bewijsmiddelen blijkt dat zij rond datzelfde tijdstip contact had met de aan
[medeverdachte 2] en [verdachte] toegeschreven ATF * [0001] .

Tegen deze achtergrond, en gegeven het feit dat [verdachte] en [medeverdachte 4] op 19 april
1993 gewapend op het afgesproken moment op de afgesproken plaats hebben staan wachten op
[betrokkene 7] , en derhalve van diens verwachte aanwezigheid op de hoogte moeten zijn
geweest, en voorts gezien de planmatige uitvoering waarbij er door twee schutters met
verschillende vuurwapens op [betrokkene 7] is geschoten, kan het naar het oordeel van het hof
niet anders dan dat [medeverdachte 4] en [verdachte] tevoren moeten hebben geweten wat er
stond te gebeuren en dat [verdachte] derhalve gelegenheid heeft gehad om na te denken over de
betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. Van
contra-indicaties die er op wijzen dat is gehandeld in een ogenblikkelijke opwelling is op geen
enkele manier gebleken.

Het hof zal daarom het tenlastegelegde medeplegen van moord bewezen verklaren.”
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De eerste klacht die ik in het middel ontwaar is dat het hof in strijd met hetgeen te dien aanzien
door de verdediging is aangevoerd heeft aangenomen dat (ook) de verdachte heeft geschoten op
het slachtoffer en als gevolg daarvan het medeplegen van het feit heeft aangenomen.

In cassatie kan niet worden onderzocht of de door de feitenrechter in zijn bewijsmotivering
vastgestelde feiten en omstandigheden juist zijn. Dat geldt ook voor conclusies van feitelijke aard
die de feitenrechter heeft getrokken uit de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn
vastgesteld. Dergelijke vaststellingen en gevolgtrekkingen kunnen in cassatie slechts op hun
begrijpelijkheid worden onderzocht. Voorts is het in geval van een bewezenverklaring aan die
rechter om, binnen de door de wet getrokken grenzen, van het beschikbare materiaal datgene tot
het bewijs te bezigen wat hem uit een oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt
en datgene terzijde te stellen wat hij voor het bewijs van geen waarde acht. Deze beslissing
inzake die selectie en waardering, die – behoudens bijzondere gevallen – geen motivering
behoeft, kan in cassatie niet met vrucht worden bestreden.183 Verder geldt dat de motiveringsplicht
bij weerlegging van uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, bijvoorbeeld die betrekking hebben
op het bewijs, niet zover gaat dat op ieder detail van de argumentatie moet worden ingegaan. En
een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat zijn weerlegging vindt in de bewijsvoering behoeft
ingevolge het tweede lid van art. 359 Sv geen nadere motivering meer.184

Met betrekking tot het medeplegen heeft het hof uit de bewijsmiddelen de conclusie getrokken
dat twee schutters met verschillende vuurwapens – een Uzi en een semi-automatisch pistool – op
het slachtoffer hebben geschoten en dat de verdachte één van die schutters was. Die vaststelling
van het hof is geenszins onbegrijpelijk. Ik merk daarbij in het bijzonder op dat anders dan het
middel kennelijk wil betogen de conclusies die het hof verbonden heeft aan de getuigenverklaring
van [getuige 4] niet onbegrijpelijk zijn. Het feit dat de getuige [getuige 4] slechts één persoon
heeft zien schieten is daarmee immers niet in strijd, aangezien [getuige 4] tevens i) twee series
schoten heeft gehoord, die verschillend klonken en ii) twee personen heeft zien wegrennen, die
dezelfde mannen waren die kort daarvoor bij de bus die achter de auto waar het slachtoffer zich in
bevond stond geparkeerd en van wie hij iii) een signalement heeft gegeven, dat wat één van
beide mannen betreft past bij de verdachte. De mogelijkheid dat slechts één van die twee mannen
beide wapens heeft gehanteerd heeft het hof kennelijk als onwaarschijnlijk terzijde gelaten. Die
onwaarschijnlijkheid wordt nog vergroot als daarbij ook de overige bewijsmiddelen worden
betrokken, met name hetgeen blijkens die bewijsmiddelen de verdachte zelf over deze liquidatie
aan getuigen heeft meegedeeld. Het betreft hier de selectie en waardering van het voorhanden
bewijsmateriaal, die is voorbehouden aan de rechter feiten oordeelt en die in cassatie niet
verdergaand getoetst wordt. De klacht in het middel stuit af op die beperkte toets in cassatie.

Waar het middel daarnaast nog stelt dat het oordeel van het hof, dat het medeplegen door de
verdachte is bewezen, in onvoldoende mate steunt op de bewijsmiddelen, onder meer omdat van
een voldoende mate van intensieve samenwerking niet kan worden gesproken en dat de enkele
aanwezigheid van de verdachte op de plaats van het delict daarvoor onvoldoende is, stuit die
klacht af op hetgeen het hof in zijn bewijsmotivering heeft aangenomen omtrent de rol van de
verdachte, in het bijzonder als een van de beide schutters op het slachtoffer. Waar de verdachte
daadwerkelijk een aandeel heeft gehad in de uitvoering van het delict geeft de door het hof
daaraan gegeven kwalificatie van medeplegen van het delict geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting en is dat evenmin onbegrijpelijk.

Een tweede klacht in het middel betreft de veronderstelde denaturering van de voor het bewijs
gebezigde verklaring van [getuige 1] . Deze luidt in de aanvulling bij het arrest als bewijsmiddel 21
onder de kop: “Bewijsmiddelen zaaksdossier Opa” als volgt:

“Een proces-verbaal van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in de
rechtbank te Amsterdam, van 23 maart 2007 [documentnummer 000435].

Dit proces-verbaal houdt als verklaring van de getuige [getuige 1] , zakelijk weergegeven en voor
zover van belang, in:

[verdachte] heeft mij over deze zaak [het hof begrijpt: zaaksdossier Opa] verteld toen we allebei
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in PI Wolvenplein te Utrecht gedetineerd waren. [verdachte] heeft mij verteld dat hij deze moord
heeft gepleegd. Hij noemde ook de naam van het slachtoffer, [betrokkene 7] . [verdachte] vertelde
dat hij [betrokkene 7] met behulp van een mitrailleur, ik meen een Uzi, had doorzeefd.”

Van denaturering van een getuigenverklaring is sprake als de rechter, door weglating van
bepaalde onderdelen van de oorspronkelijke verklaring (‘splitsing’) aan die verklaring een geheel
andere betekenis geeft.185 In het onderhavige geval zou dat gebeurd zijn, doordat het hof een
aantal elementen uit de oorspronkelijke verklaring van [getuige 1] heeft weggelaten, zoals de
door de verdachte tegen de getuige genoemde (andere) naam van een mededader en een
(andere) naam van de opdrachtgever tot de liquidatie. Die klacht faalt echter, aangezien de kern
van de verklaring, namelijk dat de verdachte tegen [getuige 1] heeft verteld dat hij het slachtoffer
met een mitrailleur heeft doorzeefd, geheel en al onaangetast is door de weglatingen van de
overige, in het middel aangeduide elementen. Aan de kern van de verklaring is geen andere
betekenis toegekend en de verklaring is derhalve niet gedenatureerd. Dat het hof de in het middel
genoemde elementen klaarblijkelijk als niet-relevant heeft aangemerkt betreft een kwestie die in
cassatie niet met vrucht kan worden aangekaart. Dat is, ik herhaal het nog eens, een uitvloeisel
van de aan de rechter voorbehouden vrijheid op het punt van de selectie en waardering van het
voorhanden bewijsmateriaal.

Het middel faalt in al zijn onderdelen.

27. Het veertiende middel klaagt over de afwijzingen van het (herhaalde) verzoek de CIE-
rechercheur " [verbalisant 2] " als getuige te horen alsmede tot het doen van nader onderzoek.

Gedurende de procedure is het verzoek tot het (doen) horen van de getuige “ [verbalisant 2] ”
door de verdediging verschillende keren herhaald. Uiteindelijk is de wens van de verdediging de
CIE-rechercheur [verbalisant 2] als getuige te doen horen door de rechter-commissaris niet
ingewilligd. Uit de cassatieschriftuur maak ik op dat de stellers van het middel zich richten op twee
beslismomenten waarop de verzoeken met betrekking tot deze getuige door het hof zijn
afgewezen. Het gaat om de afwijzingen op de terechtzittingen in hoger beroep van 23 januari
2015 en 21 september 2015.

Allereerst klaagt het middel over de motivering van het op de terechtzitting in hoger beroep van
23 januari 2015 afgewezen verzoek [verbalisant 2] als getuige te horen.

Het proces-verbaal van 23 januari 2015 houdt – voor zover hier van belang – het volgende in:

"Het hof wijst af het verzoek van de verdediging, gedaan ter terechtzitting van 30 juni 2014, tot
het horen van "verbalisant [verbalisant 2] ". Dit verzoek strekt er in de kern toe inzicht te
verkrijgen in de contacten die de verdachte [verdachte] in het verleden zou hebben gehad met
CIE-medewerkers van de Nationale Recherche (NR). Door het verhoor van deze getuige kan de
betrouwbaarheid van hetgeen in het Exposé door de verdachte [verdachte] wordt gesteld worden
geverifieerd en vastgesteld.

De raadsman van de verdachte heeft ter toelichting op het verzoek gesteld dat de verdachte
[verdachte] in de periode van 2004 tot kort voor zijn aanhouding in 2007 contact heeft
onderhouden met CIE-medewerkers van de NR. Tijdens die contacten zou zijn gesproken over
wapenhandel en voorts zou [verdachte] informatie hebben verstrekt over onder andere een delict
waarbij [getuige 1] betrokken zou zijn geweest. De verdachte [verdachte] heeft meermalen
kenbaar gemaakt dat hij contacten had met CIE-medewerkers van de NR, onder meer tijdens zijn
verhoor in Marokko op 30 november 2007 en op de terechtzitting in eerste aanleg van 9 november
2010.

Het hof heeft ter terechtzitting van 13 december 2013 het eerder gedane verzoek om deze
getuige, die tijdig bij appelschriftuur was opgegeven, te horen afgewezen, aangezien hetgeen
aan het verzoek ten grondslag was gelegd onvoldoende aanknopingspunten bood om de
relevantie daarvan aan te nemen.

Nadien heeft de verdachte [verdachte] op de terechtzitting van 23 juni 2014 een integrale versie
van het Exposé aan het hof overgelegd, waarin [verdachte] onder meer verslag doet van zijn
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contacten met een medewerker van de CIE van de Nationale Recherche. De verdachte [verdachte]
heeft op de terechtzitting van 27 oktober 2014 nader verklaard over zijn contacten met de CIE van
de Nationale Recherche – te weten met "verbalisant [verbalisant 2] ".

De advocaat-generaal heeft op de terechtzitting van 15 december 2014 het standpunt ingenomen
dat het verzoek dient te worden afgewezen. Daarop heeft [verdachte] ter terechtzitting van 18
december 2014 gereageerd. In dat verband heeft hij aanvullend onder meer naar voren gebracht
dat één van de onderwerpen waarover hij ook met “ [verbalisant 2] ” heeft gesproken het
overlijden van Ritfeld is geweest.

Het hof overweegt het volgende. De verdachte [verdachte] heeft op verschillende momenten met
een zekere consistentie verklaard over zijn vermeende contacten met medewerkers van de CIE.
Een constante in die verklaringen betreft het contact met een medewerker die de verdachte
[verdachte] “ [verbalisant 2] ” noemt. Gelet op hetgeen namens de verdachte ter onderbouwing
van het verzoek is aangevoerd, bezien in het licht van hetgeen de verdachte op dit punt heeft
verklaard, acht het hof termen aanwezig hierover nader te worden ingelicht. Het hof draagt de
advocaat-generaal derhalve op door daarvoor in aanmerking komende opsporingsambtenaren een
proces-verbaal te doen opmaken, waarin in ieder geval antwoord wordt gegeven op de
navolgende vragen:

 heeft de verdachte [verdachte] contacten gehad met een politiefunctionaris die hij kent als “
[verbalisant 2] ” van de CIE van de Nationale Recherche;

 zo ja, in welk tijdvak hebben die contacten plaatsgehad;

 wat is de aard, inhoud en frequentie van die contacten geweest;

 op welke wijze is het eerste contact tot stand gekomen;

 op welke wijze is het contact beëindigd;

 is er iets bekend over in het kader van die contacten door [verdachte] gedane voorstellen dan
wel overgelegde of verstrekte geschriften of handgeschreven briefjes?

 zo ja, zijn deze geschriften en/of handgeschreven briefjes nog beschikbaar?

Gelet op de beslissing tot het doen opmaken van een proces-verbaal valt redelijkerwijs aan te
nemen dat de verdachte door de afwijzende beslissing op het verzoek "verbalisant [verbalisant 2]
" als getuige op te doen roepen niet in zijn verdediging is geschaad."

De eerste drie klachten van het middel kunnen niet slagen, eenvoudigweg omdat hetgeen wordt
aangevoerd de motivering van de afwijzing van het getuigenverzoek niet raakt.

In de eerste klacht wordt gesteld dat het hof de afwijzende beslissing [verbalisant 2] te doen
oproepen als getuige motiveert door te overwegen dat het hof termen aanwezig acht nader te
worden ingelicht over het contact dat de verdachte zou hebben gehad met de verbalisant
[verbalisant 2] . Hiermee zou het hof een onjuiste invulling hebben gegeven aan het
verdedigingsbelang. Deze opvatting berust mijns inziens op een onjuiste lezing van het proces-
verbaal van de terechtzitting. De overweging van het hof waarop de stellers van het middel hun
pijlen richten, heeft geen betrekking op de motivering van de afwijzende beslissing op het
getuigenverzoek maar dient ter onderbouwing van de beslissing door de advocaat-generaal een
proces-verbaal te doen laten opmaken. De klacht faalt evident.

Zoals volgt uit het hiervoor weergegeven proces-verbaal is aan de advocaat-generaal
opgedragen door daarvoor in aanmerking komende opsporingsambtenaren een proces-verbaal te
doen opmaken waarin in ieder geval antwoord wordt gegeven op enkele door het hof
geformuleerde vragen. De tweede en de derde klacht houden kort gezegd in dat de verdediging
zich niet kan vinden in de beantwoording van de gestelde vragen die zijn neergelegd in dat, ten
tijde van de afwijzende beslissing van het hof op het getuigenverzoek nog op te maken, proces-
verbaal. Dat gegeven maakt echter de afwijzing van het getuigenverzoek niet onvoldoende
gemotiveerd of onbegrijpelijk. De klachten falen evident.
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De laatste klacht dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat de verdachte niet in zijn
‘belangen’ is geschaad en daarmee een minder strenge interpretatie van het verdedigingsbelang
heeft gehanteerd, faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Zoals blijkt uit het hiervoor
weergegeven proces-verbaal heet het hof heeft namelijk overwogen dat de verdachte niet in zijn
"verdediging" is geschaad.

Voorts klaagt het middel over het op de terechtzitting in hoger beroep van 21 september 2015
afgewezen verzoek “ [verbalisant 2] ” als getuige te horen. Hiertoe wordt enkel aangevoerd dat
het hof bij de beoordeling van het verzoek de onjuiste maatstaf, het noodzaakcriterium, heeft
aangelegd.

Het proces-verbaal van deze terechtzitting houdt voor zover hier van belang het volgende in:

"3.4.4. Door de verdachte [verdachte] gedane verzoeken

De verdachte [verdachte] heeft ter terechtzitting van 12 juni 2015 enkele verzoeken gedaan. Deze
houden alle verband met de contacten die [verdachte] heeft gehad met de CIE van de Nationale
Recherche in de jaren 2004 tot en met 2007. De verzoeken luiden als volgt.

- Om een CIE-medewerker, die [verdachte] kent onder de naam " [verbalisant 2] ", te doen horen
bij de rechter-commissaris waarbij hem reacties dienen te worden gevraagd op een door
[verdachte] opgesteld geschrift met de naam “Exposé”;

- Dat het hof zal bevelen dat een schriftelijke uitwerking zal worden gemaakt van de, volgens de
verdachte gemaakte, geluidsopname van een gesprek dat [verdachte] heeft gehad met
[verbalisant 2] en zijn leidinggevende op 22 januari 2008 (het hof begrijpt: een exitgesprek) en
vervolgens aan de stukken van het dossier zal worden toegevoegd;

- Dat het hof zal bevelen dat inzage zal worden geboden in de informatie die de CIE van het korps
Amsterdam-Amstelland in maart 2006 heeft gedeeld met de CIE van de Nationale Recherche;

- Dat het hof zal gelasten dat alle CIE-mutaties die over [getuige 1] zijn opgemaakt, in uitgebreide
vorm aan het dossier zullen worden toegevoegd.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting van 8 september 2015, met de opmerking dat het
betoog van [verdachte] uitvoerig maar ook moeilijk te begrijpen is, als haar standpunt naar voren
gebracht dat de verzoeken, wegens onvoldoende onderbouwing van de relevantie ervan, dienen
te worden afgewezen.

Het hof geeft hierna het procesverloop weer voor zover van belang voor de beoordeling van de
verzoeken.

De verdachte heeft bij diverse gelegenheden ter terechtzitting in hoger beroep opmerkingen
gemaakt die inhouden dat hij contacten met de CIE heeft gehad. Hij brengt deze contacten met
regelmaat in verband met informatie die hij zou hebben gegeven over andere personen ( onder
wie begrepen enkele andere verdachten in het onderzoek-Passage) en over strafbare feiten.
Daarbij heeft hij telkens willen betogen dat deze informatie in een zinvol verband staat met de
aan hem ten laste gelegde feiten en met de inhoud van de door het openbaar ministerie
gepresenteerde bewijsmiddelen.

De verdachte heeft, onder verwijzing naar regels van ethiek en naar niet concreet omschreven
mogelijke nadelige consequenties, verschillende malen te kennen gegeven dat hij hierover niet
volledig kan verklaren en dat hierin mogelijk verandering zal komen. Het hof heeft meermalen de
verdachte uitgenodigd zonder voorbehouden te verklaren maar telkens bleken verhoren te
moeten worden afgesloten met de vaststelling dat het arsenaal cliffhangers was uitgebreid. Het
door de verdachte reeds in een vroeg stadium in het vooruitzicht gestelde document “Exposé”
heeft hij na herhaalde uitnodigingen van het hof op 23 juni 2014 overgelegd. In aansluiting hierop
heeft de raadsman van de verdachte ter terechtzitting van 30 juni 2014 herhaald verzocht om een
verhoor van bovengenoemde “ [verbalisant 2] ” met het oog op verificatie van hetgeen
[verdachte] in zijn Exposé heeft beschreven. Gedurende de eerste regieronde, uitmondend in op
13 december 2013 gegeven beslissingen, had het hof het eerste verzoek om deze (bij tijdige
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appelschriftuur opgegeven) persoon als getuige te horen, wegens onvoldoende onderbouwing,
afgewezen.

Ter terechtzitting van 27 oktober 2014 heeft de verdachte, deels tegen de achtergrond van het
geschrift "Exposé", op vragen van het hof een verklaring afgelegd, mede over zijn wetenschap
met betrekking tot de feiten die aan hem zijn ten laste gelegd. Voorts is uitgebreid gesproken over
de contacten die [verdachte] heeft onderhouden met de CIE van de Nationale Recherche, welke
door hem bij voorkeur doorgaans wordt aangeduid als " [...] ". De rol van [verdachte] is daarbij,
zoveel kan uit zijn verklaring worden afgeleid, niet beperkt geweest tot het verstrekken van
criminele inlichtingen maar hij zou ook afspraken hebben gehad over, kort gezegd, de inwinning
van informatie.

Met het oog op verschaffing van een nadere onderbouwing voor het verzoek om “ [verbalisant 2] ”
als getuige te horen, heeft de raadsman ter terechtzitting van 18 december 2014 betoogd dat
[verdachte] heeft gesteld dat zijn contacten met [getuige 2] waren voortgekomen uit
besprekingen met de CIE in de context van handel in vuurwapens.

Ter terechtzitting van 23 januari 2015 heeft het hof, onder afwijzing van het verzoek om de CIE-
medewerker [verbalisant 2] als getuige te horen, gelast dat een proces-verbaal zal worden
opgemaakt over duur, aard, inhoud en frequentie van de CIE-contacten van [verdachte] , de
totstandkoming en de beëindiging ervan daaronder begrepen.

Daartoe heeft het hof onder meer overwogen dat de verdachte meermalen met een zekere
consistentie had verklaard over zijn contacten met medewerkers van de CIE waarbij [verbalisant
2] als constante figureerde.

Dat proces-verbaal, opgemaakt door de officier van justitie ( [betrokkene 54] ), gedateerd 9 april
2015 is door de advocaat-generaal aan het hof overgelegd. Daarin worden de door het hof
gestelde vragen beantwoord, mede op basis van raadpleging van de voormalig CIE-runner
[verbalisant 2] . Daarbij is, met de nodige detaillering, verslag gedaan van data waarop contact
met [verdachte] is geweest, de plaatsen waar de ontmoetingen hebben plaatsgevonden alsmede
van de inhoud van de door [verdachte] gedane mededelingen. Ook van de afsluitende ontmoeting
op 22 januari 2008 is verslag gedaan.

De verzoeken die thans zijn gedaan staan, naar het hof aanneemt, nog steeds in de sleutel van te
voeren verweren die, in meest brede zin, zijn gericht op het aantonen van een rol van de
verdachte bij de ten laste gelegde feiten die geheel anders is dan het openbaar ministerie stelt,
op het aannemelijk maken van zijn beweringen dat hij informatie heeft verstrekt waarover hij met
consistentie is blijven spreken gedurende de behandeling van zijn strafzaak in beide feitelijke
instanties en op het onderbouwen van zijn stellingen dat enkele medeverdachten, meer in het
bijzonder [getuige 2] en [getuige 1] , hierover aantoonbaar leugenachtige verklaringen hebben
afgelegd.

Het hof overweegt met betrekking tot de eerste drie verzoeken als volgt.

Vooropgesteld wordt dat de overheid de meest gerede partij is om de informatie over CIE-
contacten als hier bedoeld, indien en voor zover daartoe bij wijze van hoge uitzondering door de
rechter opdracht wordt gegeven, te verschaffen. Op grond van overwegingen als eerder
weergegeven heeft het hof op 23 januari 2015 bepaald dat met het oog op waardering van de
stellingen en beweringen van [verdachte] hierover een proces-verbaal diende te worden
opgesteld. De eerste drie verzoeken zijn, blijkens de gegeven toelichting, vooral ingegeven door
een appreciatie van de inhoud van het even bedoelde proces-verbaal van de officier van justitie.
[verdachte] herkent zich niet steeds in de daarin opgenomen feitelijke informatie. Op grond van de
gegeven toelichting, bezien in het licht van de naar verwachting te voeren verweren, valt niet in te
zien wat de noodzaak is van het thans door [verdachte] verzochte onderzoek."

Volgens de stellers van het middel betreft het eerste van de vier door de verdachte op de
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27.11.

27.12.

27.13.

27.14.

terechtzitting van 12 juni 2015 gedane verzoeken een herhaald getuigenverzoek ten aanzien
waarvan de opgegeven redenen niet zijn gewijzigd ten opzichte van het door het hof op 23
januari 2015 afgewezen verzoek zodat het verdedigingsbelang het toepasselijke criterium is.
Daarbij zien de stellers van het middel over het hoofd dat het bedoelde eerste verzoek niet
strekte tot het oproepen van de getuige “ [verbalisant 2] ” op de (nadere) terechtzitting, maar de
strekking had “[o]m een CIE-medewerker, die [verdachte] kent onder de naam " [verbalisant 2] ",
te doen horen bij de rechter-commissaris waarbij hem reacties dienen te worden gevraagd op een
door [verdachte] opgesteld geschrift met de naam “Exposé.” Dat betreft een verzoek tot het
gebruikmaken door het hof van de bevoegdheid van art. 316 jo 415 in verbinding met art. 420 Sv,
waarop het hof op grond van art. 328 en 330 jo. 415 Sv moest beslissen. Maatstaf voor zodanige
beslissing is of de noodzaak daartoe is gebleken. Met het oordeel dat niet valt in te zien wat de
noodzaak is van het door [verdachte] verzochte, heeft het hof mijns inziens dan ook het juiste
criterium gehanteerd. Dat het hof in zijn overwegingen enige aandacht besteedt aan het eerdere
door het hof afgewezen verzoek informant [verbalisant 2] als getuige ter terechtzitting te horen,
doet daaraan niet af. Waar in de toelichting het middel wellicht nog wordt bedoeld te klagen over
de overwegingen van het hof omdat deze ‘te summier’ zijn gelet op de onderbouwing van het
verzoek faalt die klacht aangezien dat enkele feit – het summiere karakter – de afwijzing van het
verzoek niet onbegrijpelijk maakt. Ook in zoverre faalt het middel.

Tot slot bevat het middel nog een klacht met betrekking tot het vierde door de verdachte
gedane verzoek, ertoe strekkende dat het hof zal gelasten dat alle CIE-mutaties die over [getuige
1] zijn opgemaakt in uitgebreide vorm aan het dossier zullen worden toegevoegd.

Het proces-verbaal houdt ten aanzien van de afwijzing van dit verzoek in:

"Met betrekking tot het vierde verzoek overweegt het hof dat de uitgebreide toelichting, die
zonder onderscheid op de vier verzoeken ziet, diverse beweringen over [getuige 1] bevat. Ter
terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte zich eveneens meermalen over de verklaringen
van [getuige 1] uitgelaten en gesteld dat [getuige 1] onbetrouwbaar is althans dat diens
verklaringen onbetrouwbaar zijn, mede omdat, zo begrijpt het hof, hij volgens [verdachte] geen
openheid heeft betracht over zijn criminele activiteiten.

Tegen deze achtergrond bezien, moet het verzoek wegens het ontbreken van elke toespitsing en
concretisering als onvoldoende onderbouwd worden aangemerkt. Dit brengt met zich dat de
noodzaak van de door de verdachte [verdachte] verzochte toevoeging van stukken aan het
dossier niet is gebleken. Het vierde verzoek wordt daarom ook afgewezen."

Allereerst volgt hieruit dat de motivering van de afwijzing van het verzoek meer inhoudt dan de
stellers van het middel doen voorkomen. Door te overwegen dat "de noodzaak van de door de
verdachte [verdachte] verzochte toevoeging van stukken aan het dossier niet is gebleken", heeft
het hof de juiste maatstaf gehanteerd. Uitgangspunt is evenwel dat in het dossier dienen te
worden gevoegd de stukken die redelijkerwijze van belang kunnen zijn hetzij in voor de verdachte
belastende hetzij in voor hem ontlastende zin.186 Het hof overweegt dat de verdachte ter
onderbouwing van het verzoek aanvoert dat hij (de verklaringen van) [getuige 1] onbetrouwbaar
acht omdat hij volgens de verdachte geen openheid heeft betracht over zijn criminele activiteiten.
Uit de aan het proces-verbaal gehechte toelichting van de verdachte blijkt voorts dat het verzoek
is gedaan om " onder andere helder te krijgen welke inconsistenties en leugens nog meer
bestaan". Dit komt mij niet voor als een gedegen onderbouwing van het verzoek, die het hof ertoe
noopte de afwijzing te voorzien van een nadere motivering. De stellers van het middel voeren ook
niet aan waarom hierover anders zou moeten worden gedacht. In dat licht bezien meen ik dat het
oordeel van het hof dat het verzoek moet worden afgewezen omdat het wegens het ontbreken
van elke toespitsing en concretisering als onvoldoende onderbouwd moet worden aangemerkt,
niet onbegrijpelijk is en toereikend is gemotiveerd.

Het middel faalt.

Strafoplegging: levenslange gevangenisstraf

28. Het vijftiende middel klaagt dat het hof in strijd met art. 3 EVRM aan de verdachte een
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28.1.

levenslange gevangenisstraf heeft opgelegd, althans dat ’s hofs oordeel dat daartoe kon worden
overgegaan onbegrijpelijk dan wel onvoldoende gemotiveerd is.

Het hof heeft ter motivering van de straf onder meer overwogen:

“ [verdachte] is strafbaar betrokken geweest – in de rol van zowel pleger als uitlokker – bij vijf
moordaanslagen, waarbij zeven mensen zijn overleden. Van in elk geval vier moordaanslagen
staat vast dat het om liquidaties gaat: in georganiseerd verband en op bestelling gepleegde
moorden in het criminele milieu, veelal tegen betaling.

In een ander geval is een liquidatie mislukt, doordat het beoogde slachtoffer op het nippertje erin
is geslaagd aan [verdachte] te ontkomen. De met een deel van deze feiten samenhangende
gedragingen vormen ook het hart van de ten laste van [verdachte] bewezen geachte deelneming
aan een criminele organisatie.

Een moord is een buitengewoon ernstig misdrijf waardoor de samenleving ernstig wordt geschokt,
zo wordt door de strafrechter steevast en op goede gronden bij straftoemeting tot uitgangspunt
genomen. Een moord in de vorm van een liquidatie geeft aan die ernst een eigen diepte. Het
aantal van de bewezen geachte liquidaties voegt daaraan nog een dimensie toe, die zijn weerga
niet lijkt te kennen. Bij één moordaanslag bestaan bovendien aanknopingspunten voor een
stuitende perversie: voorafgaand aan zijn dood heeft één van zijn slachtoffers op zijn knieën
gesmeekt hem in leven te laten. Na de moord is zijn lichaam zelfs nog in brand gestoken. Ten
aanzien van een ander slachtoffer bestaan zeer sterke aanwijzingen dat zij door haar min of meer
toevallige aanwezigheid vrijwel letterlijk in één beweging door de schutters is “meegenomen”.
Daarvan wordt [verdachte] als gevolg van de te geven vrijspraak in strafrechtelijke zin geen
verwijt gemaakt, omdat hij de schutters slechts heeft begeleid bij het vermoorden van het
beoogde slachtoffer. Wel illustreert het gewelddadige overlijden van die partner het kennelijke
gemak waarmee ook het leven van een niet door [verdachte] beoogd slachtoffer is genomen.

Door zijn handelen heeft [verdachte] blijk gegeven van een volkomen gebrek aan respect voor het
leven van anderen. De ernst van de feiten is ook in hoger beroep geïllustreerd door nabestaanden
van slachtoffers. Uit door hen afgelegde verklaringen blijkt van groot leed, dat ook na verloop van
tijd nog diep wordt gevoeld. Volgens de verklaring van een nabestaande dragen publicaties in de
media naar aanleiding van het langslepende Passageproces aan het onverminderd voortduren van
dat leed bij.

Dat deze misdrijven zich hebben voltrokken in de onderwereld relativeert de ernst van de feiten
geenszins. Integendeel zelfs. Getuigt het in koelen bloede en tegen betaling uit de weg ruimen
van een medemens al op zichzelf van een beklemmende kilte en gewetenloosheid, ook de
samenleving wordt ervan doordrongen dat met kennelijk gemak in een ogenschijnlijk parallelle
wereld zakenpartners, concurrenten en vijanden letterlijk worden geëlimineerd.

De lezer van het volumineuze dossier kan een glimp opvangen van de mores van de onderwereld:
het laten doodschieten van een schuldeiser is voor zijn schuldenaar al snel goedkoper dan het
hem betalen van wat hem toekomt. En wanneer iemand uit angst voor eigen lijf en leden bij de
politie het hart lucht over wat zich in die onderwereld voltrekt, doet hem dat met stip stijgen op de
lijst van voorgenomen moorden. Het zekere moet immers voor het onzekere worden genomen. En
ook het jargon valt op: de moord als “klus”, het laten vermoorden van iemand is hetzelfde als
“afscheid nemen”.

Beklemmend is ook dat de uitvoering van een eenmaal voorgenomen moord haast onafwendbaar
lijkt. Zowel uit uitlatingen van getuigen als bijvoorbeeld uit de gang van zaken rond het slachtoffer
[betrokkene 10] volgt dat, wanneer een beoogd slachtoffer eenmaal ‘op de lijst staat’, hij daar niet
meer af komt.

Op zoek naar de maatschappelijke reactie op dit soort misdrijven kan ook al snel worden gehoord
dat de onderwereld met zijn zelfreinigend vermogen de samenleving als geheel een dienst
bewijst, ofwel: opgeruimd staat netjes. Die reactie suggereert bij de spreker een houding van
onverholen cynisch, onverschillig schouderophalen, maar eigenlijk getuigt deze van een gevoel van
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ultieme machteloosheid. En daarmee is ook de brug geslagen naar het nader te bespreken
strafdoel van generale preventie: met bestraffing in deze zaak wordt ook beoogd eraan bij te
dragen dat anderen van het plegen van dit soort misdrijven worden weerhouden.

Waar het gaat om de persoon van [verdachte] is het volgende van belang.

Uit een op zijn naam gesteld uittreksel Justitiële Documentatie van 29 maart 2017 blijkt dat hij
eerder door de strafrechter tot zeer aanzienlijke gevangenisstraffen is veroordeeld, reeds in 1993
voor diefstal met geweld en poging tot doodslag tot 9 jaren. In 2006 is hij veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 32 maanden ter zake van overtreding van de Wet wapens en munitie en de
Opiumwet.

De vermoede persoonlijkheid van [verdachte] baart zorgen en heeft vragen opgeroepen. Door de
jaren heen als dader betrokken bij zoveel liquidaties (en pogingen daartoe), wat zegt dat over
hem? [verdachte] heeft zijn betrokkenheid bij de tenlastegelegde feiten integraal ontkend. Die
proceshouding heeft de mogelijkheid voor scherper zicht op zijn persoon en het functioneren van
het geweten enigszins belemmerd. En wat is gebleken van zijn op wereldverbetering gerichte
inzet heeft dat zicht bepaald niet scherper gemaakt: een zelfverklaarde altruïst, die – zo heeft ook
het hof in hoger beroep vastgesteld – een reeks zeer ernstige feiten op zijn kerfstok heeft.

Meer dan eens is het gebeurd, dat de door [verdachte] ter terechtzitting gegeven antwoorden
dermate cryptisch zijn geweest dat het erop leek dat hij daarmee beoogde het bestaande licht op
de ter bespreking en beoordeling voorliggende materie diffuus te maken. In dat verband heeft hij
in zijn verklaringen regelmatig het bestaan van een in zijn ogen weliswaar uiterst relevante, maar
door hem nimmer onthulde werkelijkheid gesuggereerd. Door kennisneming van die werkelijkheid
– waarin ook politie en justitie een plaats innemen – zou volgens [verdachte] voor het hof veel op
zijn plaats kunnen vallen, met gevolg dat het over hem in het dossier geschetste beeld van hitman
naar het rijk der fabelen kan worden verwezen. Wat daarvan overigens zij, het is de keuze van
[verdachte] geweest het bij dat suggereren te laten, ook nadat er door het hof meer dan eens op
onthulling van die werkelijkheid is aangedrongen.

Dit een en ander heeft bijgedragen aan het van de persoon van [verdachte] verkregen beeld, van
iemand die soms moeite heeft gehad met het verbinden van zijn geestelijke wereld met die van de
professionals in de rechtszaal.

Zijn zelfverklaarde betrokkenheid op het metterdaad verbeteren van de wereld heeft op meer
momenten vorm en inhoud gekregen. Jaren geleden reeds in de vorm van een door hem voor
drugsverslaafden ontwikkeld programma, dat door een stichting, die hij heeft opgericht en
bestuurd, aan gedetineerden wordt aangeboden. Recentelijk nog door een website op te zetten
voor zijn stichting [C] , waarvan de verdachte tijdens enkele zittingen van het hof een T-shirt of
trui droeg.

Het hof heeft in de van de persoon van [verdachte] verkregen indruk aanleiding gezien zich door
een deskundige te laten voorlichten. Een op last van het hof verricht psychiatrisch consult heeft
onder meer als conclusie opgeleverd dat er bij [verdachte] geen aanknopingspunten zijn voor
psychiatrische problematiek noch van psychologische beperkingen, die nader onderzoek naar zijn
geestvermogens rechtvaardigen. De rapporteur heeft naast zijn vaststelling van het ontbreken
van een indicatie voor nader onderzoek ook nog gewezen op de hinderpalen die aan een nader
onderzoek aan de geestvermogens in de weg staan. Die hinderpalen hangen samen met zowel
zijn proceshouding als met de door [verdachte] gepretendeerde bijna-doodervaring in 1993 als
oorzaak van zijn veranderde levensvisie, waarvan, naar het hof [verdachte] begrijpt, altruïsme de
essentie is.

Op grond van de aard en het getal van de bewezen geachte misdrijven en het milieu waarin deze
zijn begaan, moet het ervoor worden gehouden dat het gevaar voor herhaling niet alleen
denkbeeldig is.
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28.2.

28.3.

28.4.

Gelet op de aard, ernst en veelheid van de bewezen geachte feiten kent het hof aan het strafdoel
van vergelding groot gewicht toe. Daarnaast weegt ook het belang van beveiliging van de
samenleving zwaar; zoals al is overwogen acht het hof het niet ondenkbaar dat [verdachte] zich in
vrijheid andermaal schuldig maakt aan soortgelijke misdrijven. Immers, ook eerder is hij, na
ommekomst van detenties, voortgegaan op de door hem ingeslagen weg van het plegen van
liquidaties.

Daarnaast beoogt het hof met bestraffing van [verdachte] eraan bij te dragen dat ook anderen
ervan worden weerhouden om dergelijke misdrijven te begaan. Heeft het hof (pogingen tot)
liquidaties beoordeeld die zijn begaan in de periode van 1993 tot in 2006, de actualiteit leert dat
met bestraffing ook aan dit strafdoel dient te worden bijgedragen.

Al het voorgaande voert het hof tot de slotsom dat het hof geen ruimte aanwezig acht voor de
oplegging van een andere gevangenisstraf dan de levenslange. Het hof zal hierna onderzoeken of
niettemin van die strafoplegging moet worden afgezien.”

Hetgeen door de verdediging ter terechtzitting in hoger beroep van 13 januari 2017 omtrent de
strafoplegging is aangevoerd,187 heeft het hof aldus opgevat dat oplegging van deze straf in strijd
is met het in art. 3 EVRM neergelegde verbod op een onmenselijke behandeling of bestraffing,
hetgeen mijns inziens geen onbegrijpelijke uitleg is van het verweer. Het hof heeft paragraaf 7.2
van het arrest188 gewijd aan een uitgebreide uiteenzetting op basis van de jurisprudentie van het
EHRM en het – ten tijde van het wijzen van het arrest – door de Hoge Raad gehanteerde kader.
Vervolgens heeft het hof de ontwikkelingen in de Nederlandse praktijk, uitmondend in het Besluit
adviescollege levenslanggestraften189 (hierna: Besluit ACL), getoetst. Op basis daarvan komt het
hof tot de volgende conclusie en afsluitende opmerkingen:190

“Al hetgeen in het voorgaande is overwogen brengt het hof tot de conclusie dat oplegging van een
levenslange gevangenisstraf aan de verdachte niet in strijd kan komen met de eisen die daaraan
op grond van artikel 3 EVRM moeten worden gesteld.

Tot slot verdient het volgende nog opmerking. Het hof heeft hiervoor een juridische beoordeling
gegeven van een sinds zeer korte tijd bestaande regeling. De conclusie luidt dat deze regeling
aan de daaraan te stellen eisen die voortvloeien uit verdragsrecht, voldoet. Pas na geruime tijd zal
echter blijken hoe de regeling wordt toegepast. In zoverre heeft de gegeven materiële
beoordeling een beperkte betekenis omdat juist uit de praktische toepassing zal dienen te blijken
of de beslispraktijk zich verdraagt met de verdragseisen. Ook zal de toekomst leren of de
procedure en het toetsingskader zoals neergelegd in het Besluit, duurzaam van karakter zijn. Er is
immers voor de nabije toekomst een voorstel voor een wettelijke regeling in het vooruitzicht
gesteld. Daarnaast blijkt uit het feit dat het op 1 maart 2017 in werking getreden Besluit op 1 juli
2017 al zijn eerste wijziging ondergaat, reeds dat de bestuurlijke inzichten in beweging zijn.

De beoordeling van zowel de materiële toetsingscriteria als de procedurele regels vormt daarom
een momentopname. Deze biedt evenwel voldoende grondslag voor de slotsom dat voor
oplegging van een levenslange gevangenisstraf geen contra-indicaties bestaan.”

De Hoge Raad heeft op 5 juli 2016 zijn beslissing op de vraag of oplegging van een levenslange
gevangenisstraf onverenigbaar is met art. 3 EVRM aangehouden, teneinde de wijziging van de
tenuitvoerleggingspraktijk af te wachten, zodat een tot levenslang veroordeelde zou worden
voorzien in een reële mogelijkheid tot herbeoordeling van de straf, met een mogelijke verkorting
van de straf of (voorwaardelijke) invrijheidsstelling tot gevolg.191

Inmiddels heeft de Hoge Raad zich bij arrest van 19 december 2017 uitgesproken over de vraag
of de oplegging van de levenslange gevangenisstraf – gelet op de op dat moment bestaande
tenuitvoerleggingspraktijk – onverenigbaar was met de eisen die art. 3 EVRM stelt.192 De wijze van
herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf zoals voortvloeiend uit het (gewijzigde)
Besluit ACL, alsmede de daarmee gepaard gaande wijzigingen in de Regeling selectie, plaatsing en
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3.5.4.

overplaatsing van gedetineerden en de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting193, is daarbij in
overweging genomen.194 In het kader van de toetsing van die herbeoordeling overwoog de Hoge
Raad als volgt:

“3.5.2. Op grond van de rechtspraak van het EHRM heeft als uitgangspunt te gelden dat de
(eerste) herbeoordeling na niet meer dan 25 jaar na oplegging van de levenslange
gevangenisstraf plaatsvindt en dat na die termijn periodiek de mogelijkheid van herbeoordeling
wordt geboden. Daarmee is niet onverenigbaar dat art. 4, derde lid, Besluit ACL bepaalt dat de
ambtshalve beoordeling van de mogelijkheid tot gratieverlening uiterlijk 27 jaar na aanvang van
de detentie geschiedt, in aanmerking genomen dat blijkens art. 1, aanhef en sub g, Besluit ACL die
termijn reeds aanvangt op het moment van de inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis ter
zake van het feit waarvoor de levenslange gevangenisstraf is opgelegd.(17) Voorts is de
veroordeelde op grond van de Gratiewet te allen tijde bevoegd een verzoek tot gratie in te
dienen. Indien een gratieverzoek ter zake van een levenslange gevangenisstraf wordt ingediend
na ommekomst van de genoemde termijn van 27 jaar, is het Adviescollege belast met de taak om
de minister te informeren over de voortgang van resocialisatie- en re-integratieactiviteiten.(18)

Bij de herbeoordeling moet, gelet op de eisen die art. 3 EVRM stelt, de vraag aan de orde
komen of zich zodanige veranderingen aan de zijde van de veroordeelde hebben voltrokken
en zodanige vooruitgang is geboekt in zijn of haar resocialisatie, dat verdere
tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf niet langer is gerechtvaardigd. De
algemene maatstaf die – voor zover hier relevant – op grond van art. 2, aanhef en onder b,
Gratiewet wordt aangelegd, houdt in of het aannemelijk is geworden dat met de
tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing of de voortzetting daarvan geen met de
strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt gediend. Met het oog op de
toepassing van die maatstaf is van belang dat, in de onder 3.4 geschetste procedure van
herbeoordeling, de beslissing omtrent gratie onlosmakelijk is verbonden met de advisering
door het Adviescollege omtrent het aanbieden van re-integratieactiviteiten, waarbij deze
advisering als "het voortraject van de gratieprocedure" is te beschouwen.(19) 
De criteria die het Adviescollege aanlegt, zoals opgenomen in art. 4, vierde lid, Besluit ACL,
zijn derhalve tevens van belang voor de beslissing omtrent gratieverlening.(20) Het komt bij
de ambtshalve beoordeling van de mogelijkheid van gratieverlening of de beoordeling van
een nadien ingediend verzoek tot gratieverlening derhalve aan op de vraag of – gelet op het
gedrag en de ontwikkeling van de veroordeelde gedurende zijn detentie, en in aanmerking
genomen de overige in art. 4, vierde lid, Besluit ACL genoemde criteria – verdere
tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf niet langer is gerechtvaardigd.
Vanwege deze samenhang tussen enerzijds de in de gratieprocedure toepasselijke maatstaf
en anderzijds de advisering door het Adviescollege, verschaft art. 4, vierde lid, Besluit ACL
voor de veroordeelde ook in voldoende mate inzicht in de objectieve criteria die worden
aangelegd bij de in 3.4 geschetste procedure van herbeoordeling.(21)

Met betrekking tot de procedurele waarborgen in verband met de ambtshalve beoordeling
van de mogelijkheid tot gratieverlening dan wel de beoordeling van een gratieverzoek is het
navolgende van belang.

Nadat door het Adviescollege advies is uitgebracht, neemt de minister op de voet van art. 7
Besluit ACL een beslissing omtrent het (al dan niet) aanbieden van re-integratieactiviteiten.
De minister kan slechts gemotiveerd afwijken van het advies van het Adviescollege om die
activiteiten aan te bieden.(22) Indien het verloop van de procedure dan wel (de motivering
van) de beslissing van de minister daartoe aanleiding geeft, kan de veroordeelde tegen die
beslissing opkomen in een procedure bij de burgerlijke rechter.(23)

De Gratiewet kent geen termijn waarbinnen een beslissing omtrent het al dan niet verlenen
van gratie wordt genomen. Indien echter niet binnen een redelijke termijn de beslissing
wordt genomen ter zake van de in art. 4, derde lid, Besluit ACL genoemde ambtshalve
beoordeling van de mogelijkheid van gratieverlening of op een door de veroordeelde
ingediend gratieverzoek, kan de burgerlijke rechter op vordering van de veroordeelde
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3.6

gebieden dat binnen een daartoe gestelde termijn die beslissing wordt genomen.

Voorts voorziet de Gratiewet niet in een rechtsmiddel tegen een (negatieve) beslissing
omtrent de verlening van gratie. Naar ook in parlementaire stukken wordt opgemerkt,(24)
kan de veroordeelde echter in verband met die beslissing het oordeel inroepen van de
burgerlijke rechter. Deze kan beoordelen of de negatieve beslissing omtrent de verlening van
gratie, in het licht van de eisen die art. 3 EVRM stelt, onrechtmatig is. Die beoordeling richt
zich met name op de redenen die zijn opgegeven voor deze beslissing. Die motiveringsplicht
berust, indien een verzoek tot gratieverlening wordt afgewezen, op art. 18, tweede lid,
Gratiewet. Eenzelfde verplichting tot opgaaf van redenen moet, in het licht van de
rechtspraak van het EHRM,(25) worden aangenomen indien de in art. 4, derde lid, Besluit
ACL genoemde ambtshalve beoordeling niet tot gratieverlening leidt. Een deugdelijke
motivering van de negatieve beslissing omtrent gratieverlening is in het bijzonder van belang
indien wordt afgeweken van het onder 3.4 sub (g) genoemde advies van het gerecht dat de
straf heeft opgelegd, nu dit advies – naar wordt bevestigd in de parlementaire stukken – in
beginsel leidend is bij het nemen van de beslissing omtrent gratieverlening.(26)

Binnen het kader van de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf dienen, in
overeenstemming met de eisen die art. 3 EVRM stelt, voor de ommekomst van de onder 3.4
sub (a) genoemde termijn van 25 jaar aan de veroordeelde activiteiten – onder meer in de
vorm van arbeid, scholing en gedragsinterventies – te worden aangeboden die hem in staat
stellen zich gedurende de detentie te ontwikkelen, alsook inzicht te verkrijgen in de
relevante en noodzakelijke ontwikkelingsmogelijkheden, ten behoeve van een mogelijke
terugkeer in de samenleving en met het oog op de advisering en de besluitvorming omtrent
het aanbieden van re-integratieactiviteiten na ommekomst van die termijn. De onder 3.3
genoemde regelingen sluiten een zodanig aanbod van activiteiten niet uit, waarbij nog van
belang is dat, in verband met het aanbieden van passende (medische) behandeling en
(psychiatrische) zorg aan de veroordeelde, reeds in het jaar nadat de levenslange
gevangenisstraf onherroepelijk is geworden, gedragsdeskundige rapportage plaatsvindt.
(27)
De Penitentiaire beginselenwet voorziet in het recht van (beklag en) beroep ter zake van
beslissingen die verband houden met het detentie- en re-integratieplan en de daarin op te
nemen activiteiten, ook voor het einde van de eerder genoemde termijn van 25 jaar, alsook
beslissingen omtrent het verlenen van re-integratieverlof. De vraag of het detentieverloop in
een individueel geval in overeenstemming is met de eisen die art. 3 EVRM stelt, komt in deze
penitentiaire rechtsgang aan de orde.

De Hoge Raad is van oordeel dat, gelet op de inhoud van de onder 3.3 en 3.4 geschetste
regelingen en in aanmerking genomen hetgeen onder 3.5 is overwogen met betrekking tot de
beoordelingsmogelijkheden van de burgerlijke rechter alsmede de penitentiaire rechter in de fase
van tenuitvoerlegging, het Nederlandse recht thans voorziet in een zodanig stelsel van
herbeoordeling op grond waarvan in de zich daarvoor lenende gevallen kan worden overgegaan
tot verkorting van de levenslange gevangenisstraf, dat de oplegging van de levenslange
gevangenisstraf op zichzelf niet in strijd is met art. 3 EVRM. De recente introductie van dit stelsel
betekent dat thans geen (doorslaggevende) betekenis toekomt aan de feitelijke mogelijkheden
tot bekorting van de levenslange gevangenisstraf zoals die voordien bestonden. Dat laat onverlet
dat indien op enig moment zou komen vast te staan dat een levenslange gevangenisstraf ook
onder vigeur van het nieuwe stelsel van herbeoordeling in de praktijk nimmer wordt verkort, zulks
bepaaldelijk een factor van betekenis zal zijn bij de alsdan te beantwoorden vraag of de oplegging
dan wel de verdere tenuitvoerlegging verenigbaar is met art. 3 EVRM. Die vraag is thans echter
niet aan de orde.”

Voetnoten:

(17) Vgl. in dit verband EHRM 13 november 2014, nr. 40014/10, Bodein tegen Frankrijk, § 61.

(18) Art. 4, eerste lid aanhef en onder b en d, Besluit ACL.
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(19) Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 338, p. 22 en Kamerstukken II 2016/17, 29 279, nr. 366,
p. 10, 16.

(20) Kamerstukken II 2016/17, 29 279, nr. 354, p. 2 en Kamerstukken II 2016/17, 29 279, nr. 366,
p. 8, 15.

(21) Vgl. EHRM 17 januari 2017, nr. 57592/08, Hutchinson tegen Verenigd Koninkrijk, § 59-65 en
EHRM 23 mei 2017, nr. 22662/13, 51059/13, 58823/13, 59692/13, 59700/13, 60115/13, 69425/13
en 72824/13, Matiošaitis en anderen tegen Litouwen, § 168.

(22) Art. 7, tweede lid, Besluit ACL.

(23) Vgl. Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 338, p. 20 en Toelichting, Stcrt. 2016, 65365, p. 6-7.

(24) Kamerstukken II 2016/17, 29 279, nr. 366, p. 16, waarin wordt verwezen naar het arrest van
het Hof Den Haag van 5 april 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:952.

(25) Vgl. EHRM 23 mei 2017, nr. 22662/13, 51059/13, 58823/13, 59692/13, 59700/13, 60115/13,
69425/13 en 72824/13, Matiošaitis en anderen tegen Litouwen, § 181, waarin onder "review"
tevens wordt begrepen "the executive giving reasons".

(26) Kamerstukken II 2016/17, 29 279, nr. 366, p. 16.

(27) Toelichting, Stcrt. 2017, 48627, p. 6.

De grondslag voor het middel ligt in de opvatting dat het huidige stelsel op meerdere vlakken
niet in overeenstemming is met de vereisten die art. 3 EVRM blijkens de rechtspraak van het EHRM
aan de oplegging en voortdurende tenuitvoerlegging van zo’n levenslange gevangenisstraf stelt.
Het stelsel zou de tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde niet een vooruitzicht op vrijlating
en de mogelijkheid tot herbeoordeling (‘a prospect to release and a possibility to review’) bieden
dat beantwoordt aan de eisen die het EHRM daaraan stelt. Hoewel zich sinds de Hoge Raad
voornoemd arrest wees geen wijzigingen hebben voorgedaan in (het beleid aangaande) de
tenuitvoerleggingspraktijk van de levenslange gevangenisstraf, komt het mij – mede met het oog
op de voorgenomen wettelijke regeling195 – dienstig voor de bezwaren van de stellers van het
middel toch nader te belichten.

Prospect to release

De stellers van het middel nemen onder verwijzing naar voornoemd arrest van de Hoge Raad
van 19 december 2017 allereerst het standpunt in dat het zich reeds thans laat aanzien dat het
huidige Nederlandse stelsel het vrijwel onmogelijk maakt om binnen de termijn van 25 jaar, die ook
volgens de rechtspraak van de Hoge Raad als uitgangspunt heeft te gelden voor het plaatsvinden
van de eerste herbeoordeling, zich zodanig te kunnen rehabiliteren dat een reëel vooruitzicht op
vrijlating komt te bestaan, hetgeen strijdig zou zijn met de positieve verplichtingen van de
Staat.196 Het zou slechts blijven bij een theoretische mogelijkheid om na 25 jaar na oplegging van
de straf (of in ieder geval 27 jaar na aanvang van de detentie) in vrijheid te worden gesteld, nu
re-integratieactiviteiten pas na positieve advisering door het ACL worden aangeboden en de
verdachte tot dat moment is aangewezen op resocialisatie-activiteiten. Die activiteiten zouden op
humane detentie zien en niet op terugkeer in de samenleving en evenmin specifiek op
(levens)langgestraften gericht zijn. De daarmee samenhangende uitsluiting van de mogelijkheid
van verlof in de periode voorafgaand aan de advisering zou een verslechtering van de positie van
levenslanggestraften betekenen, ten opzichte van de mogelijkheid die voorheen zou hebben
bestaan om ook vóór de eerste 25 jaar via de civiele rechter te kunnen verzoeken om in het kader
van re-integratie verlof toe te staan. Aan de ‘eindsprint’ met betrekking tot re-integratieactiviteiten
in de twee jaar na het positieve advies van het Adviescollege zou een levenslanggestrafte
onvoldoende hebben om voor gratieverlening in aanmerking te kunnen komen.

Vooropgesteld zij dat het EHRM in de zaak-Murray aan de lidstaten een ruime ‘margin of
appreciation’ heeft gelaten met betrekking tot de invulling van de verplichting tot het bieden van
mogelijkheden om te kunnen streven naar rehabilitatie teneinde op enig moment in aanmerking te
kunnen komen voor invrijheidsstelling.197 Het EHRM werkt niet uit hoe de inspanningsverplichting
van de lidstaten moet worden vormgegeven, maar benadrukt wel het bestaan van “a positive
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28.9.

obligation to secure prison regimes to life prisoners which are compatible with the aim of
rehabilitation and enable such prisoners to make progress towards their rehabilitation”.198 Zoals
het hof in dat verband in de onderhavige zaak ook al heeft opgemerkt, dient deze verplichting
volgens het EHRM niet zodanig te worden opgevat dat de lidstaten een ‘excessive burden’ wordt
opgelegd.199

Wat het EHRM voorts verstaat onder ‘the principle of rehabilitation’ kan kortweg worden
samengevat tot de re-integratie van een veroordeelde in de maatschappij, in welk verband
benadrukt wordt dat één van de doelen van rehabilitatie het voorkomen van recidive inhoudt.200

Laatstgenoemd doel maakt dat het rehabilitatieprincipe tevens verband houdt met een andere
positieve verplichting van de Staat: de beveiliging van de samenleving.201 Dat de invulling van dat
rehabilitatiebegrip onder invloed van de regelgeving vanuit de Raad van Europa in de loop der
jaren aan verandering onderhevig is geweest, blijkt uit de volgende inleidende passage van het
EHRM op het relevante juridische kader: “While rehabilitation was recognised as a means of
preventing recidivism, more recently and more positively it constitutes rather the idea of
resocialisation through the fostering of personal responsibility”, hetgeen versterkt wordt door wat
het ‘progression principle’ wordt genoemd. Dat principe gaat ervan uit dat de
(levens)langgestrafte zich gedurende de straf progressief door het gevangenisregime beweegt:
waar in de begindagen de nadruk ligt op bestraffing en vergelding, zouden de latere fases meer
op de voorbereiding op vrijlating gericht moeten zijn.202

Volgens Meijer is het door het EHRM gehanteerde begrip ‘rehabilitation', doordat het betrekking
heeft op het beoogde resultaat en bovendien op de fase na afloop van de straf, ruimer dan ons
resocialisatiebegrip.203 Het resocialisatiebeginsel dat terug te vinden is in art. 2 lid 2 van de
Penitentiaire Beginselenwet heeft betrekking op de voorbereiding op de terugkeer in de
samenleving en stelt dat “met handhaving van het karakter van de vrijheidsstraf of de
vrijheidsbenemende maatregel (…) de tenuitvoerlegging hiervan zoveel mogelijk en afhankelijk van
het gedrag van de betrokkene dienstbaar gemaakt [wordt] aan de voorbereiding van de
terugkeer in de maatschappij”.204 Tegelijkertijd klinkt in dat artikellid ook de verplichting door om de
maatschappij te beschermen: “bij het verlenen van vrijheden aan gedetineerden wordt rekening
gehouden met de veiligheid van de samenleving en de belangen van slachtoffers en
nabestaanden”. Aangenomen mag worden dat levenslanggestraften sinds de EHRM-zaak Murray
niet meer zijn uitgezonderd van dat principe, ondanks dat de staatssecretaris in het kader van de
verhouding van de levenslange gevangenisstraf tot de tijdelijke gevangenisstraf stelde te willen
vasthouden aan het uitgangspunt dat een levenslanggestrafte in beginsel niet meer terugkomt in
de maatschappij.205 In de literatuur, met name in een aantal kritische stukken die volgden op het
voornemen van de staatssecretaris tot wijziging van de tenuitvoerleggingspraktijk, viel mij op dat
de termen ‘resocialisatie’, ‘re-integratie’ en ‘rehabilitatie’, meer dan eens als elkaars synoniemen
worden gebruikt.206 Mijn (voormalige) ambtgenoot Machielse wees eerder ook al op de verwarring
die kan ontstaan doordat de termen ‘resocialisatie’ en ‘re-integratie’ in de Nederlandse
beleidsstukken door elkaar worden gebruikt zonder dat daaraan voldoende onderscheidende
inhoud wordt verleend.207 Ten aanzien van deze begrippen heeft de staatssecretaris verduidelijkt
wat vanaf de invoering van het nieuwe beleid daaronder zal worden verstaan. Resocialisatie ziet
op de activiteiten die in de eerste 25 jaar detentie worden aangeboden in het kader van een
zinvolle dagbesteding en ter bevordering van het sociaal functioneren. Er wordt volgens de
staatssecretaris ingezet op het zoveel mogelijk voorkomen van detentieschade. De re-
integratieactiviteiten zijn vervolgens gericht op de voorbereiding van een concrete terugkeer in de
samenleving. Verlof valt daar ook onder .208 Inmiddels kan de keuze van de staatssecretaris voor
een expliciet onderscheid tussen activiteiten gericht op resocialisatie en activiteiten gericht op re-
integratie, die tezamen ten dienste staan van de beoogde rehabilitatie van de gedetineerde, ook
uit de toelichting bij het Besluit ACL worden opgemaakt.209 De betreffende passage in de
toelichting op het besluit luidt immers als volgt:210

“In de aanloop naar de herbeoordeling die vijfentwintig jaar na (eerste) oplegging van de
levenslange gevangenisstraf wordt uitgevoerd via een ambtshalve gratieprocedure, wordt uiterlijk
twee jaar daaraan voorafgaand een eerste advies uitgebracht door het Adviescollege voor welke
activiteiten gericht op re-integratie de levenslanggestrafte in aanmerking komt.
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Levenslanggestraften krijgen tot de eerste advisering reguliere resocialisatie-activiteiten
aangeboden. Er is sprake van structuur, regelmaat en het aanspreken op de eigen
verantwoordelijkheid van de gedetineerde. In de fase tot de eerste advisering door het
Adviescollege is verlof uitgesloten en worden ook geen interventies aangeboden die zien op een
daadwerkelijke concrete terugkeer in de samenleving. Na de eerste advisering door het
Adviescollege kunnen na een positief advies ook re-integratieactiviteiten worden aangeboden.
Daarbij behoort verlof tot de mogelijkheden. Als de minister het positieve advies van het
Adviescollege overneemt, wordt door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) naast het detentieplan
ook een re-integratieplan opgesteld. In de fase waarin ook re-integratie-activiteiten worden
aangeboden, wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en zelfontplooiing van de
levenslanggestrafte en wordt van de levenslanggestrafte verwacht dat hij initiatief toont. Dit is
van belang omdat bij langgestrafte gedetineerden onontkoombaar is dat institutionalisering zich in
meer of mindere mate heeft gemanifesteerd. Daarom is het noodzakelijk dat aan de
levenslanggestrafte, als hij mag starten met een re-integratietraject, geleidelijk meer vrijheden
worden toegekend om zijn ontwikkelingen goed te monitoren. Verder wordt de gedetineerde
tijdens het traject onder meer op vijf onderdelen ondersteund: een geldig identiteitsbewijs,
onderdak direct na ontslag uit detentie, inkomen uit werk of een (tijdelijke) uitkering om na
ontslag uit detentie in het eerste levensonderhoud te kunnen voorzien en indien arbeid niet
beschikbaar is een vorm van dagbesteding, inzicht in schuldenproblematiek en het realiseren van
(continuïteit van) zorg en een zorgverzekering. Met dit alles wordt de levenslanggestrafte vanaf
de aanvang van de detentie de gelegenheid geboden te werken aan zijn rehabilitatie.”

28.10.

28.11.

Het onderschrijven door de staatssecretaris van het belang om de gedetineerde zo snel mogelijk
met een rehabilitatietraject te laten starten heeft hiermee vorm gekregen, zij het dat dit gefaseerd
wordt ingevuld.211 De inzet van re-integratieve activiteiten wordt afhankelijk gesteld van de
voortgang van de gedetineerden op het gebied van resocialisatie. In mijn optiek komt dat niet
onlogisch voor. Zonder die voortgang lijkt het aanbieden van re-integratieve activiteiten, gericht op
(verdere) voorbereiding daadwerkelijke terugkeer in de samenleving, mij een nodeloze
investering. Niet voor niets sprak de staatssecretaris in dat verband van “de vijf leefgebieden in
het kader van nazorg (werk en inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg)”.212 De
bewering dat levenslanggestraften tot die tijd “aangewezen” zijn op resocialisatie-activiteiten
miskent mijns inziens de doelstelling daarvan. Datzelfde geldt voor de klacht over de “eindsprint”
van twee jaar, waarmee wordt gesuggereerd dat de re-integratieactiviteiten op zichzelf staan en
volgen op 25 jaar “stilstand”. Ook tijdens die eerste 25 jaren van de straf kunnen
levenslanggestraften immers werken aan herstel jegens in ieder geval zichzelf en daarnaast
jegens de achterban, slachtoffer(s) en/of nabestaande(n) en/of de samenleving, teneinde na
afloop van die periode aan het ACL aan te kunnen tonen dat met de voortzetting van de
tenuitvoerlegging van de straf geen legitieme strafdoelen meer worden gediend.213

Voorts heeft de constatering van de stellers dat de inschatting van Machielse214 dat
reclassering onderdeel zal zijn van de ‘humane detentie’, onjuist is, omdat reclasseringscontact
wordt gezien als re-integratieactiviteit, mijns inziens nog niet tot gevolg dat de
levenslanggestrafte de eerste 25 jaar van zijn detentie niet wezenlijk voorbereid wordt op zijn
mogelijke terugkeer in de samenleving. Reclassering is immers een vorm van maatschappelijk
werk, gericht op verdachten en daders van strafbare feiten en met als doel recidive terug te
dringen door begeleiding en toezicht en – meer specifiek met betrekking tot oud-gedetineerden –
gericht op de sociale aanpassing of heraanpassing van personen die zich buiten de maatschappij
hebben geplaatst.215 Volgens Derks ligt het verschil met resocialiseren onder meer in de
gerichtheid daarvan op het voorbereiden van het ontslag, waar reclassering meer ziet op
praktische begeleiding daarna.216 Het eerst opstarten van reclasseringsactiviteiten in de re-
integratiefase acht ik, gelet op voorgaande doelstelling daarvan, niet bezwaarlijk.

De bezwaren tegen de resocialisatieactiviteiten, die niet specifiek op levenslanggestraften
gericht zouden zijn, hebben de stellers van het middel niet nader toegelicht. In dat verband heeft
de staatssecretaris overwogen dat het dagprogramma vanaf de start van de detentie in het teken
van resocialisatie zal staan en in kaart gebracht wordt wat de zorgbehoeften en eventuele
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28.12.

28.13.

28.14.

28.15.

gewenste ondersteuning op sociaal vlak zijn. Daarnaast worden hem zinvolle dagbesteding,
gedragsinterventies en zo nodig psychiatrische, psychologische en medische hulp geboden.217 Het
lijkt mij inherent aan de persoonsgerichte aanpak die het gevangeniswezen van de Dienst
Justitiële Inrichtingen voorstaat, dat bij een levenslanggestrafte rekening wordt gehouden met
eventuele verschillen met gedetineerden die een tijdelijke straf opgelegd gekregen hebben.218 Het
vastleggen van die aanpak in een detentieplan biedt bovendien perspectieven om het eerste
gedeelte van de levenslange gevangenisstraf te doen verlopen volgens het progressieprincipe dat
door het EHRM wordt voorgeschreven.219

Voorts klaagt het middel over het vernieuwde verlofstelsel. De stelling die in de toelichting op
het middel naar voren wordt gebracht dat verlof van groot belang moet worden geacht als
voorbereiding op mogelijke terugkeer in de samenleving wordt door de vormgeving van het
nieuwe beleid niet weersproken, zij het dat re-integratieverlof pas aan de orde komt wanneer de
levenslanggestrafte uitzicht heeft op en reeds is begonnen aan de voorbereiding op zijn
daadwerkelijke terugkeer in de maatschappij. Tot die tijd zijn algemeen en regimair verlof
uitgesloten voor levenslanggestraften, omdat geen strafrestant kan worden bepaald, maar
behoort incidenteel verlof wel tot de mogelijkheden. Op basis van het nieuwe stelsel geldt het
vereiste dat verlof deel uitmaakt van de re-integratie.220 Daartoe is in de gewijzigde Regeling
tijdelijk verlaten van de inrichting in art. 20d lid 3 opgenomen dat een verzoek om re-
integratieverlof wordt afgewezen ingeval van een levenslanggestrafte die nog niet is toegelaten
tot de re-integratiefase. Voor zover namens de verdachte is aangevoerd dat de voornoemde
wijziging een verslechtering zou betekenen ten opzichte van de mogelijkheid die voorheen zou
hebben bestaan om ook vóór de eerste 25 jaar via de civiele rechter te kunnen verzoeken om
verlof toe te staan, kan ik de stellers van de middelen niet volgen. Anders dan voorheen wordt
door het nieuwe beleid bewerkstelligd dat de levenslanggestrafte de mogelijkheid krijgt na
beoordeling van de mate waarin hij voortuitgang heeft gemaakt in het kader van zijn
resocialisatie, te worden voorbereid op zijn daadwerkelijke terugkeer in de samenleving. De RSJ is
de aangewezen instantie die kan oordelen over een klacht over een beslissing met betrekking tot
verlof, tenzij de beslissing van de RSJ niet kan worden afgewacht.221 J. Silvis wijst er in het
tijdschrift Sancties op dat naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 19 december 2017
de tenuitvoerleggingspraktijk van de levenslange gevangenisstraf, waaronder het niet verlenen
van re-integratieverlof, in de rechtspraak kritisch kan worden gevolgd.222 Nu deze penitentiaire
rechtsgang ook voor het einde van de eerste 25 jaar detentie openstaat, vermag ik niet in te zien
dat de nieuwe verlofregeling noopt tot de conclusie dat oplegging van de levenslange
gevangenisstraf in algemene zin strijdig dient te worden geacht met art. 3 EVRM.

In diezelfde lijn beoordeel ik de klacht dat door de korte termijn van twee jaar de re-
integratieactiviteiten niet tot gevolg zullen hebben dat gratie wordt verleend. Ook hier zal de
praktijk moeten uitwijzen of dat het geval is. De daarop voortbouwende klacht dat niet kenbaar en
voorzienbaar zou zijn wanneer de levenslanggestrafte in aanmerking komt voor een herkansing,
mist feitelijke grondslag. Zoals ook door het hof is benadrukt223, adviseert het ACL immers over het
volgende toetsmoment, in welk verband de staatssecretaris afstemming op het individuele geval
van belang heeft geacht.224

Gelet op het voorgaande meen ik niet dat het eerst inzetten van re-integratieactiviteiten na
positieve advisering door het ACL ertoe zou leiden dat het slechts blijft bij een theoretische
mogelijkheid om na 25 jaar na oplegging van de straf (of in ieder geval 27 jaar na aanvang van de
detentie) in vrijheid te worden gesteld.

Possibility to review

Ten tweede wordt geklaagd dat regelgeving onvoldoende helder en zeker is (‘sufficient degree
of clarity and certainty’) en dat de beoordeling niet zou kunnen voldoen aan het vereiste dat deze
moet zijn gebaseerd op objectieve, vooraf vastgestelde criteria. Niet duidelijk is, aldus de klacht, of
de criteria waaraan het Adviescollege dient te toetsen ter beoordeling van de vraag of de
gedetineerde in aanmerking komt voor re-integratieactiviteiten, eveneens gelden voor de
beoordeling van het voorstel van gratieverlening door de Minister. Het op basis van de Gratiewet
geldende criterium of aannemelijk is geworden dat met de verdere tenuitvoerlegging van de straf
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“geen met de strafrechtstoepassing na te streven doelen in redelijkheid wordt gediend” zou niet
kunnen voldoen aan voornoemd vereiste, terwijl niet zou zijn voorgeschreven dat de minister zijn
beslissing omtrent de gratieverlening motiveert. Voorts wordt gesteld dat voor zover de criteria die
het Adviescollege dient te hanteren, wel relevant zullen zijn voor de gratieverlening, het criterium
van de impact op het slachtoffer en nabestaanden en, in de sleutel daarvan, de vergelding
oplevert dat de mogelijke invrijheidsstelling afhankelijk wordt gemaakt van de wil en opvatting van
anderen. De levenslanggestrafte zou hierop weinig invloed hebben en doordat het geen objectief
criterium is, zou voor de levenslanggestrafte niet voorzienbaar zijn wat hij moet doen om in
aanmerking te komen voor deze regeling.

Voor zover geklaagd wordt over de onduidelijkheid omtrent de criteria voor gratieverlening
heeft het hof heeft in zijn arrest enerzijds de verschillen tussen de voor de twee
beoordelingsmomenten geldende criteria benadrukt, maar anderzijds op de onlosmakelijke
verbondenheid daarvan gewezen. Inmiddels blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 19
december 2017 dat op basis van de wetsgeschiedenis kan worden aangenomen de criteria die
door het ACL zullen worden gehanteerd ook van belang zullen zijn voor de beslissing omtrent
gratieverlening. Volgens de Hoge Raad maakt de samenhang van de beide beoordelingsmomenten
dat de in art. 4 lid 4 Besluit ACL genoemde criteria ook de gratieprocedure voorzien van objectieve
criteria die voldoende inzichtelijk zijn voor de levenslanggestrafte.225 In grote lijnen komen de
overweging van het hof daarmee overeen. Ik begrijp de overwegingen van het hof226 immers zo
dat de beoordelingsmomenten in elkaars verlengde liggen, in die zin dat het positieve advies
aangaande de start van re-integratieactiviteiten en de daarbij in acht genomen factoren uit het
Besluit als uitgangspunt wordt genomen bij de beoordeling van de mogelijke gratieverlening aan
de levenslanggestrafte. Op basis van de verwijzing naar de overweging van het EHRM in de zaak
Hutchinson komt het hof voorts niet onbegrijpelijk tot de conclusie dat bezwaarlijk kan worden
geoordeeld dat vooraf vastgestelde objectieve en kenbare criteria ontbreken.227 Uit de overweging
van het EHRM waarnaar door het hof verwezen wordt blijkt immers dat het EVRM geen hoge mate
van specificiteit of precisie voorschrijft.228 In het verlengde daarvan merk ik op dat het EHRM in die
zaak ten aanzien van de mogelijkheid tot gratieverlening in het Verenigd Koninkrijk overwoog dat
de bestaande en nog te wijzen jurisprudentie van het EHRM beoogt (inter)nationale rechterlijke
instanties richting te geven bij het nakomen van de wettelijke taak tot gratiëring conform het
verdrag te vervullen.229 Vervolgens staat het EHRM toe dat de concrete uitleg van de
desbetreffende bepaling in de praktijk nadere invulling vindt, waarbij gewezen wordt op de plicht
van de ‘Secretary of State’ om een zodanige beslissing te motiveren en op het belang van de
mogelijkheid een zodanige beslissing aan rechterlijke toetsing te onderwerpen.230 In dat verband
spreekt J. Silvis, onder verwijzing naar een recent arrest van het hof Den Haag waarin bepaald
werd dat de Staat had verzuimd te voldoen aan de informatieplicht omtrent de re-integratie van
een levenslanggestrafte, de verwachting uit dat van de staatssecretaris mag worden verwacht
dat hij informatie verschaft over of, en zo ja wanneer, gratie kan worden verleend.231 Tot slot
miskent de klacht, voor zover deze inhoudt dat ons stelsel in geval van afwijzing van een
gratieverzoek niet voorziet in een motiveringsplicht voor de Minister, dat art. 18 lid 2 van de
Gratiewet wel degelijk een opgaaf van redenen vereist bij afwijzing van het verzoek.232

Als laatste de klacht dat het criterium in art. 4 lid 4 sub d van het Besluit ertoe zou leiden dat
de mogelijke invrijheidsstelling afhankelijk wordt gemaakt van de wil en opvatting van anderen. In
dat verband heeft het hof er terecht op gewezen dat het zich lastig laat bepalen in hoeverre er –
op enig moment – maatschappelijk gezien nog behoefte is aan bestraffing.233 Het scheppen van
een volledig objectief criterium in dat verband lijkt mij welhaast onmogelijk. Uit de brief van de
staatssecretaris van 30 juni 2017 maak ik op dat bij de samenstelling van het ACL belang is
gehecht aan de duiding van het belang van slachtoffers en nabestaanden, aangezien één van de
leden een wetenschapper zal zijn met als expertise de positie en belangen van slachtoffers en
nabestaanden.234 Met Schuyt en Liem meen ik dat het aanbeveling verdient dat het ACL bij het
horen van slachtoffers en nabestaanden – conform de werkwijze van de strafrechter bij het horen
van deze procesdeelnemers – voor ogen houdt dat zij zich mogen uitspreken over de mogelijke
gevolgen, maar dat tegelijkertijd bij de slachtoffers en nabestaanden niet de verwachting wordt
geschapen dat hun oordeel doorslaggevend zal zijn.235 Ook verwijs ik naar Claessen, die stelt dat
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het aanbieden van een herstelgericht proces waaraan slachtoffers en/of nabestaanden kunnen
meewerken, zou kunnen bewerkstelligen dat levenslanggestraften al tijdens de resocialisatiefase
van hun straf kunnen werken aan herstel.236

Ook ten aanzien van de klachten dat de regelgeving onvoldoende helder en zeker is en dat de
beoordeling niet zou kunnen voldoen aan het vereiste dat deze moet zijn gebaseerd op
objectieve, vooraf vastgestelde criteria, faalt het middel.

Het middel faalt.

29. De namens de benadeelde partij [betrokkene 1] voorgestelde schriftuur komt met klachten,
verdeeld over drie middelen, op tegen enkele overwegingen van het hof in het kader van de niet-
ontvankelijkverklaring van de vordering tot vergoeding van shockschade.

Het hof heeft met betrekking tot de onderhavige vordering het volgende overwogen:

“8.5 Ten aanzien van de benadeelde partij [betrokkene 1]

De vordering

De benadeelde partij [betrokkene 1] heeft in eerste aanleg een bedrag van € 25.000 aan
immateriële schade (shockschade) gevorderd, te vermeerderen met wettelijke rente. De
vordering ziet op de gevolgen van het overlijden van haar echtgenoot, [betrokkene 10] ,
slachtoffer in de zaak Perugia (feit A1).

De benadeelde partij is bij het vonnis waarvan beroep niet-ontvankelijk verklaard. Zij heeft
zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot toewijzing van de vordering.

Namens [verdachte] is bepleit dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden
verklaard in haar vordering, omdat er niet is voldaan aan de eisen van shockschade.

Het hof overweegt dat voldoende vast staat dat de benadeelde partij door de gewelddadige
dood van haar man zeer geraakt is en dat zij daarvan ook thans nog de emotionele
gevolgen ondervindt. Het hof acht evenzeer aannemelijk dat de verwerking van een en
ander bemoeilijkt wordt door de lange duur van dit proces en de aldus steeds opnieuw
opkomende media-aandacht voor de moord. Dat schokkende foto’s daarvan in de media
steeds weer verschijnen, moet inderdaad moeilijk te verwerken zijn voor de directe
nabestaanden.

Het hof staat echter – zowel gelet op het verweer als ook ambtshalve – voor de vraag of de
gevorderde schade, in het licht van het hiervoor onder 8.2.1 al weergegeven toetsingskader,
in casu toewijsbaar is.

De vraag is of in casu is voldaan aan de eis van een directe confrontatie met de ernstige
gevolgen van – in dit geval – de moord. Gesteld is dat de benadeelde partij kort na de moord
door een familielid is gebeld en naar de plek van de moord is gegaan. Daar is zij opgevangen
door de politie; zij heeft haar man toen en daar niet kunnen zien. Enkele dagen later heeft
zij geholpen met het aankleden van haar dode echtgenoot en werd zij met de verwondingen
geconfronteerd. Gelet op de gevallen waarin in de jurisprudentie tot op heden een ‘directe
confrontatie’ is aangenomen – en die zich in het algemeen kenmerkten door onverhoedse
waarneming van lichaam en verwondingen van de overledene direct na het feit – is het
aannemen van een directe confrontatie in het onderhavige geval niet vanzelfsprekend.
Toewijzing van de vordering van de benadeelde partij zou een verruimde uitleg van het
begrip “directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het feit” vergen. Dit temeer waar

De namens de benadeelde partijen ingediende middelen
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ook de vele jaren na het feit nog bestaande media-aandacht kennelijk een rol speelt bij de
schade. Het hof acht een dergelijke verruiming van die uitleg niet de taak van de strafrechter
in het kader van een beslissing op een slechts summier onderbouwde en niet of nauwelijks
betwiste vordering; een dergelijk vergaande beslissing vergt in ieder geval een uitgebreid
juridisch debat hetgeen een onevenredige belasting van het strafproces zou opleveren. Daar
komt bij dat de door de benadeelde partij ingebrachte stukken onvoldoende onderbouwing
opleveren voor het aannemen van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld dat het gevolg is
van de directe confrontatie met de gevolgen van de moord. Om deze redenen zal de
benadeelde partij niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering en zal worden
bepaald dat zij deze slechts bij de burgerlijke rechter zal kunnen aanbrengen.”

In zijn overzichtsconclusie met betrekking tot de benadeelde partij237 overwoog de Procureur-
Generaal als volgt: “Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad betreft het oordeel van de
feitenrechter dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding
oplevert een feitelijk oordeel, dat in cassatie slechts op zijn begrijpelijkheid kan worden getoetst.
Opgemerkt kan worden dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat dit oordeel van de
feitenrechter vaak in stand wordt gelaten.”

De zinsneden in het weergegeven citaat hebben wat de onderhavige klachten betreft ook
betekenis. De toetsingsruimte van de Hoge Raad is bij de niet-ontvankelijkverklaring op de voet
van art. 361 lid 3 Sv, dus wegens ‘onevenredige belasting’ uitermate beperkt. De overweging van
het hof begrijp ik zo dat in de onderhavige strafzaak de kwestie van het bepalen van eventuele
shockschade in zowel juridische als feitelijke zin een verdergaand debat eist dan in de strafzaak
mogelijk is en derhalve een onevenredige belasting voor het strafgeding oplevert. Dat oordeel is
aldus niet onbegrijpelijk gemotiveerd. De klachten in de schriftuur, die steeds geïsoleerde frasen
uit die overweging beogen te treffen kunnen niet tot cassatie leiden. Het gaat dan in de eerste
twee middelen – als ik het goed begrijp – in hoofdzaak om de klacht dat de strafrechter anders
dan het hof overweegt wel degelijk als taak zou kunnen hebben om tot een verruiming van de
shockschade jurisprudentie te komen. Die klacht faalt, omdat het hof dat mijn inziens ook niet
heeft miskend, maar aan de niet-ontvankelijkverklaring een ruimere redengeving, te weten de
mede door de juridische onduidelijkheid van die kwestie aan te nemen onevenredige belasting van
het strafgeding ten grondslag heeft gelegd. De klacht die is aangeduid als middel 3 faalt
eveneens, aangezien die ook al opkomt tegen een in dit kader niet zonder meer, dus niet exclusief
dragend onderdeel van de redengeving van het hof, namelijk dat de vordering niet of nauwelijks is
onderbouwd. Dit is – afgezien van het feitelijke karakter van een dergelijke constatering – echter
slechts één aspect van de redenen die tot het oordeel van het hof hebben geleid dat sprake is
van een onevenredige belasting van het strafgeding. De middelen geven al met al blijk van een
onjuiste lezing van de overwegingen van het hof en falen evident.

30. De bestreden uitspraak houdt wat betreft de beslissing op de vordering van de benadeelde
partijen [betrokkene 2] , [betrokkene 3] en [betrokkene 4] het volgende in:

"8.8 De benadeelde partij [betrokkene 2] , [betrokkene 4] en [betrokkene 3]

Door [betrokkene 2] , [betrokkene 4] en [betrokkene 3] is gezamenlijk als benadeelde partij een
bedrag van € 262.090 gevorderd, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 2
november 2005. Deze vordering ziet op de schade door het derven van levensonderhoud ten
gevolge van het overlijden van hun echtgenoot, respectievelijk vader, [betrokkene 14] , slachtoffer
in de zaak Agenda.

De benadeelde partij is bij het vonnis waarvan beroep niet-ontvankelijk verklaard. Zij heeft zich in
hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van de oorspronkelijke vordering.

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot toewijzing van de vordering tot het gevorderde
bedrag, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Namens [verdachte] is de vordering gemotiveerd betwist.
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Het hof overweegt als volgt. Gelet op de aard van de vordering en de hoogte daarvan, gelet op de
onderbouwing van de gevorderde posten en de vraagtekens die daarbij – op het eerste gezicht
niet zonder grond – door de verdediging zijn geplaatst, vergen de beoordeling en de vaststelling
van de omvang van de diverse gevorderde schadecomponenten een dermate inhoudelijk juridisch
en feitelijk debat dat dit een onevenredige belasting van dit strafgeding zou opleveren. Daaraan
kan niet afdoen dat, zoals namens de benadeelde partij is gesteld, de vordering is beperkt tot de
meest basale en nauwelijks voor betwisting vatbare posten. Immers, de verdediging heeft de
vordering integraal betwist. Door de advocaat-generaal en namens de benadeelde partij is nog
betoogd dat subsidiair in ieder geval het namens de kinderen gevorderde bedrag van € 58.886,06
zou kunnen worden toegewezen. Het hof overweegt echter dat de betwisting door [verdachte]
ook dit bedrag omvat, dan wel geacht kan worden te omvatten.

De slotsom is dat de benadeelde partij in de vordering ter zake van de materiële schade niet-
ontvankelijk zal worden verklaard en dat zij deze slechts bij de burgerlijke rechter kan
aanbrengen."

Het eerste namens de benadeelde partijen [betrokkene 2] , [betrokkene 3] en [betrokkene 4]
voorgestelde middel blinkt niet in duidelijkheid. Vooropgesteld wordt dat het hof in strijd met art.
150 Rv zou hebben gehandeld door de, volgens de steller van het middel, niet onderbouwde
stelling van de verdediging te volgen. Vervolgens wordt aangevoerd dat de vaststelling van het
hof dat "een dermate inhoudelijk juridisch en feitelijk debat over de beoordeling en omvang van de
schade dient plaats te vinden, (…) onjuist en onbegrijpelijk [is]"238. Tenslotte wordt betoogd dat
hetgeen de verdediging in hoger beroep heeft aangevoerd niet deugt.

Voor zover dit al kan worden beschouwd als een middel van cassatie, zie ik niet in hoe dit tot
cassatie zou moeten leiden. Het hof heeft op grond van art. 361 lid 3 Sv beslist dat behandeling
van de vordering een onevenredige belasting van dit strafgeding zou opleveren, en heeft daartoe
overwogen "[g]elet op de aard van de vordering en de hoogte daarvan, gelet op de
onderbouwing van de gevorderde posten en de vraagtekens die daarbij – op het eerste gezicht
niet zonder grond – door de verdediging zijn geplaatst, (…) de beoordeling en de vaststelling van
de omvang van de diverse gevorderde schadecomponenten een dermate inhoudelijk juridisch en
feitelijk debat [vergen] dat dit een onevenredige belasting van dit strafgeding zou opleveren". Het
simpelweg stellen dat het hof hiermee de (niet onderbouwde) stelling van de verdediging heeft
gevolgd, komt mijns inziens neer op een onjuiste lezing van die beslissing, nu uit voorgaand citaat
volgt dat hierbij meer een rol heeft gespeeld. Voorts wordt in de schriftuur aangegeven dat de
steller van het middel het niet eens is met dit oordeel van het hof, maar de reden waarom blijft in
het midden. Tenslotte is voor een herhaling van de discussie over hetgeen de verdediging in
feitelijke aanleg heeft aangevoerd geen plaats in cassatie.

Het middel faalt.

31. Het tweede namens de benadeelde partijen [betrokkene 2] , [betrokkene 3] en [betrokkene 4]
voorgestelde middel klaagt dat het hof zonder motivering niet is overgegaan tot begroting van de
schade naar schatting. Ik vrees dat de steller van het middel hier uit het oog verliest dat het hof
de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk heeft verklaard en logischerwijs niet is
toegekomen aan een begroting van de schade.

Het middel faalt.

32. Het derde namens de benadeelde partijen [betrokkene 2] , [betrokkene 3] en [betrokkene 4]
voorgestelde middel klaagt dat het hof het namens de kinderen gevorderde gedeelte van de
vordering tot schadevergoeding niet heeft toegewezen, terwijl volgens de steller van het middel
dat gedeelte door de verdediging niet is betwist. De steller van het middel beroept zich in het
kader hiervan op de civielrechtelijke regel dat een stelling die niet of niet voldoende wordt betwist
als vaststaand moet worden aangenomen.

De bestreden uitspraak houdt hieromtrent in:239

"(…) de verdediging heeft de vordering integraal betwist. Door de advocaat-generaal en namens
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de benadeelde partij is nog betoogd dat subsidiair in ieder geval het namens de kinderen
gevorderde bedrag van € 58.886,06 zou kunnen worden toegewezen. Het hof overweegt echter
dat de betwisting door [verdachte] ook dit bedrag omvat, dan wel geacht kan worden te
omvatten."

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 23 maart 2017 houdt in dat mr.
Malewicz en mr. Janssen het woord voeren aan de hand van op schrift gestelde notities bij als
bijlagen aan het proces-verbaal zijn gehecht.

Die notities houden onder meer in:

"III Benadeelde partij en strafmaat

III.1 Benadeelde partij

143. Wat de vordering van de benadeelde partijen betreft verwijs ik allereerst naar de
kanttekeningen die de verdediging hierover plaatste in het pleidooi van 13 januari 2017, punt 5 en
6. Daar is al kort aangestipt dat en waarom de verdediging dit soort omvangrijke civiele
vorderingen een monstrum in het strafproces vindt aangezien strafvorderlijke en civielrechtelijke
bepalingen door elkaar gaan lopen en twee op zichzelf evenwichtige procedures op volmaakt
ondoorzichtige wijze in elkaar worden gedraaid met een totaal onevenwichtige situatie tot gevolg.

144. Luisterend naar de reactie van de advocaat van de benadeelde partij [betrokkene 14] werd
die langer bestaande overtuiging van de verdediging opnieuw bevestigd. De advocaat wijst er in
haar pleidooi in niet mis te verstane bewoordingen op dat een advocaat die niet gespecialiseerd is
in het civiele recht, zoals de toenmalige advocaat [...] , niet daadwerkelijk in staat kan worden
geacht een juiste vordering voor de benadeelde partij in te dienen ( [...] zou een zeer simplistische
berekening hebben bedacht). Vervolgens wordt geschermd met allerhande bepalingen uit het
Burgerlijk Wetboek, wordt gesteld dat de bewijslast voor de betwisting van opgevoerde posten bij
de verdediging ligt en dat voor zover die betwisting uitblijft die posten als erkend moeten worden
aangemerkt, wordt verwezen naar de schattingsmogelijkheden die het Burgerlijk Wetboek aan de
civiele rechter toekent, et cetera.

145. De visie die deze advocaat en met haar vele andere advocaten die optreden voor
benadeelde partijen uitdraagt is dat enerzijds de uitgangspunten van het Burgerlijk Wetboek ten
aanzien van de bewijslastverdeling onverkort toepassing moeten krijgen, ertoe leidende dat zij
schade kunnen stellen en het vervolgens aan de wederpartij is die schade gemotiveerd te
betwisten bij gebreke waarvan de schade kan worden toegewezen, terwijl anderzijds het gehele
pallet aan mogelijkheden dat die wederpartij in een civiele procedure heeft om die schade te
betwisten, zoals het horen van getuigen, het oproepen van deskundigen of het doen uitvoeren
van een contra-rapportage, in een strafzaak niet aan een verdachte ter beschikking staan.

146. De situatie is daarmee in toenemende mate aldus dat onder aanvoering van in het civiele
recht gespecialiseerde advocaten vorderingen worden ingediend in strafzaken die aldaar moeten
worden beoordeeld door niet in dat civiele recht gespecialiseerde vertegenwoordigers van het
Openbaar Ministerie, advocaten van verdachten en rechters. Dit in een procedure die op geen
enkele wijze de waarborgen levert die in het civiele recht wel aanwezig zijn, welke waarborgen
maken dat de in dat civiele recht opgenomen bewijslastverdeling wel evenwichtig is, waar dat in
de strafprocedure op geen enkele manier het geval is. Niet onopgemerkt kan blijven dat vanuit alle
mogelijke gelederen bij de totstandkoming van deze draak van een wetgeving is gewezen op juist
dit risico, hetgeen de toenmalig Staatssecretaris er niet van heeft kunnen weerhouden deze
regeling er naar verluidt in redelijk innige samenwerking met een in bijstand aan slachtoffers
gespecialiseerde advocaat doorheen te drukken.

147. Nog los van de vele verwijzingen naar civiele bepalingen en hetgeen de rechter in die civiele
procedures al dan niet zou moeten doen blijkt, ook uit de feitelijke onderbouwing van een en
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ander wederom van de ongeschiktheid van een strafprocedure om een vordering als deze te
behandelen en te beoordelen. Zie bijvoorbeeld hetgeen als bijlage bij de repliek is gevoegd uit
een programma dat kennelijk [...] heet. Hoe kunnen wij in deze strafzaak nou een daadwerkelijk
oordeel geven over hetgeen daar staat opgenomen als de standaard uitgangspunten voor het
voeren van een huishouden, wanneer daarover geen getuigen of deskundigen mogen worden
ondervraagd? Hoe moet u nou een oordeel geven over hoe lang [betrokkene 2] zich gemiddeld
per vier weken bezighoudt met de bereiding van de broodmaaltijd of met het affuimen van de
tafel, met het stoffen of klamvochtig / nat afhemen van zaken in haar woning, met het verzorgen
van haar kamerplanten of met het drogen van gereinigd wasgoed? Is de stelling van de
benadeelde partij dat dit soort algemeenheden tot onbetwistbare waarheden zijn verheven of
mag worden aangenomen dat het in het geval van [betrokkene 2] anders zou kunnen zijn, waarbij
ik ook hier geldt dat de benadeelde de verdediging de in dit verband gevorderde schade zou
willen betwisten de bewijslast daartoe bij de verdediging ligt terwijl van het aanvoeren van bewijs
als gevolg van de in strafvordering neergelegde procedure – anders dan in een civiele procedure –
geen sprake kan zijn?

148. Voor alle duidelijkheid: de verdediging betwist al hetgeen namens de benadeelde partij aan
materiële schade wordt gevorderd, inclusief de op het Nibud, [...] , of enige andere
gestandaardiseerde berekening gebaseerde posten, en stelt zich op het standpunt dat het in het
civiele recht (kennelijk) opgeld doende uitgangspunt dat zo een betwisting tot een bewijslast bij
de verdediging leidt in het strafproces niet opgaat nu van het kunnen leveren van bewijs door een
verdachte in dat strafproces geen sprake kan zijn aangezien noch het Wetboek van Strafvordering
noch enige andere regeling noch de jurisprudentie van de Hoge Raad daarin voorziet.

149. Ik handhaaf zowel om principiële en wetssystematische redenen als gezien de inhoud van de
vordering van de benadeelde partij [betrokkene 14] en hetgeen daar in de verschillende termijnen
door zowel de advocaat van de benadeelde partij als door de verdediging van [verdachte] over is
gezegd mijn standpunt dat deze vordering een onevenredige belasting van het strafgeding
oplevert en verzoek u de vordering niet-ontvankelijk te verklaren. Ik herhaal dat het de
benadeelde partij natuurlijk vrijstaat middels de juist daartoe in het leven geroepen en wél van
een evenwichtige regeling en de benodigde instrumenten voorziene rechtsgang de vordering
opnieuw in te dienen, opdat behalve de advocaat die de vordering doet ook de advocaat van de
wederpartij én de rechter over de volgens de advocaat van de benadeelde partij benodigde
specialistische civielrechtelijke kennis beschikt.

150. In reactie op de standpunten van het Openbaar Ministerie en de advocaten van de
benadeelde partij [betrokkene 1] tot slot nog het volgende.

151. Het Openbaar Ministerie geeft in repliek een andere visie van het begrip directe confrontatie.
Dit begrip zou volgens het Openbaar Ministerie ruimte laten voor uitleg.

152. De directe confrontatie is er in deze zaak naar het oordeel van het Openbaar Ministerie in
gelegen dat [betrokkene 1] zich niet kon onttrekken aan de confrontatie met de plek waar de
liquidatie had plaatsgehad en met name dat zij door de media-aandacht voor het feit welke
uitzonderlijk zou zijn ook steeds met de gevolgen van dit misdrijf wordt geconfronteerd. Al met al
brengt dit de Advocaten-Generaal ertoe alsnog te oordelen dat de immateriële schadevergoeding
kan worden gevorderd tot een bedrag van 10.000 euro.

153. De advocaat van de benadeelde partij [betrokkene 1] heeft een soortgelijk standpunt
ingenomen. Hij heeft daaraan toegevoegd dat [betrokkene 1] erkenning door middel van
toekenning van smartengeld broodnodig heeft aangezien die erkenning haar enorm zou helpen in
de verwerking van haar trauma, een verwerking die door het onthouden van de toekenning van
schadevergoeding door de rechtbank niet (goed) kan plaatshebben, zo begrijp ik de raadsman.

154. Ik herhaal dat ik het over de boeg van dit soort vorderingen kwantificeren van leed een
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32.4.

32.5.

33.1.

uiterst moeizame en onaangename exercitie vind, maar ik lijk daarin enigszins alleen te staan. Ik
zal op dit punt dan ook slechts herhalen dat als men dan wenst dat dit soort zaken in een
juridische procedure worden besproken het (strafproces)recht zijn loop moet hebben. Dat leidt er
bij de huidige stand van zaken bij dat recht toe dat de vordering van [betrokkene 1] niet voor
toewijzing in aanmerking kan komen, al is het maar nu noch het gegeven dat de benadeelde partij
destijds regelmatig geconfronteerd werd met de plaats delict noch de media-aandacht voor deze
zaak zodanig uitzonderlijk kunnen worden geacht dat dit grondslag biedt voor de (veel) ruimere
lezing die het Openbaar Ministerie voorstaat. Die omstandigheden gelden immers voor de
meerderheid van liquidaties of zelfs van ernstige strafbare feiten in het algemeen.

155. Voor het overige persisteer ik bij al hetgeen in eerste termijn en hierboven ten aanzien van
de vorderingen benadeelde partij is aangevoerd."

Blijkens de bestreden uitspraak heeft het hof vastgesteld dat de vordering gemotiveerd is
betwist en dat die betwisting ook het namens de kinderen gevorderde bedrag omvat, dan wel
geacht kan worden te omvatten. In zoverre mist de klacht in het middel feitelijke grondslag. Wat
betreft de toetsing in cassatie kunnen dergelijke vaststellingen, die zijn voorbehouden aan de
feitenrechter, overigens slechts op hun begrijpelijkheid worden onderzocht. Gezien hetgeen –
hiervoor weergegeven – door de verdediging in hoger beroep is aangevoerd in het kader van de
vordering van de benadeelde partij, is deze vaststelling van het hof niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

33. Namens de verdachte is een verweerschrift ingekomen. In dat verweerschrift wordt erop
gewezen dat het cassatieberoep partieel is ingetrokken ten aanzien van de beslissingen tot niet-
ontvankelijkverklaring van de benadeelde partijen in hun vordering door het hof. Voorts wordt
gesteld dat de Hoge Raad niet bevoegd is tot beoordeling van de schriftuur van de benadeelde
partij nu het cassatieberoep zich niet richt tegen de beslissing over de vordering van de
benadeelde partij. Hieraan wordt ten grondslag gelegd dat de wet geen regeling bevat ten
aanzien van het instellen van beroep in cassatie door een benadeelde partij indien haar vordering
door de appelrechter in het strafgeding niet-ontvankelijk is verklaard dan wel is afgewezen en
noch de verdachte noch het Openbaar Ministerie cassatieberoep heeft ingesteld240 of de verdachte
onderscheidenlijk het Openbaar Ministerie in dit cassatieberoep niet-ontvankelijk is verklaard en
dit meebrengt dat de Hoge Raad in deze genoemde gevallen niet bevoegd is tot de beoordeling
van een op de voet van art. 437 lid 3 Sv ingediende schriftuur van een benadeelde partij241.

Op grond van art. 429 Sv is beperking van het cassatieberoep tot de beslissingen die voor de
verdachte ongunstig zijn, geoorloofd. Hiermee kan de verdachte voorkomen dat na vernietiging en
terugwijzing ook de beslissingen die aanvankelijk voor hem gunstig uitpakten weer ter discussie
staan.242 Dit geldt ook voor een beperking ten aanzien van de beslissing tot niet-
ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij in zijn vordering.243 Een en ander ontneemt mijns
inziens de benadeelde partij wier vordering (gedeeltelijk) niet is toegewezen echter niet de
bevoegdheid op de voet van art. 437 lid 3 Sv een schriftuur in te dienen ingeval cassatieberoep is
ingesteld tegen de desbetreffende uitspraak. Dit ligt slechts anders in de situaties waarop in het
verweerschrift een beroep wordt gedaan, namelijk wanneer noch de verdachte noch het
Openbaar Ministerie cassatieberoep heeft ingesteld of de verdachte onderscheidenlijk het
Openbaar Ministerie in dit cassatieberoep niet-ontvankelijk is verklaard.

Slotsom

34. Naar mijn oordeel falen alle namens de verdachte ingediende middelen. Dat geldt ook voor de
namens de benadeelde partij [betrokkene 1] en de namens de benadeelde partijen [betrokkene
2] , [betrokkene 3] en [betrokkene 4] ingediende middelen. Ik meen dat de namens de verdachte
ingediende middelen 5, 9 tot en met 14 en alle namens de benadeelde partijen ingediende
middelen zich lenen voor afdoening met de aan art. 81 lid 1 RO ontleende motivering.

34. Ambtshalve merk ik op dat de verdachte gedetineerd is en dat sinds de dag dat het
cassatieberoep werd ingesteld, te weten 5 juli 2017, meer dan 16 maanden zijn verstreken. Een
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deel van deze termijn is echter toe te rekenen aan het door de Hoge Raad verleende uitstel voor
het indienen van cassatiemiddelen in verband met de complexiteit van de zaak. Mijns inziens
hangt het af van de datum waarop de Hoge Raad uitspraak zal doen in deze zaak of op dat
moment de redelijke termijn is geschonden. Ook als de redelijke termijn in cassatie is geschonden,
hoeven daaraan geen rechtsgevolgen te worden verbonden. De aan de verdachte opgelegde
levenslange gevangenisstraf leent zich naar haar aard niet voor vermindering.244 Andere gronden
voor ambtshalve cassatie zijn door mij evenmin aanwezig bevonden.

36. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Verdachte [betrokkene 34] is een natuurlijke dood gestorven. Verdachte [betrokkene 22] is het
slachtoffer geworden van een moordaanslag in Istanbul.

Hof Amsterdam 29 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2501.

Opmerking verdient dat in de akte rechtsmiddel niet [betrokkene 9] wordt genoemd, terwijl uit de
aangehechte machtiging deze persoon wel wordt genoemd. Nu dit aspect voor deze
cassatieprocedure niet verder van betekenis is, volsta ik met deze constatering.

Vgl. HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1610, NJ 2018/59 m.nt. Mevis en HR 12 oktober 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BN4347.

Vgl. HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1221.

Art. 226k Sv opent een dergelijke mogelijkheid voor reeds veroordeelde getuigen.

De afspraak heeft blijkens art. 226g lid 1 Sv uitsluitend betrekking op misdrijven, als omschreven in
art. 67 lid 1 Sv die gepleegd zijn in georganiseerd verband en gezien hun aard of de samenhang met
andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren of naar
misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is
gesteld.

Art. 226g lid 1 Sv.

Art. 226h Sv.

Art. 226j Sv.

Art. 226j Sv. Deze getuige mag blijkens lid 2 niet als bedreigde getuige worden gehoord.

Wet van 1 december 2011, Stb. 2011, 600.

Zie onder meer Kamerstukken II 1999/00, 26294, 15, p. 2.

Thans: Stcrt. 2012, 26860.

Met weglating van voetnoten.

Vgl. HR 2 maart 1999, ECLI:NL:HR:1999:AB7950, NJ 1999/739 m.nt. De Hullu.

Zie Kamerstukken II 1998/99, 26294, 3, p. 9, 16-18. Zie art. 360 lid 2 Sv voor de bijzondere
motiveringsplicht.

Zie over de verhouding tussen art. 359 en 359a Sv: HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ
2006/393 m.nt. Buruma en R. Kuiper, Vormfouten. Juridische consequenties van vormverzuimen in
strafzaken (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2014, p. 310 en 311.

HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5322, rov. 2.4.4.
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Zie bijv. Proces-verbaal 9, 11, 12 en 13 januari 2017, aangehechte pleitnota (‘Pleitaantekeningen
Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie’), p. 40 e.v. en p. 195-215.

HR 30 juni 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1191, NJ 1998/799 m.nt. Schalken en HR 8 april 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AF1578, NJ 2003/349. Zie nader R. Kuiper, Vormfouten. Juridische consequenties van
vormverzuimen in strafzaken (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2014, p. 387-390.

HR 6 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1473, NJ 1999/565 m.nt. Schalken, rov. 3.5.6.

Proces-verbaal 9, 11, 12 en 13 januari 2017, aangehechte pleitnota (‘Pleitaantekeningen
Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie’) p. 44-58.

Proces-verbaal 7, 8, 10, 11, 15 en 22 november 2016, aangehecht requisitoir m.n. p. 26-39. Een
meer verdergaande stellingname door het Openbaar Ministerie is te vinden in het Advies
Toezeggingen aan getuigen in strafzaken, waarin tot de slotsom wordt gekomen dat “in beginsel (…)
alle wederprestaties [kunnen] worden toegezegd, tenzij de wederprestatie in strijd is met de wet of
anderszins – vanwege juridische, praktische of ethische bezwaren – ontoelaatbaar moet worden
geacht”. Zie bijlage bij Kamerstukken II 2003/04, 28017 en 26294, 6, p. 17.

Arrest, par. 2.1.2.2.6.2.1 (p. 41).

Vgl. HR 7 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1005, NJ 2016/430 m.nt. Van Kempen, rov. 2.6.

Wet van 12 mei 2005, Stb. 2005, 254 en 255.

Kamerstukken II 1998/99, 26294, A, p. 2.

Kamerstukken II 1999/00, 26294, 6, p. 13.

Kamerstukken II 1998/99, 26294, A, p. 5.
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Kamerstukken II 2000/01, 26294, 8.

Kamerstukken II 1998/99, 26294, 4, p. 15 en Kamerstukken II 1999/00, 26294, 16, p. 6.

Kamerstukken II 1999/00, 26294, 15, p. 7.

Kamerstukken II 2000/01, 26294, 26.

Kamerstukken II 2000/01, 26294, 28, p. 4.

Stcrt. 2001, 138.

Kamerstukken II 2003/04, 28017 en 26294, 6.

Kamerstukken II 1999/00, 26294, 6, p. 24 en 25; Kamerstukken II 1999/00, 26294, 15, p. 5, 11 en
12 en Kamerstukken II 1999/00, 26294, 16, p. 9.

Handelingen II 2004/05, 96, p. 6191-6214. Zie hierover S.L.J. Janssen, De kroongetuige in het
Nederlandse strafproces (diss. Leiden), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013, p. 92-96.

Kamerstukken II 2004/05, 28017, 7. Eerder was een amendement met een vergelijkbare strekking
verworpen. Zie Kamerstukken II 2000/01, 26294, 27.

Kamerstukken I 2004/05, 26294 en 28017, C, p. 3-5.

Handelingen I 2004/05, 18, p. 806.

Kamerstukken I 2004/05, 26294 en 28017, C, p. 5.

Handelingen I 2004/05, 18, p. 806.

Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken, Stcrt. 2006, 56, par. 4. Thans: Stcrt. 2012,
26860.

Handelingen I 2004/05, 18, p. 810.

Vgl. J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid
naar Nederlands recht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 105.

Zie ook P.J.P. Tak, ‘Boekbespreking van S.L.J. Janssen, De Kroongetuige in het Nederlandse
strafproces (diss. Leiden), Den Haag: BJU 2014’, DD 2014/74, p. 1 en 2 (digitale versie) en E.M.
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Moerman, Inburgeren in de opsporing. Over de juridische positie van de burger in de opsporing van
strafbare feiten (diss. Rotterdam), eigen uitgave z.p. 2016, p. 161.

Zie HR 13 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8741, NJ 2012/190.

Vgl. HR 19 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8556, NJ 1991/119 m.nt. Scheltema en Van Veen.

Art. 130 lid 6 RO. Zie ook Kamerstukken II 2000/01, 26294, 30, p. 28 en 29.

Art. 8 Reglement van Orde College van procureurs-generaal, Stcrt. 1999, 106.

Handelingen I 2004/05, 18, p. 795.

Illustratief is de rectificatie van de aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken (Stcrt. 2006,
56) voor zover die zag op de gevallen waarin een overeenkomst als bedoeld in art. 226g Sv mag
worden gemaakt. Hierin stond vermeld “a. misdrijven als omschreven in art. 67, eerste lid Sv die
gepleegd zijn in georganiseerd verband of gezien hun aard of de samenhang met andere door de
verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren;” Het woordje “of“
moest vervangen worden door “en“. Zie Stcrt. 2007, 3910.

Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken, Stcrt. 2013, 22031.

Aldus ook S.L.J. Janssen, De kroongetuige in het Nederlandse strafproces (diss. Leiden), Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2013, p. 246.

Zie ook S.L.J. Janssen, De kroongetuige in het Nederlandse strafproces (diss. Leiden), Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2013, p. 219-223.

Een dergelijke ruime uitleg is ook moeilijk te rijmen met het feit dat het arrest is gewezen door een
zetel van 3 (en niet van 5) raadsheren.

Vgl. art. 12 Sv.

Zie bijv. HR 13 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC8319, NJ 1998/407.

HR 30 juni 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1191, NJ 1998/799 m.nt. Schalken.

Kamerstukken II 1998/99, 26294, 3, p. 12.

HR 1 juni 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1143, NJ 1999/567 m.nt. Schalken.

Arrest, par. 2.1.2.2.6.2.1 (p. 40).

Ook S.L.J. Janssen, De kroongetuige in het Nederlandse strafproces (diss. Leiden), Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2013, p. 222 en W.S. de Zanger, De ontnemingsmaatregel toegepast (diss. Utrecht),
Den Haag: Boom juridisch 2018, p. 399 sluiten dit niet uit.

Handelingen I 2004/05, 18, p. 808 en 809.

Met weglating van voetnoten.

Wet van 6 december 2017, Stb. 2017, 489.

Besluit van 21 december 2005, Stb. 2006, 21.

Zie F.W. Bleichrodt en M.C.P. Korten, ‘Het onontgonnen terrein van getuigenbescherming’, NJB 2012,
23, p. 1566 en in het algemeen M.C.P. Korten, Getuigenbescherming in Nederland (diss. Rotterdam),
eigen uitgave z.p. 2015.

Rapport van werkgroep getuigenbescherming in Nederland. Getuigenbescherming in Nederland
(rapport van april 1995, niet gepubliceerd), p. 12. Overigens was de werkgroep van oordeel dat een
kroongetuige wat betreft deze belangenafweging een andere, op het oog meer achtergestelde positie
inneemt dan een ‘gewone’ bedreigde getuige, omdat de mate waarin de Staat zelf mede
verantwoordelijk is voor het ontstaan van de bedreiging bij de afweging betrokken dient te worden.

Nota van toelichting bij Besluit getuigenbescherming, Stb. 2006, 21, p. 6.

Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken, Stcrt. 2012, 26860, par. 2.4.

F.W. Bleichrodt en M.C.P. Korten, ‘Het onontgonnen terrein van getuigenbescherming’, NJB 2012/23,
p. 1565.

Zie J.H. Crijns, M.J. Dubelaar en K.M. Pitcher, Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany,
Italy and Canada. A comparative study on the provision of undertakings to offenders who are willing to give
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evidence in the prosecution of others, Leiden: Leiden University/WODC 2018, p. 123-125.

Zie onder meer F.W. Bleichrodt en M.C.P. Korten, ‘Het onontgonnen terrein van
getuigenbescherming’, NJB 2012/1300 en S.L.J. Janssen, De kroongetuige in het Nederlandse strafproces
(diss. Leiden), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013, p. 234 e.v.

Zie hierover ook S.L.J. Janssen, De kroongetuige in het Nederlandse strafproces (diss. Leiden), Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2013, p. 236-242.

F.W. Bleichrodt en M.C.P. Korten, ‘Het onontgonnen terrein van getuigenbescherming’, NJB 2012, 23,
p. 1567 en M.C.P. Korten, Getuigenbescherming in Nederland (diss. Rotterdam), eigen uitgave z.p. 2015,
p. 287

Zie bijv. M.C.P. Korten, Getuigenbescherming in Nederland (diss. Rotterdam), eigen uitgave z.p. 2015,
p. 237 en 240 met nadere verwijzingen en J.H. Crijns, M.J. Dubelaar en K.M. Pitcher, Collaboration with
Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada. A comparative study on the provision of
undertakings to offenders who are willing to give evidence in the prosecution of others, Leiden: Leiden
University/WODC 2018, p. 375.

Vgl. HR 30 juni 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1191, NJ 1998/799 m.nt. Schalken, rov. 5.2.3, waarin de
Hoge Raad onder meer overwoog dat hij zich niet in algemene zin uitlaat over de kroongetuige omdat
dit de rechtsvormende taak van de Hoge Raad te buiten gaat.

Anders dan bij pleidooi is aangevoerd, kan uit G.P.M.F. Mols, Getuigen in strafzaken, Deventer: Kluwer
2003, p. 325 niet worden afgeleid dat deze auteur een verplichte koppeling tussen de
kroongetuigeregeling en beschermingsafspraken voor ogen staat. Op de betreffende pagina wordt
slechts de parlementaire geschiedenis op dit punt aangehaald.

Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken, Stcrt. 2012, 26860, par. 5 onder 8.

Proces-verbaal 12 september 2014, p. 79.

Proces-verbaal 5, 8, 9,11,12,18,30 september 2014 en 10 oktober 2014, bijlage 8 (p. 190).

Vgl. HR 29 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL7709, NJ 2010/409 en HR 16 november 1999,
ECLI:NL:HR:1999:ZD1451, NJ 2000/214. Zie ook mijn conclusie, par. 4.3 voorafgaand aan HR 15
november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2592.

Art. 316 jo. 415 Sv.

Het Openbaar Ministerie heeft hierover onder meer naar voren gebracht: “Maar het is onwenselijk,
eigenlijk onmogelijk, dat het OM op een openbare zitting vordert dat het Hof de zaak in handen van
de RC stelt met het oog op het toetsen van een voorgenomen afspraak. Want wie weet gaat de
afspraak niet door, bijvoorbeeld omdat de RC de voorgenomen afspraak niet rechtmatig oordeelt of
omdat de getuige zich toch nog terugtrekt. Hoe ga je dan om met de wettelijke voorgeschreven
geheimhouding? Dan ligt het op straat.” Zie Proces-verbaal 5, 8, 9, 11, 12, 18, 30 september 2014 en
10 oktober 2014, bijlage 10 (p. 12).

A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 180.

Zonder vermelding van voetnoten. Proces-verbaal 9,11,12 en 13 januari 2017, aangehechte
pleitnota (‘Pleitaantekeningen Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie’) p. 139-144.

A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 180.

Zie Beschikking 10 september 2014, p. 4.

HR 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:64, rov. 2.4.2.

Kamerstukken II 1999/00, 26294, 16. p. 19.

Proces-verbaal 9, 11, 12 en 13 januari 2017, aangehechte pleitnota (‘Pleitaantekeningen
Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie’) p. 96-102 en 147-152.

Resp. Overeenkomst als bedoeld in de wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken tussen de
Staat der Nederlanden en [getuige 1] , p. 3 en Overeenkomst als bedoeld in de wet toezeggingen aan
getuigen in strafzaken tussen de Staat der Nederlanden en [getuige 2] , p. 6.

Par. 14.15.

Kamerstukken II 1990/91, 21504, 5, p. 33.
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M.J. Borgers, De ontnemingsmaatregel. Een onderzoek naar het karakter en de voorwaarden tot
oplegging van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (artikel 36e Wetboek van
Strafrecht) (diss. Tilburg), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2001, p. 409.

Art. 511b lid 4 jo. 266 Sv biedt de mogelijkheid voor het Openbaar Ministerie om de
ontnemingsvordering, nadat deze is ingediend, in te trekken tot het onderzoek ter terechtzitting.

Genoemd worden de arresten HR 1 juli 1997, ECLI:NL:HR:1997:AB7714, NJ 1998/242; HR 30
november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3721; HR 7 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:884; HR 18 mei 2016,
ECLI:NL:HR:2016:860 en HR 17 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:874.

Ingevolge art. 511e lid 1 aanhef en onder a Sv is de ontnemingsvordering niet de grondslag
waarop de rechter in ontnemingszaken heeft te beslissen, maar slechts de aanleiding voor zijn
beslissing over de ontneming. Zie HR 30 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB3200, NJ 2002/124 m.nt.
Mevis en HR 24 december 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE967, NJ 2003/157.

Zie art. 36e lid 5 Sr en art. 577b lid 2 Sv. Zie nader W.S. de Zanger, De ontnemingsmaatregel
toegepast (diss. Utrecht), Den Haag: Boom juridisch 2018, p. 245-254.

Aanwijzing afpakken, Stcrt. 2016, 72371, p. 1 en 3.

Par. II.1 onder b, Stcrt. 1997, 37.

M.J. Borgers, De ontnemingsmaatregel. Een onderzoek naar het karakter en de voorwaarden tot
oplegging van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (artikel 36e Wetboek van
Strafrecht) (diss. Tilburg), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2001, p. 410.

Vgl. art. 36e lid 5 Sr, waarin gesproken wordt over de “redelijkerwijs te verwachten toekomstige
draagkracht van de verdachte of veroordeelde”.

Zie M.C.P. Korten, Getuigenbescherming in Nederland (diss. Rotterdam), eigen uitgave z.p. 2015, p.
286-291.

Zie Arrest, par. 2.1.2.2.5.

Vgl. HR 9 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK3574, NJ 2004/199 m.nt. Buruma en HR 20 november
2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0251.

Kamerstukken II 1998/99, 26294, 3, p. 12.

Proces-verbaal 9, 11, 12 en 13 januari 2017, aangehechte pleitnota (‘Pleitaantekeningen
Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie’) p. 96, 176-177. De voetnoten laat ik achterwege.

Zonder vermelding van voetnoten.

HR 6 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4280, NJ 2013/109, rov. 2.4.

HR 25 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0502, NJ 1996/714 m.nt. Schalken.

Zie nader M.J.A. Duker, ‘De toetsingsruimte van het hof in beklagzaken ex artikel 12 Sv’, DD
2009/32; Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278, p. 72 en de concept-Memorie van Toelichting
Modernisering Wetboek van Strafvordering, boek 3, p. 39.

Proces-verbaal 9, 10, 13 en 14 maart 2017, repliek p. 200.

Zie ook G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans,
Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 47.

Volledigheidshalve wijs ik op de mogelijkheid van ad informandum gevoegde feiten; dit betreffen
feiten die niet ten laste zijn gelegd maar waarmee de strafrechter onder voorwaarden wel rekening
mee mag houden bij de strafoplegging.

Proces-verbaal 9, 11, 12 en 13 januari 2017, aangehechte pleitnota (‘Pleitaantekeningen
Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie’) p. 105-136 en 152-159.

Proces-verbaal 23 maart 2017, aangehechte pleitnota p. 26-35.

Proces-verbaal 9, 11, 12 en 13 januari 2017, aangehechte pleitnota (‘Pleitaantekeningen
Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie’) p. 195-215, m.n. p. 210-215.

Proces-verbaal 9, 11, 12 en 13 januari 2017, aangehechte pleitnota (‘Pleitaantekeningen
Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie’) p. 136 en 155.
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Met weglating van een voetnoot.

Zie bijv. Handelingen II 2000/01, 68, p. 4560 en het Arrest, par. 2.1.2.2.6.2.1 (p. 41).

Zie nader M.C.P. Korten, Getuigenbescherming in Nederland (diss. Rotterdam), eigen uitgave z.p.
2015, p. 284-286.

M.C.P. Korten, Getuigenbescherming in Nederland (diss. Rotterdam), eigen uitgave z.p. 2015, p. 285.

Zie ook mijn eerdere opmerkingen hierover in par. 15.7.

Arrest, par. 2.1.2.2.5.2 (p. 37).

Arrest, par. 3.3.1 (p. 81) en Proces-verbaal 12 maart 2009, p. 31.

Zie F.W. Bleichrodt en M.C.P. Korten, ‘Het onontgonnen terrein van getuigenbescherming’, NJB 2012,
23; M.C.P. Korten, Getuigenbescherming in Nederland (diss. Rotterdam), eigen uitgave z.p. 2015, p. 323
en 324 en J.H. Crijns, M.J. Dubelaar en K.M. Pitcher, Collaboration with Justice in the Netherlands,
Germany, Italy and Canada. A comparative study on the provision of undertakings to offenders who are
willing to give evidence in the prosecution of others, Den Haag: Eleven International Publishing 2018, p.
415 en 416.

Arrest, par. 3.1 (p. 62).

G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans,
Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 865.

A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 237.

HR 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:64, rov. 2.4.1.

Zie ook HR 30 juni 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1191, NJ 1998/799, m.nt. Schalken, rov. 7.12.

Zie hierover Kamerstukken II 1998/99, 26294, 3, p. 4-5 en 17.

Art. 359 lid 2, tweede volzin, Sv.

Proces-verbaal 9, 11, 12 en 13 januari 2017, aangehechte pleitnota (‘Pleitaantekeningen
Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie’) p. 7-13.

Arrest, par. 3.7.8.6.3.2.

Arrest, par. 3.4.

Arrest, par. 1.2.

Arrest, Korte samenvatting Hoofdstuk 3.4 tot en met 3.6 (p. 157 en 158), samenvatting van p. 116-
157.

Schriftuur, p. 202.

Kamerstukken II 1998/99, 26294, 3, p. 5.

Arrest, par. 3.5.2 (p. 156).

Daarmee wordt gedoeld op bewust ingevoegde ingebouwde feitelijke onjuistheden die volgens
[getuige 1] als verdachte een terugvaloptie zouden kunnen vormen in het geval er geen afspraak met
het Openbaar Ministerie tot stand zou komen. Zie Arrest, par. 3.3.1 (p. 80).

Bewijsmiddel 53 (zaaksdossiers ‘Agenda’ en ‘Perugia’).

Bewijsmiddel 37, 39 en 42 (zaaksdossiers ‘Agenda’ en ‘Perugia’).

Arrest, par. 3.3.4.

Arrest, par. 3.7.8.4.5.

Arrest, par. 3.7.8.4.1.3.

Bewijsmiddel 60 (zaaksdossiers ‘Agenda’ en ‘Perugia’).

Bewijsmiddel 31 (zaaksdossiers ‘Agenda’ en ‘Perugia’).

Arrest, par. 3.7.8.4.2.

Bewijsmiddel 57 (zaaksdossiers ‘Agenda’ en Perugia’).

Bewijsmiddel 60 (zaaksdossiers ‘Agenda’ en ‘Perugia’).
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Bewijsmiddel 42, 48, 156-158 (zaaksdossiers ‘Agenda’ en ‘Perugia’).

Arrest, par. 3.3.1.

Arrest, par. 3.3.2.

Arrest, par. 3.3.3 - 3.3.9.

Arrest, Korte samenvatting Hoofdstuk 3.3 (p. 115 en 116), samenvatting van p. 79-115.

Zonder vermelding van voetnoten.

Zie over deze vaste rechtspraak A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer
2018, p. 237.

Proces-verbaal 9, 11, 12 en 13 januari 2017, aangehechte pleitnota (‘Pleitaantekeningen
Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie’), p. 99.

Bewijsmiddel 10 (zaaksdossier ‘Indiana’).

De paginanummers verwijzen naar het Proces-verbaal 9, 11, 12 en 13 januari 2017, aangehechte
pleitnota (‘Pleitnoitites inzake Tanta, Opa, Cobra en Indiana’).

Proces-verbaal 15 februari 2017, p. 4. Zie ook Proces-verbaal 13 en 27 september 2013, p. 16 en
17, waaruit blijkt dat het hof uit het oogpunt van procesefficiëntie gewillig omgaat met het ingelasten
van herhaalde verzoeken.

A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 173. Zie HR 7 april 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BH2687, NJ 2009/185.

De paginanummers verwijzen naar het Proces-verbaal 28 en 29 november 2016, aangehechte
pleitnota.

Proces-verbaal 9, 11, 12 en 13 januari 2017, aangehechte pleitnota (‘Pleitnoitites inzake Tanta,
Opa, Cobra en Indiana’) p. 11.

Bewijsmiddel 26 (zaaksdossier ‘Tanta’).

Arrest, par. 3.3.1 (p. 82).

HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393 m.nt. Buruma.

Arrest, par. 3.7.8.7.2 (p. 246). Met weglating van een voetnoot.

HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1016, NJ 2017/447 m.nt. Kooijmans. Zie voor de jurisprudentie van
het EHRM waar dit aan is ontleend: EHRM 15 december 2011, 26766/05 en 22228/06, NJ 2012/283
m.nt. Schalken en Alkema (Al-Khawaja en Tahery/Verenigd Koninkrijk); EHRM 10 juli 2012, 29353/06,
ECLI:NL:XX:2012:BX3071, NJ 2012/649 (Vidgen/Nederland) en EHRM 15 december 2015,
ECLI:CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, NJ 2017/294 m.nt. Myjer (Schatschaschwili/Duitsland).

In de strafzaken die hieruit zijn gevolgd heeft de Hoge Raad inmiddels uitspraak gedaan. Zie
hiervoor HR 11 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2277 en HR 11 december 2018,
ECLI:NL:HR:2018:2278.

Vgl. in dit verband ook HR 29 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX5539, NJ 2013/145 m.nt. Schalken
en EHRM 28 augustus 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0828JUD003761710 (Cabral/Nederland).

Bewijsmiddel 137 (zaaksdossiers ‘Agenda’ en ‘Perugia’).

Bewijsmiddel 138 (zaaksdossiers ‘Agenda’ en ‘Perugia’).

Proces-verbaal 18 april 2016, p. 17.

Vgl. o.m. HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3189.

HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393 m.nt. Buruma.

Zie G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans,
Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 807.

Vgl. HR 7 mei 1996, ECLI:NL:HR:1996:AB9820, NJ 1996/687 m.nt. Schalken.

Proces-verbaal 9, 11, 12 en 13 januari 2017, aangehechte pleitnota (bijlage 5).

Arrest, par. 7.2.

390



189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 november 2016, houdende de
instelling van een Adviescollege levenslanggestraften, Stcrt. 2016, 65365, laatstelijk gewijzigd bij
besluit van 6 juni 2017, Stcrt. 2017, 32577.

Arrest, par. 7.2.5.

HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1325, NJ 2016/348 m.nt. Kooijmans, rov. 3.1-3.6.

HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3185.

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 augustus 2017, 2117970,
houdende wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden en van de
Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting in verband met de wijzigingen in het kader van de
uitvoering van de levenslange gevangenisstraf, Stcrt. 2017, 48627.

Zie HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3185, rov. 3.3 en 3.4.

Het hof stelt in dat verband dat “immers voor de nabije toekomst een voorstel voor een wettelijke
regeling in het vooruitzicht [is] gesteld”, zie Arrest, par. 7.2.5 (p. 269). Vermoedelijk is dat gebaseerd
op de op 13 september aangenomen motie van de leden Van Toorenburg en Van der Staaij, inhoudend
kortweg het verzoek de regering indien zij het noodzakelijk acht om wijzigingen in te voeren m.b.t. de
levenslange gevangenisstraf, met een wetsvoorstel te komen, en ingediend op 8 september 2016
(Kamerstukken II 2015/16, 29279, 341 resp. 344). Waar staatssecretaris Dijkhoff een dag voor de
initiële indiening van deze motie aangaf niet voornemens te zijn een voorstel tot wijziging van de
wettelijke regelingen rondom tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in beide Kamers
in te dienen en te willen volstaan met de beleidswijzigingen (Kamerstukken II 2015/16, 29279, 338, p.
23 en 28), sprak hij op 8 september 2016 het voornemen uit het beleid toch ook bij wet te willen
vastleggen (Handelingen II 2015/16, 109, item 8, p. 21 en bevestigd bij het verslag van een schriftelijk
overleg van 21 december 2016, Kamerstukken II 2016/17, 29279, 366, p. 7), op welk voornemen hij
en zijn opvolger bij mijn weten sindsdien (tevens sinds het wijzen van het arrest in de onderhavige
zaak) niet zijn teruggekomen (Kamerstukken II 2016/17, 29279, 390 en Kamerstukken II 2017/18,
29279, 415).

Onder verwijzing naar EHRM 26 april 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD001051110, NJ 2017/463
m.nt. Myjer (Murray/Nederland), par. 103 en 104.

EHRM 26 april 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD001051110, NJ 2017/463 m.nt. Myjer
(Murray/Nederland), par. 110 en 124.

EHRM 26 april 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD001051110, NJ 2017/463 m.nt. Myjer
(Murray/Nederland), par. 104.

Zie Arrest, par. 7.2.4 (p. 268) en EHRM 26 april 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD001051110, NJ
2017/463 m.nt. Myjer (Murray/Nederland), par. 110.

EHRM 26 april 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD001051110, NJ 2017/463 m.nt. Myjer
(Murray/Nederland), par. 102, onder verwijzing naar par. 70-76, waarin de overige relevante
internationale regelgeving wordt besproken.

Zie ook EHRM 9 juli 2013, 66069/09, 130/10 en 3896/10, NJ 2016/135 (Vinter e.a./Verenigd
Koninkrijk), par. 108.

EHRM 26 april 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD001051110, NJ 2017/463 m.nt. Myjer
(Murray/Nederland),par. 70.

S. Meijer, ‘De opmars en evolutie van het resocialisatiebegrip’, DD 2015/65, p. 689.

F.W. Bleichrodt en P.C. Vegter, Sanctierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 115.

Kamerstukken II 2015/16, 29279, 338, p. 18 en 26.

Zie bijvoorbeeld M. de Hoon, J. Fraser en M. Taylor, ‘Levenslange uitzichtloosheid in internationaal
perspectief’, NTM-NJCM-Bull. 2017/16, p. 218 en J.A.A.C. Claessen, ‘Anderhalve eeuw levenslange
gevangenisstraf in Nederland: van invoering tot en met de laatste stand van zaken’, TPWS 2016/56, in
het bijzonder voetnoot 20.

Zie zijn conclusie voorafgaand aan HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1325, onder punt 5.1, onder
verwijzing naar het arrest van het gerechtshof Den Haag 11 oktober 2016,
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ECLI:NL:GHDHA:2016:2971, rov. 6. Het betreffende hof zag daarin aanleiding aansluiting te zoeken bij
de in het voorgaande besproken rechtspraak van het EHRM en de term ‘rehabilitatie’ te gebruiken.

Kamerstukken II 2016/17, 29279, 366, p. 14.

Stcrt. 2016, 65365, p. 4, zie in verband met dat expliciete onderscheid ook artikel van J.A.A.C.
Claessen, ‘De levenslange gevangenisstraf in Nederland anno 2018. De door staatssecretaris en Hoge
Raad geboden zekerheid doet de onzekerheid voor levenslanggestraften voortduren’, TWPS 2018/22,
p. 44 en W. van Hattum, ‘De Hoge Raad en het reviewmechanisme. Een misplaatste uitnodiging aan
levenslanggestraften om re-integratieactiviteiten te ontplooien’, NJB 2018/14 p. 920.

Stcrt. 2016, 65365, p. 4.

Zie Kamerstukken II 2015/16, 29279, 338, p. 17-18 en 25-26. Vgl. W. van Hattum, ‘De Hoge Raad en
het reviewmechanisme. Een misplaatste uitnodiging aan levenslanggestraften om re-
integratieactiviteiten te ontplooien’, NJB 2018/14 p. 917.

Kamerstukken II 2015/16, 29279, 338, p. 16.

Vgl. J.A.A.C. Claessen, ‘De levenslange gevangenisstraf in Nederland anno 2018. De door
staatssecretaris en Hoge Raad geboden zekerheid doet de onzekerheid voor levenslanggestraften
voortduren’, TPWS 2018/22, p. 42.

De schriftuur verwijst hierbij naar punt 2.5 in zijn conclusie voorafgaand aan HR 5 juli 2016,
ECLI:NL:HR:2016:1325, NJ 2016/348 m.nt. Kooijmans. Vermoedelijk is punt 4.5 bedoeld.

Volgens de betekenis van ‘reclassering’ in Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal,
Utrecht: Van Dale 2015.

F.C.H. Derks, ‘Resocialiseren – reclasseren – rehabiliteren’, Proces 1991, 10, p. 276.

Kamerstukken II 2015/16, 29279, 338, p. 17-18.

Kamerstukken II 2015/16, 29279, 338, p. 17.

Vgl. C. Kelk, ‘Toekomstbestendige resocialisatie’ (Boekbespreking van ‘Toekomstbestendige
resocialisatie’, de oratie van P.M. Schuyt, Leiden 2016 (niet gepubliceerd)), Sancties 2016/35, p. 228.

Wijziging Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, Stcrt. 2017, 48627, p. 5.

F.W. Bleichrodt en P.C. Vegter, Sanctierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 291, zie bijvoorbeeld
het vonnis van de rechtbank Den Haag van 30 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7179, onder 4.2.

J. Silvis, ‘Levenslang in perspectief gezet: binnen de ruime marges van het EVRM’, Sancties 2018/23,
p. 148 en HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3185, rov. 3.5.5.

Arrest, par. 7.2.3 (p. 261).

Zie de Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Kamerstukken II 2015/16, 29279, 325,
p. 3-4; Kamerstukken II 2015/16, 29279, 338, p. 20; Kamerstukken II 2015/16, 29279, 354, p. 2 en
Kamerstukken II 2016/17, 29279, 366, p. 8.

HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3185, rov. 3.5.3.

Zie m.n. Arrest, par. 7.2.4 (p. 262-263).

Zie Arrest, par. 7.2.4 (p. 263).

Het hof verwijst hierbij naar par. 59 en 60 in EHRM 17 januari 2017,
ECLI:CE:ECHR:2017:0117JUD005759208 (Hutchinson/Verenigd Koninkrijk).

EHRM 17 januari 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0117JUD005759208 (Hutchinson/Verenigd Koninkrijk),
par. 63.

EHRM 17 januari 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0117JUD005759208 (Hutchinson/Verenigd Koninkrijk),
par. 64.

J. Silvis, ‘Levenslang in perspectief gezet: binnen de ruime marges van het EVRM’, Sancties 2018/23,
p. 148, onder verwijzing naar gerechtshof Den Haag 27 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:320.

Zie ook HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3185, rov. 3.5.4.

Zie Arrest, par. 7.2.4 (p. 264).
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Kamerstukken II 2016/17, 29279, 390, p. 2. Inmiddels zijn de leden van het ACL benoemd, zie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2017, nr. 2059773, houdende
de benoeming en de vergoeding van de voorzitter van het Adviescollege levenslanggestraften (Besluit
benoeming en vergoeding voorzitter Adviescollege levenslanggestraften), Stcrt. 2017, 18219; Besluit
van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 juni 2017, nr. 2074577, houdende benoeming
van leden, plaatsvervangend leden en secretaris van het Adviescollege levenslanggestraften, Stcrt.
2017, 33598 en Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 25 mei 2018, nr. 2258987,
houdende benoeming van een plaatsvervangend lid van het Adviescollege levenslanggestraften, Stcrt.
2018, 30418.

M.C.A. Liem en P.M. Schuyt, ‘Tussentijdse toetsing bij levenslange gevangenisstraf: Amerikaanse
‘lessons to be learned’’, NTM/NJCM-bull. 2017/19, p. 241.

Vgl. J.A.A.C. Claessen, ‘De levenslange gevangenisstraf in Nederland anno 2018. De door
staatssecretaris en Hoge Raad geboden zekerheid doet de onzekerheid voor levenslanggestraften
voortduren’, TPWS 2018/22, p. 42.

Conclusie P-G Silvis van 12 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:600, par. 12.

Citaat uit de cassatieschriftuur.

Arrest, par. 8.8.

Zie HR 26 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7011, NJ 2003/557 en HR 4 juli 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1277.

Zie HR 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF4207, NJ 2003/329.

Vgl. A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 65.

Vgl. HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1221.

Zie bijv. HR 22 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS5881.
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brandstichting. Middelen over (onder meer) de gebezigde opsporingsmethode.
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Voorts wordt aandacht besteed aan rechtspraak over de ‘Mr. Big’-methode en
verwante undercoveroperaties in andere landen. De conclusie strekt tot vernietiging
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Conclusie

Nr. 18/01298
Zitting: 18 juni 2019

Mr. F.W. Bleichrodt
Conclusie inzake:
[verdachte]

Het cassatieberoep

2. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, heeft de verdachte bij arrest van 15
maart 2018 wegens 1 “medeplegen van moord” en 2 “medeplegen van opzettelijk brand stichten,
terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is” veroordeeld tot een gevangenisstraf
voor de duur van achttien jaren, met aftrek als bedoeld in art. 27(a) Sr. Voorts heeft het hof
beslissingen genomen ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen en
schadevergoedingsmaatregelen opgelegd, één en ander als vermeld in het arrest.

3. De zaak hangt samen met de zaak tegen [medeverdachte] (18/01345), waarin ik vandaag
eveneens concludeer.

4. Namens de verdachte is beroep in cassatie ingesteld. Mr. J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, heeft
drie middelen van cassatie voorgesteld.

De zaak

5. De zaak heeft landelijke bekendheid gekregen als de “Posbank-zaak”, naar het natuurgebied waar
het slachtoffer volgens de vaststellingen van het hof is doodgeschoten. Het slachtoffer was in de
middag van 20 januari 2003 gaan hardlopen in het natuurgebied, dat deel uitmaakt van de Veluwe, en
was niet meer thuisgekomen. Nadat hij als vermist was opgegeven, werd zijn levenloze lichaam in de
avond van 20 januari 2003 aangetroffen in zijn auto in de bossen bij Erp, in de provincie Noord-
Brabant. De auto was volledig uitgebrand, terwijl het lichaam van het slachtoffer sterk was verbrand
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en gedeeltelijk was verkoold. Het verrichte opsporingsonderzoek leidde destijds niet tot één of meer
verdachte(n). In 2016 werd in het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de moord.
[medeverdachte] meldde zich daarop bij de politie en legde een bekennende verklaring af. Hij noemde
ook de naam van de verdachte in verband met betrokkenheid bij de strafbare feiten. In hetzelfde jaar
is een undercovertraject gestart op basis van art. 126j Sv. Deze bepaling bevat de bevoegdheid voor
opsporingsambtenaren om – zonder dat zij als zodanig kenbaar zijn – stelselmatig informatie in te
winnen over de verdachte. Ook is een bevel ex art. 126l Sv gegeven met het oog op het opnemen van
vertrouwelijke communicatie. De in de onderhavige zaak gehanteerde methode behelsde kort gezegd
dat undercoveragenten de verdachte betrokken bij een gefingeerde criminele organisatie waarin de
verdachte steeds meer geld kon verdienen, maar waarin de verdachte zijn plek alleen kon behouden
als hij eerder begane strafbare feiten zou bekennen. Deze methode lijkt gemodelleerd naar de uit
Canada afkomstige, zogenoemde ‘Mr. Big’-methode. De verdachte heeft een bekennende verklaring
afgelegd tegenover enkele van de betrokken undercoveragenten en is daarop aangehouden en
vervolgd.

6. Het hof heeft aan de hand van onder meer de verklaringen van de verdachte en zijn
medeverdachte het volgende vastgesteld. Het slachtoffer is op 20 januari 2003 op de Posbank
getuige geweest van “iets wat hij niet mocht zien”. De verdachte en zijn medeverdachte waren ter
plaatse met geladen wapens en hadden van tevoren afgesproken dat zij geen levende getuigen
zouden achterlaten. Het slachtoffer dreigde de politie te bellen en liep terug naar zijn auto. De
verdachte maakte een snijbeweging bij zijn keel naar de medeverdachte, waarna de medeverdachte
positie innam om te kunnen schieten. De verdachte riep naar het slachtoffer dat hij moest
terugkomen, waarop het slachtoffer zich omdraaide en de medeverdachte hem in de borst schoot. De
verdachte heeft daarna twee maal geschoten op het slachtoffer. Vervolgens hebben de verdachte en
zijn medeverdachte het lichaam van het slachtoffer in diens auto gelegd en de auto met het lichaam
erin in de bossen bij Erp in brand gestoken.

7. Het hof heeft de verdachte veroordeeld wegens het medeplegen van moord en het medeplegen
van opzettelijke brandstichting, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is, en heeft
de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van achttien jaren opgelegd. De verdachte heeft
tegen dit arrest beroep in cassatie ingesteld.

8. In cassatie worden de door de politie in de onderhavige zaak gehanteerde opsporingsmethode en
de betrouwbaarheid van de in dit verband verkregen verklaringen van de verdachte ter discussie
gesteld. Verder wordt opgekomen tegen de afwijzing van het verzoek deskundigen te benoemen die
zouden kunnen verklaren over de gehanteerde opsporingsmethode en de betrouwbaarheid van in dit
verband afgelegde verklaringen.

Opbouw

9. Hierna bespreek ik de naar voren gebrachte klachten. De bespreking van het eerste middel wordt
daarbij voorafgegaan door een algemene beschouwing over de ‘Mr. Big’-methode en verwante
undercoveroperaties. De opbouw van het vervolg van de conclusie is als volgt.

10. Na een weergave van de relevante onderdelen van de bestreden uitspraak (onder 13 tot en met
15), bevat de conclusie een beschrijving van het gebruik van de ‘Mr. Big’-methode en daarop
geïnspireerde operaties in Nederland (onder 16 tot en met 24). De voornaamste punten van kritiek op
de ‘Mr. Big’-methode komen aan bod (onder 25 tot en met 32). Daarna bespreek ik het gebruik van de
‘Mr. Big’-methode en verwante undercoveroperaties in enkele andere rechtsstelsels (onder 33 tot en
met 66). Daarop volgt een analyse van de parlementaire geschiedenis van art. 126j Sv (onder 67 tot
en met 81) en de met de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering voorgestelde wetgeving
over de inzet van undercoveragenten (onder 82 tot en met 85). Ook komt de rechtspraak van de Hoge
Raad ten aanzien van de voor de inzet van bepaalde opsporingsmethoden vereiste wettelijke
grondslag aan bod (onder 86 tot en met 90). Aandacht wordt besteed aan de rechtspraak van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens over de inzet van undercoveragenten en de verhouding
met de in art. 6 EVRM neergelegde verklaringsvrijheid van de verdachte (onder 91 tot en met 98). Ook
de rechtspraak van de Hoge Raad over dit onderwerp komt aan bod (onder 99 tot en met 103). Na
een tussenbalans, waarin ik het besprokene kort samenvat en tot een (voorlopige) waardering van de
problematiek kom (onder 104 tot en met 112), kom ik toe aan bespreking van de middelen.
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11. De ‘Mr. Big’-methode is eerder uitvoerig beschreven in de conclusie van mijn voormalig ambtgenoot
Machielse in de zogenoemde Kaatsheuvelse moordzaak.1

Het eerste middel

12. Het eerste middel bevat verschillende klachten over de gebezigde opsporingsmethode, door de
steller van het middel aangeduid als de ‘Mr. Big’-methode’. Betoogd wordt dat het hof ten onrechte,
althans op ontoereikende gronden, het verweer heeft verworpen dat het openbaar ministerie niet-
ontvankelijk moet worden verklaard, dan wel dat de met deze methode verkregen verklaringen van de
verdachte moeten worden uitgesloten van het bewijs. Voorts wordt geklaagd dat het hof ten onrechte
heeft geoordeeld dat art. 126j Sv een toereikende wettelijke grondslag biedt voor de gehanteerde
opsporingsmethode, dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat bij de inzet van de methode is
voldaan aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit en dat het hof de verklaringen van de
verdachte voor het bewijs heeft gebruikt terwijl deze in strijd met de verklaringsvrijheid van de
verdachte zijn verkregen.

13. Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezen verklaard dat:

“1 primair:

hij op 20 januari 2003 te Rheden tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk en met
voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, hierin bestaande dat verdachte en/of
verdachtes mededader met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, met een vuurwapen een
of meer kogels in/door het lichaam van die [slachtoffer] hebben/heeft geschoten, ten gevolge waarvan
voornoemde [slachtoffer] is overleden;

hij op 20 januari 2003 te Erp, gemeente Veghel, tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk
brand heeft gesticht, hierin bestaande dat verdachte opzettelijk een brandbare vloeistof (benzine)
heeft gesprenkeld en/of gegoten in/rondom/over een auto (Opel Omega met [kenteken] ) en
vervolgens een bol met een brandbare (vloei)stof (benzine) heeft besprenkeld en aangestoken en die
brandende bol in die auto heeft gegooid, ten gevolge waarvan brand is ontstaan, terwijl daarvan
gemeen gevaar voor goederen te duchten was.”

14. Uit de aan het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 21 februari
2019 gehechte pleitnota blijkt dat de raadsvrouw van de verdachte zich heeft gekeerd tegen de in de
onderhavige zaak gehanteerde opsporingsmethode. Zij heeft aangevoerd dat de gebezigde
methodiek geen toereikende grondslag vindt in art. 126j Sv en dusdanig misleidend is geweest, dat
daarmee een inbreuk is gemaakt op grondrechten van de verdachte en dat er tevens onaanvaardbare
risico’s zijn genomen ten aanzien van de beheersbaarheid en de integriteit van de opsporing. Met de
toepassing van de methode is volgens de raadsvrouw een ernstige inbreuk gemaakt op beginselen
van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de
verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van de zaak is tekortgedaan. Zij heeft betoogd
dat het openbaar ministerie in de vervolging niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard dan wel
dat de door de verdachte ten overstaan van de undercoveragenten afgelegde verklaringen niet tot
het bewijs zouden mogen worden gebezigd.

15. Het hof heeft het verweer van de raadsvrouw verworpen en heeft in dat verband het volgende
overwogen:

“Het hof stelt voorop dat de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging
slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aan de orde is.

Op grond van artikel 126j, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering kan de officier van justitie bij
verdenking van een misdrijf in het belang van het onderzoek bevelen dat door een
opsporingsambtenaar, zonder dat kenbaar is dat hij als zodanig optreedt, stelselmatig informatie
wordt ingewonnen over en van de verdachte.
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Het in de onderhavige zaak toegepaste undercovertraject is gestoeld op deze wettelijke bepaling.
Omdat sprake was van verdenking van een misdrijf, namelijk (onder meer) van moord dan wel
doodslag op [slachtoffer] , is naar het oordeel van het hof voldaan aan de in dit artikel gestelde eis.

Het hof overweegt verder als volgt.

De opdracht aan de undercoveragenten luidde: “Probeer daar waar mogelijk informatie in te winnen
over de mogelijke betrokkenheid van [verdachte] bij de moord c.q. doodslag op [slachtoffer] ”. Deze
opdracht is van andere aard en toon dan die in de zaak Allan. In die zaak, waarin een
undercoveragent in de cel van de gedetineerde en zich op zijn zwijgrecht beroepende Allan werd
geplaatst, had de agent namelijk de opdracht gekregen “to push him for what you can”. Vervolgens
ontstond er in die zaak een verhoorsituatie waaraan Allan zich door zijn detentie ook feitelijk niet kon
onttrekken. Het hof is van oordeel dat de vergelijking van de feiten en omstandigheden in de
onderhavige zaak met die in de zaak Allan om verschillende redenen niet opgaat. Allereerst niet omdat
verdachte, anders dan Allan, ten tijde van de undercoveroperatie niet in voorlopige hechtenis verbleef.
Verdachte had, blijkens de verklaringen van verschillende undercoveragenten, de vrijheid om de loods
te verlaten en te “gaan en staan” waar hij wilde. Het hof merkt op dat uit de bewijsmiddelen niet is
gebleken dat verdachte, doordat hem een bedrag van € 75.000,- in het vooruitzicht was gesteld voor
een drugsdeal, niet langer de vrijheid had om de loods te verlaten, zoals door de raadsvrouw naar
voren is gebracht. Anders dan in de zaak Allan was in de onderhavige zaak ook geen sprake van een
verhoorsituatie. De raadsvrouw heeft gewezen op rechtsoverweging 50 van het arrest inzake Allan.
Het hof is van oordeel dat de in deze overweging beschreven situatie zich in de zaak tegen verdachte
niet voordoet, nu ten tijde van de undercoveroperatie geen sprake was van een verhoorsituatie,
verdachte - het zij herhaald - niet in detentie verbleef en tijdens deze operatie er nog geen sprake
was van een verdachte die een beroep op zijn zwijgrecht had gedaan. Het undercovertraject ging
immers vooraf aan de aanhouding van verdachte en zijn verhoren bij de politie waarbij hij zich vanaf
het begin op zijn zwijgrecht heeft beroepen. Dat het zwijgrecht van verdachte in deze zaak
onvoldoende zou zijn gerespecteerd, is naar het oordeel van het hof dus niet aan de orde.

Voorgaande neemt echter niet weg dat - met name in de laatste week (vanaf 26 oktober 2016 tot en
met 2 november 2016) - de druk op verdachte is opgevoerd door de undercoveragenten. Zo is er toen
een probleem in scène gezet, inhoudende dat “het” was misgegaan, waarna werd besproken hoe ze
van de auto (met sporen) af moesten komen.

Vervolgens is deze auto ook daadwerkelijk in brand gestoken, nadat verdachte hierover aanwijzingen
had gegeven. In de dagen die volgden, werd in de media aandacht besteed aan de Posbank-zaak. De
undercoveragenten zorgden ervoor dat verdachte hiervan op de hoogte was. Op 1 november 2016 is
aan verdachte medegedeeld dat hij de hoofdverdachte was in deze zaak. Vervolgens is de druk verder
opgevoerd. Dit komt tot uiting in - onder meer - de volgende uitlatingen van de verschillende
undercoveragenten:

N: Maar als hij het niet gedaan heb, dan ga ik niet eh... tig rootjes uitgeven als ie het niet gedaan
heb. (...) (p. 918)

C: Maar dan is alle aandacht, alle aandacht bij hem is... dan kunnen we hem nog niet gebruiken. (...)
(p. 918)

N: Het kost wel fucking veel geld. Dan moet er echt wel wat aan de hand zijn en niet omdat ze eh...
als ze de verkeerde op de korrel hebben hè. (...) (p. 918)

N: Nee maar als ze jou zoeken dan zal één van de twee het toch gedaan hebben neem ik aan. (...)
Doen ze echt niet zomaar, ze hebben wel iets anders te doen die sukkels. (...) (p. 920)

N: Ja maar als je hier gepakt wordt, fucking loods van net 2,5 ton stuks pillen weg zijn gegaan, dat
heb ik ook niet graag. (...) (p. 922)

N: Kijk als je het gedaan hebt, moeten we gewoon gaan kijken: wat kunnen we daar aan doen, of
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wat kunnen we doen om de boel te frustreren zodat je niet lang hoeft te zitten voor dat gezeik weet
je? Als je het niet gedaan hebt, dan moet je gewoon lekker naar huis gaan en dan moet je gewoon
tegen de politie zeggen als ze komen hee, ik heb niets gedaan, zoek het lekker uit. (...) (p. 923)

N: Nee, dat kan jij wel zeggen, maar als hij vertelt dat jij het wel gedaan hebt, hij is een eerzame
huisvader met kindjes wat je zegt. Jij bent eh... het uitschot van Veghel, vriend? Ja toch? Wie gaan ze
geloven? Jou of hem? (p: 926)

Kort hierna wordt het gesprek afgerond en wordt tegen verdachte gezegd dat hij er maar een nachtje
over moet gaan slapen, waarna afscheid wordt genomen. Vervolgens heeft verdachte [naam 3] (één
van de undercoveragenten) aangeklampt. Daarna heeft verdachte - weliswaar na de opmerking van
[naam 3] dat er maar één vraag is, namelijk of hij het wel of niet heeft gedaan - gezegd dat hij er (het
hof begrijpt: de Posbank-zaak) meer van weet (p. 927 e.v.). Uit het voorgaande blijkt dat aan
verdachte verschillende vragen zijn gesteld over zijn betrokkenheid bij de Posbank-zaak. Echter valt
op dat de undercoveragenten met enige regelmaat slechts passief op uitlatingen van verdachte
reageren. Zij stellen dan geen nadere vragen, maar antwoorden bijvoorbeeld slechts met “ja” of
“hmmm”. Daarbij komt dat verdachte ook uit zichzelf bepaalde informatie toevoegt, zoals de voornaam
van [medeverdachte] (p. 917), de omstandigheid dat hij “het ding” heeft gedumpt “ergens in het
kanaal” (p. 929) en tot slot de omstandigheid dat hij alles (de munitie) van tevoren heeft
schoongemaakt (p. 944).

Op grond van het voorgaande - in het bijzonder gelet op de omstandigheden dat verdachte zelf de
undercoveragent [naam 3] heeft aangeklampt, de undercoveragenten regelmatig passief hebben
gereageerd en verdachte uit zichzelf bepaalde onderwerpen heeft aangesneden - is het hof van
oordeel dat van ontoelaatbare druk of dwang geen sprake is geweest. Het hof acht evenmin
aannemelijk geworden dat de verklaringsvrijheid van verdachte op een andere wijze, zoals
bijvoorbeeld door de misleiding van de undercoveragenten, dan wel als gevolg van de
afhankelijkheidsrelatie van verdachte tot deze agenten, is beperkt. De periode waarin de
undercoveroperatie heeft plaatsgevonden is voorts niet buitensporig lang (geweest). Het hof merkt
daarbij op dat het voor de effectiviteit van deze opsporingsmethode en de wijze waarop hieraan vorm
wordt gegeven noodzakelijk is om het vertrouwen te winnen en te houden van een verdachte en de
relatie tussen verdachte en de verschillende undercoveragenten te laten groeien hetgeen tijd kost.
Van het verstrekken aan verdachte of bevorderen van overmatig gebruik van alcohol en verdovende
middelen door de verbalisanten is het hof niet gebleken. Uit de verslaglegging van de operatie leidt
het hof eerder af dat er bij de verbalisanten aandacht was voor het gebruik van middelen door de
verdachte gedurende de undercoveroperatie en dat dit gebruik zoveel mogelijk werd ontmoedigd.

Van een schending van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is
naar het oordeel van het hof geen sprake en het hof is in het licht van al het bovenstaande van
oordeel dat verdachte zijn verklaringen in vrijheid heeft afgelegd.

Ten aanzien van de verslaglegging van de undercoveroperatie stelt het hof vast, dat de betreffende
undercoveragenten van alle contacten met verdachte zo spoedig mogelijk processen-verbaal hebben
opgemaakt. Daarnaast hebben zij van iedere inzet verslag gedaan aan hun begeleiders, waarvan die
begeleiders op hun beurt ook weer processen-verbaal hebben opgemaakt. Verder bevindt zich in het
dossier een letterlijke uitwerking van de cruciale gesprekken van verdachte met de
undercoveragenten (vanaf 31 oktober 2016). Vervolgens zijn op verzoek van de verdediging de
gesprekken van de undercoveragenten met verdachte uitgeluisterd en is er een aanvullend proces-
verbaal opgemaakt met daarin de opmerkingen van de raadsvrouw met betrekking tot deze opnames.
Tot slot is de verdediging in de gelegenheid gesteld om de betreffende undercoveragenten en
begeleiders als getuige te ondervragen. Gelet op al het voorgaande is het hof, anders dan de
raadsvrouw, van oordeel dat er geen gebreken kleven aan de verslaglegging van de
undercoveroperatie en dat toetsing, dan wel controle van deze operatie wel degelijk mogelijk is
geweest, van welke mogelijkheid de raadsvrouw ook gebruik heeft gemaakt.

Op grond van al het voorgaande verwerpt het hof het verweer dat sprake is van een ernstige inbreuk
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op de beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove
veronachtzaming de belangen van de verdachte en zijn recht op een eerlijke behandeling van zijn
zaak tekort zijn gedaan. Het openbaar ministerie is derhalve ontvankelijk in de vervolging.

(…)

De rechtmatigheid van de undercoveroperatie

Het hof stelt voorop dat de officier van justitie verantwoordelijk is voor de inzet en de wijze van
uitvoering van de toegepaste undercoveroperatie. Deze opsporingsbevoegdheid vindt wettelijke
grondslag in artikel 126j van het Wetboek van Strafvordering. Voor de inzet en toepassing van deze
bevoegdheid volgt uit deze bepaling dat er een verdenking van een misdrijf moet zijn en het bevel in
het belang is van het onderzoek. In een zaak als deze, waar de gewelddadige en onbegrijpelijke
dood van een echtgenoot en vader van jonge kinderen centraal staat, komt de officier van justitie veel
beleidsvrijheid toe om het opsporingsonderzoek te leiden en bijzondere opsporingsmethoden toe te
passen. Deze vrijheid wordt ingeperkt door twee eisen die in de jurisprudentie van de Hoge Raad zijn
geformuleerd, inhoudende dat de bijzondere ernst van het misdrijf de inzet van het middel
rechtvaardigt (proportionaliteit) en dat een andere wijze van opsporing redelijkerwijs niet voorhanden
is (subsidiariteit).

Door de raadsvrouw is allereerst aangevoerd dat de uitlatingen van verdachte ten overstaan van de
undercoveragenten van de bewijsvoering uitgesloten moeten worden, omdat deze niet in vrijheid zijn
afgelegd. In dit verband heeft zij gewezen op voormeld arrest in de zaak Allan. Zoals blijkt uit hetgeen
reeds hiervoor is overwogen in het kader van de bespreking van de ontvankelijkheid van het
openbaar ministerie - welke overwegingen hier als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd
- is het hof van oordeel dat de vergelijking met de feiten en omstandigheden in de zaak Allan niet
opgaat en dat de uitlatingen van verdachte wel in vrijheid zijn afgelegd.

De raadsvrouw heeft voorts betoogd dat voorafgaande aan de inzet van de undercoveroperatie niet
is voldaan aan de hiervoor genoemde eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Het hof is echter van oordeel dat wel aan deze eisen is voldaan en overweegt daartoe als volgt.

Ten aanzien van de proportionaliteit overweegt het hof dat de bijzondere ernst van het misdrijf
waarvan verdachte wordt verdacht, namelijk (medeplegen van) moord dan wel (gekwalificeerde)
doodslag op [slachtoffer] , de inzet van de toegepaste undercoveroperatie zonder meer rechtvaardigt.
Daarnaast is ook voldaan aan de subsidiariteitseis. De kans om met minder verstrekkende
opsporingsmiddelen (zoals een verhoor) dichterbij opheldering van het misdrijf te komen, was immers
- na meer dan 13 jaar - niet meer reëel. Er was al zeer uitgebreid tactisch onderzoek gedaan,
waaronder het horen van verdachte en [medeverdachte] destijds als getuige.

De beide verdachten hebben eerder, gedurende deze periode van ruim 13 jaar, nimmer duidelijkheid
verschaft (door een bekennende verklaring) aan de opsporingsinstantie omtrent hun (eventuele mate
van) betrokkenheid bij de feiten zoals die nu aan de orde zijn. Daarnaast was er uitgebreid technisch
onderzoek gedaan, waaronder forensisch onderzoek en het inzetten van telefoontaps. Ook is er een
undercoveroperatie gestart ten aanzien van [medeverdachte] . Dit alles had niet tot een oplossing
van de zaak geleid. Pas nadat was gebleken dat de inzet van al deze opsporingsmiddelen niet tot de
opheldering van het feit had geleid, is de undercoveroperatie ten aanzien van verdachte gestart.
Gelet op het voorgaande was er naar het oordeel van het hof geen redelijk alternatief voor de inzet
van deze undercoveroperatie beschikbaar en is deze bevoegdheid rechtmatig toegepast. De
uitlatingen van verdachte ten overstaan van de undercoveragenten zijn rechtmatig verkregen en
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hoeven niet van de bewijsvoering te worden uitgesloten.”

‘Mr. Big’-methode en verwante undercoveroperaties

De methode

16. De steller van het middel wijst erop dat de in de onderhavige zaak gehanteerde
opsporingsmethode sterke gelijkenis vertoont met de zogenoemde ‘Mr. Big’-methode. Deze gelijkenis
vormt de aanleiding stil te staan bij wat deze opsporingsmethode inhoudt.

17. De ‘Mr. Big’-methode vindt haar oorsprong in Canada en is daar in de jaren negentig van de vorige
eeuw ontwikkeld om verdachten van ernstige strafbare feiten te bewegen tot het bekennen van die
feiten. Evenals bij andere undercoveroperaties, opereert de politie daarbij in het verborgene. De
methode wordt afgestemd op de specifieke omstandigheden van het geval, maar heeft
gemeenschappelijke kenmerken. De persoon op wie de operatie is gericht, wordt door de politie
bewust misleid. Meer specifiek gaat het om een befriending operation, waarbij de handelwijze van de
undercoverambtenaar is gericht op het kweken van een vertrouwensband met de persoon die
voorwerp van onderzoek is in de hoop dat deze zijn veronderstelde geheim met de betrokkene deelt.2

De operatie staat in het teken van het bevorderen van een bekentenis. Dat gebeurt in een context
van een (gefingeerde) criminele organisatie, waarin de verdachte wordt betrokken. Als de verdachte
enige tijd onderdeel uitmaakt van de organisatie, krijgt hij de kans steeds meer opdrachten uit te
voeren en daarmee geld te verdienen, terwijl de vertrouwensband met de leden van de organisatie
wordt verstevigd en de verdachte steeds meer gunsten worden verleend en / of hij steeds meer geld
kan verdienen. Op een zeker moment wordt hem een bepaald aanbod gedaan, zoals het bemachtigen
van een vaste positie in de organisatie, het kunnen meedoen aan lucratieve strafbare feiten of het
verkrijgen van een hogere plek in de hiërarchie van de organisatie. Daartoe is wel vereist dat de
verdachte schoon schip maakt tegenover de leider, ‘Mr. Big’, door eerder begane strafbare feiten te
bekennen.3

18. Onderdeel van de methode is dat de op de verdachte uitgeoefende druk om te bekennen wordt
opgevoerd. Die druk kan plaatsvinden door herhaaldelijk in te praten op de verdachte, maar ook door
te dreigen dat de verdachte of iemand anders (een ‘vriend’ van de verdachte) uit de organisatie wordt
gezet als de verdachte niet bekent. Daarbij wordt veelal aan de verdachte kenbaar gemaakt dat de
organisatie de verdachte na een bekentenis kan helpen een gunstige afwikkeling van de strafzaak te
bevorderen, bijvoorbeeld door hem een alibi te verschaffen of doordat iemand de schuld op zich neemt
voor de verdachte, terwijl de organisatie niets voor de verdachte kan doen in geval de verdachte niet
bekent. Ook wordt wel opgemerkt dan wel gesuggereerd dat de organisatie geweld niet schuwt. De
verdachte wordt dan bijvoorbeeld geconfronteerd met een lid van de organisatie dat betrokken is
geweest bij een vechtpartij of met een mishandeling van het ene lid door het andere lid van de
organisatie.4 Daarbij verdient opmerking dat het gaat om gefingeerde strafbare feiten in het kader van
de rond de verdachte opgezette ‘criminele organisatie’. Die schijn wordt alleen gewekt tegenover de
verdachte.5

19. Een operatie duurt vaak minimaal enkele maanden. In die periode vinden verschillende
ontmoetingen tussen de verdachte en de undercoveragenten plaats. Er wordt veel geïnvesteerd in
het ontwikkelen van een ‘vertrouwensband’ met de verdachte. Ik geef daarvan twee illustraties. In
een Canadese zaak had de verdachte na een lang traject bekend de moorden waarvan hij werd
verdacht te hebben begaan. Nadat hij was aangehouden mocht hij één persoon bellen. Hij belde de
undercoveragent met wie hij gedurende het ‘Mr. Big’-traject “bevriend” was geraakt.6 In een
Nederlandse zaak vond de bekentenis plaats terwijl zowel de verdachte als de vertrouwenspersoon
daarbij huilden.7

20. In het bovenstaande is de ‘Mr. Big’-methode beschreven. Variaties op de hiervoor geschetste
werkwijze zijn uiteraard mogelijk en komen in de praktijk voor. De meest in het oog springende
variatie in de onderhavige zaak is dat van een leider (‘Mr. Big’) als zodanig geen sprake lijkt te zijn. De
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methoden om te bevorderen dat de verdachte een (bekennende) verklaring aflegt, lijken evenwel
gemodelleerd naar de ‘Mr. Big’- methode.

Toepassing van de "Mr. Big"-methode in Nederland

21. Ik vond in de gepubliceerde rechtspraak enkele zaken waarin in Nederland de ‘Mr. Big’-methode is
toegepast, althans waarin opsporingsmethoden zijn gehanteerd die lijken te zijn geïnspireerd op deze
methode. De wijze waarop hieraan invulling werd gegeven, verschilt daarbij van zaak tot zaak.

22. De voorliggende zaak vormt de eerste zaak waarin toepassing is gegeven aan een
opsporingsmethode die lijkt te zijn geïnspireerd op de Canadese ‘Mr. Big’-methode. Ook in de zaak
waarin mijn voormalig ambtgenoot Machielse in oktober 2018 concludeerde werd een dergelijke
methode gehanteerd. Die zaak is in de media bekend komen te staan als “de zaak Kaatsheuvel”.8 De
verdachte in deze zaak is door het hof veroordeeld wegens moord. Uit de vaststellingen van hof in zijn
arrest blijkt dat de verdachte reeds langere tijd werd verdacht van de moord op zijn vrouw. Besloten
is tot het stelselmatig inwinnen van informatie op de voet van art. 126j Sv in het kader van een WOD-
traject (‘werken onder dekmantel’). Undercoveragenten hebben contact gezocht met de verdachte,
actief in zijn leven geïnterfereerd en hem aangeboden tegen betaling ICT-werkzaamheden voor hen te
verrichten. In het kader van deze contacten zijn tussentijdse betalingen aan de verdachte gedaan. Na
verloop van tijd werden de gesprekken tussen de verdachte en de opsporingsambtenaren van meer
persoonlijke aard en kwam ter sprake dat de verdachte werd verdacht van de moord op zijn vrouw en
dat hij daarvoor in voorlopige hechtenis had gezeten. De verdachte ontkende eerst enkele malen iets
met de dood van zijn vrouw te maken te hebben gehad, maar ruim een jaar na het eerste contact met
de opsporingsambtenaren en in het kader van een bezoek aan ‘Mr. Big’ bekende hij de moord en
vertelde hij hoe deze had plaatsgevonden. Deze bekentenis vond eerst plaats ten overstaan van de
opsporingsambtenaar die voor de verdachte kennelijk als een vertrouwenspersoon fungeerde. Beiden
huilden daarbij.9 De bekentenis heeft hij naderhand nog enkele malen herhaald, onder meer ten
overstaan van ‘Mr. Big’. In zowel deze zaak als in de voorliggende zaak is het gebruik van de
opsporingsmethode gegrond op art. 126j Sv, welke bepaling de bevoegdheid tot het stelselmatig
inwinnen van informatie bevat. Ook recente berichtgeving in de media duidt op de inzet van de ‘Mr.
Big’-methode in een andere, zogenoemde ‘cold case’-zaak.10

23. Te wijzen valt voorts op een zaak waarin het hof Arnhem arrest heeft gewezen.11 De verdachte in
deze zaak stond terecht voor (onder meer) moord. Ook in deze zaak was de schijn van een criminele
organisatie gewekt, waarbij de opsporingsambtenaar ‘ [naam 4] ’ als undercoveragent een sleutelrol
vervulde en waarbij daarnaast verschillende opsporingsambtenaren waren ingezet als entourage. De
verdediging had in deze zaak betoogd dat de inzet van ‘ [naam 4] ’ kon worden gezien als
stelselmatige informatie-inwinning, maar dat de overige onder dekmantel werkende
opsporingsambtenaren geen informanten als bedoeld in art. 126j Sv waren, maar acteurs in een door
het openbaar ministerie geregisseerd toneelstuk en dat er een “schijnwerkelijkheid van een criminele
organisatie om verdachte heen [was] gebouwd”. Daarnaast was volgens de verdediging sprake van
strijd met het nemo tenetur-beginsel. Het hof verwierp dit verweer. Het beschouwde de overige
opsporingsambtenaren als ‘figuranten’ die zich niet bezighielden met het stelselmatig informatie
inwinnen over de verdachte. Ten aanzien van de verklaringsvrijheid overwoog het hof:

“(…)

In het algemeen geldt voor de stelselmatige inwinning van informatie dat het stellen van vragen door
de niet als opsporingsambtenaar kenbare informant aan een verdachte niet plaatsvindt in de door
artikel 29 Wetboek van Strafvordering bedoelde verhoorsituatie. De cautie, strekkende tot
bescherming tegen de druk en verwarring die in de verhoorsituatie van de als zodanig kenbare
opsporingsambtenaar of rechter uitgaat, is dan ook niet van toepassing. Daarmee moet worden
aangenomen dat door de enkele misleiding de verklaringsvrijheid niet geacht wordt onder druk te
staan, noch dat sprake kan zijn van een schending van het nemo tenetur beginsel. De verdediging
heeft geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd waarom dat in dit geval anders zou zijn.”

24. In een wat oudere zaak was gebruikgemaakt van informanten die zich voordeden als personen
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die zich bezighielden met het smokkelen van sigaretten en / of de handel in verdovende middelen, om
aldus met een geloofwaardige dekmantel contact met de verdachte te kunnen leggen en
onderhouden.12 In eerste aanleg werd het verweer gevoerd dat sprake was van “onrechtmatige
stelselmatige informatie-inwinning”. De rechtbank oordeelde evenwel dat het handelen van de
informanten binnen de grenzen van art. 126j Sv viel. In de zaak werd hoger beroep en beroep in
cassatie ingesteld, maar de gehanteerde opsporingsmethode kwam bij het hof en de Hoge Raad niet
meer aan de orde.13

Kritiek op de ‘Mr. Big’-methode

25. De gehanteerde opsporingsmethode in de zaak Kaatsheuvel en in de onderhavige zaak is in de
media herhaaldelijk aan de orde gekomen, in welk verband wordt gesproken van de ‘Mr. Big’-
methode.14 In de literatuur is het gebruik van de ‘Mr. Big’-methode bekritiseerd. Daarbij kunnen enkele
punten van kritiek worden onderscheiden.

26. In de eerste plaats is de vraag opgeworpen of art. 126j Sv een voldoende wettelijke basis vormt
voor een zodanig verstrekkende en veelomvattende methode als ‘Mr. Big’.15 Deze vraag betreft de
legaliteit van de methode, in het licht van art. 1 Sv.

27. Het tweede aspect betreft de betrouwbaarheid van de met behulp van van deze methode
afgelegde verklaringen. In dat verband wordt betoogd dat de omstandigheden die in een ‘Mr. Big’-
traject worden gecreëerd het risico op valse bekentenissen ten opzichte van een reguliere
verhoorsituatie sterk vergroten. Daarbij merk ik op dat het risico van valse bekentenissen in geval
druk wordt uitgeoefend op de verdachte met het oog op het verkrijgen van een bekennende
verklaring, mede in het licht van spraakmakende herzieningszaken in de eerste tien jaren van deze
eeuw, nauwelijks toelichting behoeft.16 De omstandigheden in een ‘Mr. Big’-traject zijn zodanig, dat dit
risico als sterk verhoogd wordt gezien. De verdachten die in een ‘Mr. Big’-traject worden betrokken,
leiden veelal een geïsoleerd bestaan en beschikken bovendien over weinig geld en kampen soms met
verslavingsproblematiek. De angst om die nieuw verworven levensstijl te verliezen, wordt in dit traject
bewust gebruikt om een bekentenis te bevorderen. De financiële en sociale verlokkingen van de
criminele organisatie en het aanbod om een oplossing te vinden in het kader van de strafzaak
fungeren als prikkels om te bekennen. In het ‘Mr. Big’-traject wordt aldus toegewerkt naar een situatie
waarin het voor de verdachte duidelijk is dat er voor hem veel te winnen valt als hij bekent. Het risico
dat verdachten onder dergelijke omstandigheden valse bekentenissen afleggen is groot.17 Zij kunnen
zich bovendien verplicht voelen iets terug te doen voor de organisatie die hun al zoveel gunsten heeft
verleend en zoveel perspectief biedt dan wel zich geïntimideerd weten doordat de ‘organisatie’
geweld niet lijkt te schuwen.18

28. Ten derde is de kritiek geuit dat de verklaringsvrijheid van de verdachte wordt aangetast. De
verklaringsvrijheid vormt onderdeel van het recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM en
komt op nationaal niveau onder meer in art. 29 Sv tot uitdrukking. Deze bepaling strekt er primair toe
de verdachte in het strafproces als autonome procespartij te erkennen en in dat kader hem de vrijheid
te geven zijn procespositie te bepalen door al dan niet een verklaring af te leggen.19 De in art. 29,
tweede lid, Sv verankerde cautieplicht vormt een waarborg dat de verdachte aan die
verklaringsvrijheid invulling kan geven. Ook in de rechtspraak van het EHRM over art. 6 EVRM komt de
verklaringsvrijheid zwaar gewicht toe, in welk verband het Hof de vrijheid van de verdachte zijn
procesopstelling te kiezen rekent tot ‘the heart of the notion of a fair procedure’.20

29. De ‘Mr. Big’-methode strekt er daarentegen juist toe de verdachte te bewegen een verklaring af te
leggen en wel een bekennende verklaring. Daarmee roept de methode het risico in het leven dat aan
het recht van de verdachte zijn procespositie te bepalen tekort wordt gedaan. De methode vindt
veelal toepassing ten aanzien van verdachten die ervoor hebben gekozen te zwijgen. In dat
perspectief bezien, fungeert de methode als een breekijzer. De vraag rijst of de verdachte daarmee
niet op ontoelaatbare wijze wordt beperkt in het bepalen van zijn procespositie.21

30. Het derde punt van kritiek betreft daarmee het risico dat strafvorderlijke waarborgen, in het
bijzonder het zwijgrecht en het recht op effectieve rechtsbijstand, worden omzeild. Het voorafgaande
heeft overigens ook betekenis voor de betrouwbaarheid van de afgelegde verklaring: als de
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verdachte denkt met vrienden te spreken (en ‘wapenfeiten’ met hen uit te wisselen22) zou er een
reële kans bestaan dat hij verklaringen aflegt die niet waarheidsgetrouw zijn.23 Knigge merkt in dit
verband op dat het respect voor partijautonomie hier hand in hand gaat met het voorkomen van
ontoelaatbare druk en daarmee van het voorkomen van onbetrouwbare bekentenissen.24

31. In het bovenstaande zijn in algemene zin punten van kritiek op de ‘Mr. Big’-methode besproken.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen kritiek die zag op de (i) legaliteit, (ii) betrouwbaarheid en (iii)
strafvorderlijke waarborgen. Ook in de onderhavige zaak zijn in hoger beroep verweren gevoerd die
onder deze noemers zijn te scharen. In hoger beroep is namens de verdachte aangevoerd dat de in
het undercovertraject verkregen bekentenissen onbetrouwbaar zijn, dat de mate van misleiding die
de verdachte ten deel is gevallen dusdanig groot is, dat art. 126j Sv daarvoor geen voldoende
wettelijke basis biedt en dat het recht van de verdachte om zichzelf niet te hoeven belasten en in
vrijheid een verklaring af te leggen is geschonden.

32. Allereerst rijst de vraag of er met art. 126j Sv een voldoende specifieke wettelijke basis bestaat
voor het gebruik van een methode als de onderhavige. Ter beantwoording van deze vraag ga ik in op
de parlementaire geschiedenis van art. 126j Sv en op de in het kader van de modernisering van het
Wetboek van Strafvordering voorgestelde wetgeving ten aanzien van het stelselmatig inwinnen van
informatie en infiltratie. In de tweede plaats verdient de vraag naar de verenigbaarheid van de
gehanteerde methode met strafvorderlijke waarborgen als het zwijgrecht nadere bespreking. In dat
verband bespreek ik jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de
Hoge Raad over de verenigbaarheid met art. 6 EVRM van de inzet van undercoveragenten ten
behoeve van het verkrijgen van een bekentenis van de verdachte. Daarna kom ik toe aan de
beoordeling van de onderhavige zaak aan de hand van de in het middel opgeworpen klachten. Bij de
bespreking van het tweede middel staat het oordeel van het hof over de betrouwbaarheid van de tot
het bewijs gebezigde verklaring van de verdachte centraal. Maar eerst zal aandacht worden besteed
aan de toepassing en normering van de ‘Mr. Big’- methode en verwante undercoveroperaties in enkele
andere landen.

Een blik over de grens

33. De ‘Mr. Big’-methode vindt haar oorsprong in Canada. Zij is in de eerste helft van de jaren negentig
van de vorige eeuw ontwikkeld door de Royal Canadian Mounted Police (RCMP) en is sindsdien in
Canada al honderden malen toegepast.25 Ook in andere ‘common law’-stelsels is de ‘Mr. Big’-methode
bekend. Zo wordt de methode besproken door zowel het Australische High Court als het Nieuw-
Zeelandse Supreme Court, waarbij wordt verwezen naar Canadese jurisprudentie. Ik teken hierbij
aan dat de beoordeling van de ‘Mr. Big’-methode in deze landen niet eenvoudig kan worden vertaald
naar de Nederlandse situatie. Daarvoor verschillen de rechtsstelsels teveel van elkaar, onder meer ten
aanzien van de positie van de wet, het bewijsrecht en de rol van de juryrechtspraak.

34. Naast de hiervoor genoemde landen, komt de inzet van undercoveragenten in Duitsland aan bod.
Weliswaar is Duitsland – voor zover ik kon overzien – niet bekend met een op de ‘Mr. Big’-methode
geïnspireerde opsporingsmethode, maar de jurisprudentie over de inzet van undercoveragenten ten
behoeve van het verkrijgen van een bekentenis bij de verdachte verdient in dit verband de aandacht.

Canada

35. Mijn voormalig ambtgenoot Machielse stond reeds uitgebreid stil bij de meest recente rechtspraak
van het Canadese Supreme Court over het gebruik van de ‘Mr. Big’-methode. Ik verwijs daarom
bovenal naar zijn eerdergenoemde conclusie.26 Verder concentreer ik mij op de uitspraak van het
Canadese Supreme Court in de zaak R. v. Hart.27 Voordat het Canadese Supreme Court uitspraak
deed in deze zaak, leken de mogelijkheden tot het gebruik van de ‘Mr. Big’-methode als
opsporingsmethode nauwelijks begrensd.28 In R. v. Hart heeft het Hof echter voorwaarden gesteld
aan het gebruik van het door de toepassing van de ‘Mr. Big’-methode verkregen bewijs.29

Nadere beschouwingen
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36. Hart werd ervan verdacht zijn twee dochtertjes om het leven te hebben gebracht, maar er was
onvoldoende bewijs om hem in staat van beschuldiging te stellen. Undercoveragenten startten
daarom een ‘Mr. Big’-operatie om hem te bewegen de strafbare feiten te bekennen. Hart, die op dat
moment werkloos en sociaal geïsoleerd was, werd gerekruteerd, raakte bevriend met de
undercoveragenten die onderdeel uitmaakten van de gefingeerde criminele organisatie en verrichte
steeds meer werkzaamheden voor de organisatie, in welk verband hij meer dan $ 15.000,- verdiende.
Hart beschouwde de undercoveragenten na verloop van tijd als zijn beste vrienden en biechtte aan
hen op dat hij zijn dochtertjes om het leven had gebracht. Hart werd uiteindelijk voorgesteld aan de
leider van de organisatie, ‘Mr. Big’, die zou moeten instemmen met de deelname van Hart aan een
lucratieve operatie, en die had laten weten dat een probleem moest worden opgelost, waarbij hij
doelde op de verdenking dat Hart zijn dochters om het leven had gebracht. Hart ontkende
aanvankelijk bij de verdrinking van zijn dochters betrokken te zijn geweest. Na lang aandringen
bekende hij toch en liet hij aan een undercoveragent op de plaats delict zien hoe hij zijn dochters in
het water had geduwd. Kort daarna werd hij aangehouden en strafrechtelijk vervolgd. De gehele
operatie besloeg vier maanden en bestond uit 63 ontmoetingen tussen de verdachte en de
undercoveragenten.30

37. Het Canadese Supreme Court wijst in zijn uitspraak op het nut en de gevaren van de ‘Mr. Big’-
methode. Gewezen wordt op de (vergrote) kans op onbetrouwbare bekentenissen, op de
vooroordelen die kunnen ontstaan doordat de verdachte vrijwillig participeert in een ‘criminele
organisatie’ en op het risico dat de politie zijn toevlucht neemt tot “unacceptable tactics in their pursuit
of a confession”. Het risico op onterechte veroordelingen wordt door deze aspecten reëel.31 De regels
die hiertegen normaliter bescherming kunnen bieden, zijn in ‘Mr. Big’-zaken evenwel niet van
toepassing. Gewezen wordt in het bijzonder op de zogenoemde “confessions rule”. Deze common
law-regel behelst kort gezegd dat moet worden bewezen dat verklaringen tegenover een “person in
authority”, zoals een politieagent, vrijwillig zijn afgelegd. Deze regel is in ‘Mr. Big’-zaken niet van
toepassing, omdat de verdachte zijn verklaring niet aflegt tegenover een voor hem als zodanig
kenbare “person in authority”. Het zwijgrecht zou niet in het geding zijn omdat de betrokkene op het
moment van de bekentenis niet is gedetineerd.32 Het Supreme Court concludeert dat onvoldoende
waarborgen bestaan ter bescherming van personen die tijdens ‘Mr. Big’-operaties bekennen. Daarom
worden twee waarborgen geïntroduceerd. De eerste betreft een bewijsregel, die betrekking heeft op
het waarderen van de betrouwbaarheid van de bekennende verklaring. Deze regel luidt als volgt:

“Where the state recruits an accused into a fictitious criminal organization of its own making and seeks
to elicit a confession from him, any confession made by the accused to the state during the operation
should be treated as presumptively inadmissible. This presumption of inadmissibility will be overcome
where the Crown can establish, on balance, that the probative value of the confession outweighs its
prejudicial effect”.33

38. Daarnaast wordt meer ruimte geschapen voor de “doctrine of abuse of process to deal with the
problem of police misconduct”, die is ontwikkeld om bescherming te bieden tegen overheidsoptreden
dat maatschappelijk onacceptabel wordt geacht.34Daarbij wordt in herinnering geroepen dat “this
Court has long recognized that there are ‘inherent limits’ on the power of the state to ‘manipulate
people and events for the purpose of (…) obtaining convictions’”.35 Algemene richtlijnen om te bepalen
wanneer een ‘Mr. Big’-operatie “abusive” wordt zijn niet te geven, oordeelt het Hof, maar “police
conduct, including inducements and threats, becomes problematic in this context when it approximates
coercion. In conducting these operations, the police cannot be permitted to overcome the will of the
accused and coerce a confession. This would almost certainly amount to an abuse of process”.36Als
voorbeelden van onacceptabele dwang worden genoemd het gebruik van geweld of het dreigen
daarmee,37 maar ook het profiteren van kwetsbaarheden van de verdachte (mentale beperkingen,
verslavingen, jeugdigheid) wordt als problematisch beschouwd. Het misbruik maken hiervan
“threatens trial fairness and the integrity of the justice system”.38

39. Met de hiervoor besproken “two-pronged approach” wordt de verkregen bekentenis zowel op
haar inhoud getoetst als op de wijze van verkrijging en wordt recht gedaan aan het waarborgen van
het recht om zichzelf niet te hoeven belasten, terwijl ook de integriteit van de opsporing wordt
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bewaakt.39 Uiteindelijk wordt ten aanzien van de bekentenissen van Hart geoordeeld dat deze zijn
verkregen “in the face of overwhelming inducements” en dat de betrouwbaarheid van de verklaringen
niet is kunnen worden vastgesteld. Geconcludeerd wordt dat “the prejudicial effect of the
respondent’s confessions outweighs their probative value” en dat de verklaringen niet voor het bewijs
hadden mogen worden gebruikt. De vraag of sprake is geweest van “abuse of process” hoeft
daarmee niet meer te worden beantwoord. Wel wordt opgemerkt dat “there is no denying that this
was an extremely intensive Mr. Big operation, and one that preyed upon the respondent’s poverty and
social isolation”.40

40. In zijn in hetzelfde jaar gewezen uitspraak in de zaak R. v. Mack kwam het Canadese Supreme
Court tot een ander oordeel ten aanzien van de uit een ‘Mr. Big’-operatie voortkomende bekentenis.41

Mack had gedurende vier maanden in dertig “scenarios” met undercoveragenten in een criminele
organisatie gewerkt en in dat verband ook geld verdiend (ongeveer $ 5000). Hij bekende uiteindelijk
twee keer de moord op en het verbranden van het lijk en gaf de undercoveragenten aanwijzingen
waar de resten van het lichaam waren te vinden. Mack werd daarop vervolgd en veroordeeld. Het
Supreme Court liet de veroordeling in stand en wees erop dat de bewijswaarde (“probative value”)
van de bekentenissen hoog was omdat “there was an abundance of evidence that was potentially
confirmatory”. Verder werd overwogen dat de verdachte niet was betrokken bij gewelddadige
scenario’s in de gefingeerde criminele organisatie en dat hij niet was geconfronteerd met
“overwhelming inducements”.42

41. De ‘Mr. Big’-methode wordt in Canada nog altijd toegepast, maar het gebruik is sinds R. v. Hart aan
banden gelegd. Daarmee wordt getracht recht te doen aan opsporingsbelangen, het belang van
waarheidsvinding, waaronder ook het tegengaan van onterechte veroordelingen valt te scharen, het
recht op een eerlijk proces en het belang van een integere opsporing.

Australië

42. Ook in Australië wordt een met de Canadese ‘Mr. Big’-methode vergelijkbare opsporingsmethode
toegepast, die “scenario evidence” wordt genoemd. In een uitspraak uit 2007 van de High Court van
Australië in vier zaken – Tofilau, Marks, Hill en Clarke – waarin deze methode was gehanteerd, wordt zij
omschreven als een methode waarin undercoveragenten de verdachte “encourage to take part in
‘scenarios’ involving what the person wrongly thinks is criminal conduct”.43

43. Tofilau, Marks, Hill en Clarke werden verdacht van ernstige strafbare feiten (waaronder moord) en
waren door undercoveragenten betrokken in gefingeerde criminele organisaties, waarbinnen zij er
uiteindelijk toe werden bewogen de misdrijven waarvan zij werden verdacht te bekennen. Voor het
High Court beriepen de vier verdachten zich in de eerste plaats op de zogenaamde “voluntariness
rule”, die vergelijkbaar is met de Canadese “confessions rule”: bekennende verklaringen afgelegd
tegen een “person in authority” als gevolg van een dreigement of een belofte, mogen niet voor het
bewijs worden gebruikt.44De meerderheid van de rechters van het High Court oordeelde dat de regel
niet van toepassing was, omdat het voor de verdachten op het moment van het afleggen van de
verklaring niet kenbaar was dat zij met politieagenten te maken hadden.45 Ook de stelling dat de
afgelegde verklaringen niet vrijwillig waren afgelegd (“basal voluntariness”), werd door het High Court
verworpen. Geoordeeld werd dat het feit dat de verdachten werden misleid niet meebracht dat de
bekentenissen onvrijwillig waren afgelegd.46 Ten slotte verwierp het High Court ook een beroep op
“discretionary principles according to which a trial judge may exclude evidence of a voluntary
confession”, waaronder de regel dat de rechter bewijs moet uitsluiten als “its prejudicial effect (…)
outweighs its probative value”.47

44. De vraag rijst welke betekenis moet worden gehecht aan dit uitstapje naar Australië. Het High
Court verwees naar de rechtspraak van het Supreme Court van Canada, waar meer ervaring met de
methode was opgedaan. Toen het High Court uitspraak deed in de zaken Tofilau, Marks, Hill en Clarke
liet het Canadese Supreme Court het gebruik van de ‘Mr. Big’-methode nog zonder de hiervoor
besproken voorwaarden toe. Thans is de toepassing van de methode en het gebruik van in dat kader
afgelegde bekentenissen in Canada aan meer waarborgen gebonden. In die zin voer het Australische
High Court op een kompas dat als verouderd kan worden beschouwd, terwijl ik geen uitspraken van
het High Court over “scenario evidence” daterend van ná R. v. Hart heb gevonden.48
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Nieuw-Zeeland

45. Het Supreme Court van Nieuw-Zeeland heeft zich over de ‘Mr. Big’-methode uitgelaten nadat het
Canadese Supreme Court uitspraak had gedaan in de zaak R. v. Hart. Dat gebeurde in de zaak R. v.
Wichman.49 Wichman werd ervan verdacht zijn dochtertje te hebben gedood. Omdat er niet voldoende
bewijs was, werd een undercoveroperatie gestart. Wichman werd gerekruteerd als lid van een
gefingeerde criminele organisatie, die – zo werd hem verteld – opereerde op basis van loyaliteit,
vertrouwen en eerlijkheid, terwijl de organisatie bovendien – door contacten met een corrupte
politieagent – bepaalde ‘problemen’ kon oplossen. Tegenover de ‘leider’ van de organisatie gaf
Wichman na enige tijd toe zijn dochtertje tweemaal te hebben mishandeld. Daarop werd hij
aangehouden en vervolgd wegens onder meer doodslag.

46. Het Nieuw-Zeelandse Supreme Court verwijst naar de uitspraak van het Canadese Supreme Court
in R. v. Hart. Het Hof overweegt daarna dat “if what happened in this case is measured against the
standard of what has been found to be acceptable in other cases in Canada and Australia, there is no
basis for criticism of the police.”. Het Hof wijst er in dit verband op dat de ‘Mr. Big’-operatie plaatsvond
nadat andere opsporingsmethoden, waaronder een ondervraging van de verdachte (in welk verband
de cautie is gegeven), geen effect hebben gesorteerd, dat de undercoveragenten de verdachte geen
aanleiding hadden gegeven te vrezen dat de criminele organisatie geweld zou gebruiken, dat het
aantal “scenarios” niet ongebruikelijk was voor een ‘Mr. Big’-operatie, dat er een beperkte hoeveelheid
geld aan de verdachte was gegeven, dat “the final interview” een relatief beperkt intimiderend
karakter had en dat er geen bewijs was dat de verdachte kenmerken had die hem “particularly
vulnerable” maakten en het waarschijnlijk zouden maken dat hij een valse bekentenis zou afleggen.50

Het Hof bespreekt ten slotte de opgeworpen bezwaren tegen het gebruik van de ‘Mr. Big’-methode
(waaronder onbetrouwbaarheid van de afgelegde verklaring, bevooroordeeldheid jegens de
verdachte en het ontwijken van de met een verhoor gepaard gaande waarborgen51) en komt tot de
conclusie dat geen van deze bezwaren opgaat. De vraag of de cautieverplichting op ontoelaatbare
wijze wordt ontweken, wordt door het Hof ontkennend beantwoord.52

47. Het Hof betrekt bij zijn oordeel de Nieuw-Zeelandse Evidence Act 2006, in het bijzonder de
sections 9, 28 en 29. In section 29 van de Evidence Act is bepaald dat verklaringen die zijn verkregen
door “oppression” van het bewijs moeten worden uitgesloten. Deze bepaling zou volgens het Hof van
toepassing zijn als “the Mr Big interview (…) involved violence or actual or implicit threats of violence”.53

Verder moet onder section 28 van de Evidence Act worden vastgesteld of de afgelegde verklaring
betrouwbaar (“reliable”) is. In dat verband overweegt het Hof dat als de verdachte onderbouwd
aanvoert dat de door hem tegenover ‘Mr. Big’ afgelegde bekentenis onbetrouwbaar is, deze alleen
voor het bewijs kan worden gebruikt als de rechter “on the balance of probabilities” heeft vastgesteld
dat “the circumstances in which the admission was made did not adversely affect its reliability”. Ook
neemt het Hof in aanmerking dat het bepaalde in section 8 (“the Judge must exclude evidence if its
probative value is outweighed by the risk that the evidence will— (a) have an unfairly prejudicial effect
on the proceeding; or (b) needlessly prolong the proceeding”) sterk lijkt op de in R. v. Hart
aangenomen regel. Anders dan het Canadese Supreme Court, oordeelt het Nieuw-Zeelandse
Supreme Court aldus niet dat een bij ‘Mr. Big’ afgelegde verklaring wordt vermoed onbetrouwbaar te
zijn, maar dat het aan de verdediging is die onbetrouwbaarheid te onderbouwen. Uiteindelijk komt (de
meerderheid van) het Hof tot een verwerping van het beroep.

Verenigd Koninkrijk

48. Ik heb geen aanknopingspunten gevonden dat de ‘Mr. Big’-methode in het Verenigd Koninkrijk
wordt toegepast. De toelaatbaarheid van een in een ‘Mr. Big’-operatie verkregen bekentenis is in
Engeland wel besproken in het kader van de behandeling van een uitleveringsverzoek. In de zaak R.
v. Bow Street Magistrates’ Court, ex parte Proulx ging het om een in Engeland woonachtige Canadees
die ervan werd verdacht Stacey Koehler, een oud-collega van hem, in Canada te hebben
omgebracht.54 Een Canadese en een Engelse agent waren een undercovertraject gestart. Zij raakten
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bevriend met de verdachte, betrokken hem bij hun werkzaamheden en lieten hem steeds meer klusjes
opknappen, waarbij werd gesuggereerd dat het om illegale zaken ging. Uiteindelijk suggereerde de
Canadese agent dat hij van een lid van zijn organisatie informatie had gekregen waaruit zou blijken
dat de verdachte niet geheel open was geweest over zijn verleden. De verdachte vroeg daarop of het
over moord ging en bekende uiteindelijk dat hij een vrouw – kennelijk Stacey Koehler – had vermoord.
Daarop volgde een uitleveringsprocedure. Tegen de beslissing van de Magistrates Court om de
uitlevering toe te staan werd beroep ingesteld bij het High Court of Justice Queens Bench Division.

49. Bij de waardering van de uitspraak dient te worden vooropgesteld dat in het kader van de
uitleveringsprocedure slechts in uitzonderlijke gevallen consequenties kunnen worden verbonden aan
de wijze van bewijsgaring, te weten indien deze “outrages civilised values”. In de uitspraak wordt
onder meer verwezen naar de zaak R. v. Christou and Wright. In deze zaak hadden
undercoveragenten een juwelierszaak geopend met als doel gestolen voorwerpen terug te vinden en
bewijs te verkrijgen tegen de dieven van of handelaren in die gestolen voorwerpen. De transacties en
gesprekken met de verdachte ‘klanten’ werden gefilmd en in de strafprocedures voor het bewijs
gebruikt. Het Court of Appeal oordeelde dat de beslissing om het bewijs toe te laten in stand kon
blijven en overwoog in dat verband onder meer het volgende:

“The trick was not applied to the appellants; they voluntarily applied themselves to the trick. It is not
every trick producing evidence against an accused which results in unfairness. There are, in criminal
investigations, a number of situations in which the police adopt ruses or tricks in the public interest to
obtain evidence. For example, to trap a blackmailer, the victim may be used as an agent of the police
to arrange an appointment and false or marked money may be laid as bait to catch the offender. A
trick, certainly; in a sense too, a trick which results in a form of self-incrimination; but not one which
could reasonably be thought to involve unfairness. Cases such as Reg. v. Payne [1963] 1 W.L.R. 637
and Reg. v. Mason (Carl) [1988] 1 W.L.R. 139 are very different from the present case or the blackmail
example. In Reg. v. Mason as in Reg. v. Payne [1963] 1 W.L.R. 637 , the defendant was in police
custody at a police station. Officers lied to both the defendant and his solicitor. Having no evidence
against the defendant, they falsely asserted that his fingerprint had been found in an incriminating
place in order to elicit admissions from him. After advice from his solicitor, the defendant made
admissions. This court quashed his conviction.”

50. Het Court of Appeal oordeelde dat de cautieverplichting niet alleen geldt ten aanzien van zich in
voorarrest bevindende verdachten en voorts dat “it would be wrong for police officers to adopt or use
an undercover pose or disguise to enable themselves to ask questions about an offence uninhibited
by the requirements of the Code and with the effect of circumventing it”.

51. Uiteindelijk overweegt rechter Mance in de zaak R. v. Bow Street Magistrates’ Court, ex parte Proulx
namens het Hof dat “if the issue under s.7855 related to a killing in this country and fell to be decided
in a purely domestic context, [I would] expect the respondents to face very considerable difficulty in
seeking to uphold a first instance decision which had admitted the applicant’s confessions”. Hij wijst in
dat verband op verschillende uitspraken waarin door undercoveragenten verkregen bewijsmateriaal
werd uitgesloten. Van een geval van bewijsvergaring dat “outrages civilised values” is evenwel geen
sprake, zodat het beroep tegen de beslissing tot uitlevering wordt verworpen.

Duitsland

52. Ook ten aanzien van Duitsland geldt dat ik geen aanleiding heb te veronderstellen dat de ‘Mr. Big’-
methode daar wordt gehanteerd. Er bestaat ook geen specifieke wettelijke grondslag voor het
gebruik van een dergelijke methode.56 Ik bespreek hierna enkele relevante uitspraken van het
Bundesgerichtshof over de inzet van undercoveragenten ten behoeve van de opsporing van strafbare
feiten.

53. Allereerst valt te wijzen op een zaak waarin het bewijs van de betrokkenheid van de verdachte bij
de dood van een vijftienjarig meisje grotendeels bestond uit de door hem tegenover een
undercoveragent afgelegde verklaring.57 Op het moment dat de verdenking rees, was de verdachte
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gedetineerd. Toen hij over de dood van het meisje werd verhoord, beriep hij zich op zijn zwijgrecht.
Daarop werd een undercoveragent ingezet die de verdachte verschillende keren bezocht in de
gevangenis en bevriend met hem raakte. De verdachte vertelde de undercoveragent na enige tijd
over de tegen hem bestaande verdenking maar ontkende dat hij het strafbare feit had begaan. Toen
hij enige tijd later een week verlof kreeg en deze doorbracht in een door de undercoveragent aan
hem ter beschikking gestelde woning, bevroeg de undercoveragent hem nogmaals over de dood van
het meisje en wees hij hem op hun vertrouwensband, waarna de verdachte tot een gedetailleerde
bekentenis kwam die hij de dag daarna aanvulde. De bekentenissen werden opgenomen.58 Nadat de
verdachte de dag daarop werd aangehouden en op de hoogte werd gesteld van de inzet van de
undercoveragent, bleef hij bij zijn eerder afgelegde verklaring.59

54. Het Bundesgerichtshof stelt voorop dat een undercoveragent de verdachte niet op zijn zwijgrecht
hoeft te wijzen en dat tegenover een undercoveragent afgelegde verklaringen voor het bewijs
kunnen worden gebruikt, mits deze niet zijn afgedwongen of “ihm in anderer Weise – insbesondere
durch gezielte Befragungen – entlockt”.60 Ontoelaatbaar is de inzet van een undercoveragent die de
verdachte, die zich tegenover de politie op zijn zwijgrecht heeft beroepen, met gebruikmaking van de
ontstane vertrouwensband tot een verklaring heeft gedwongen en op een “vernehmungsähnlichen
Weise” over de bijzonderheden van de zaak heeft bevraagd.61 In de onderhavige zaak is de
“Befragung” van de verdachte over de zaak volgens het Bundesgerichtshof in strijd met het nemo
tenetur-beginsel.62 Daarbij neemt het Hof in het bijzonder in aanmerking dat de verdachte zich eerder
tegenover de politie op zijn zwijgrecht had beroepen.63 Verder wijst het Hof op de manier waarop de
verdachte is ondervraagd (“gezielten, vernehmungsähnlichen Befragungen, die auf Initiative der
Ermittlungsbehörden ohne Aufdeckung der Verfolgungsabsicht durchgeführt werden”)64. De door de
undercoveragent verkregen bekentenissen kunnen volgens het Hof niet voor het bewijs worden
gebruikt. Dat geldt ook voor de naderhand bij de politie afgelegde verklaringen (voorafgaand waaraan
de cautie is gegeven), omdat deze zijn afgelegd kort nadat de verdachte had bekend tegenover de
undercoveragent en hem door de politie werd medegedeeld dat de afgelegde bekentenissen gebruikt
konden worden in de strafzaak. Onder deze omstandigheden was de verdachte zich volgens het Hof
onvoldoende bewust van het feit dat hij ook kon zwijgen.65

55. De tweede zaak betrof een verdachte die was veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur
van vijf jaren vanwege pogingen tot uitlokking van moord op zijn vrouw.66 In de gevangenis
ontmoette hij medegevangene S., met wie hij een vriendschap ontwikkelde en aan wie hij na enige
tijd vertelde van de pogingen zijn vrouw om te laten brengen. […] wilde graag het huis van de
verdachte kopen. In ruil voor korting op de vraagprijs bood S. de verdachte aan diens vrouw alsnog te
laten ombrengen. De verdachte ging akkoord, waarna S. zich tot de politie wendde en vertelde over
de ‘opdracht’ van de verdachte. Enige tijd later maakten de verdachte en S. samen een wandeling,
waarbij […] was uitgerust met opnameapparatuur om de opdracht van de verdachte vast te leggen.
De verdachte antwoordde op de vragen van […] echter slechts dat ze het er niet over hoefden te
hebben en dat alles al duidelijk was. Daarop werden verschillende onderzoekshandelingen verricht,
waaronder de inzet van undercoveragent H., die de verdachte in de gevangenis bezocht, hem vertelde
dat hij namens […] kwam en had begrepen dat er een probleem was met de vrouw van de verdachte.
Na een lang gesprek, waarin de verdachte gedurende lange tijd aangaf niet over het thema te willen
spreken, knikte de verdachte nadat H. hem had gevraagd of het waar was dat ze de vrouw van de
verdachte moesten “wegmachen”.67 Tijdens de verhoren die na zijn aanhouding plaatsvonden, beriep
de verdachte zich steeds op zijn zwijgrecht. De verdachte werd uiteindelijk veroordeeld wegens het
aannemen van een aanbod een moord te begaan.

56. Het Bundesgerichtshof oordeelt dat de actie van H. strijd oplevert met het recht op een eerlijk
proces, in het bijzonder het recht om zichzelf niet te hoeven belasten (nemo tenetur). Daarbij neemt
het Hof in aanmerking dat de verdachte, toen hij door H. werd bevraagd, was gedetineerd en dat de
verdachte had kenbaar gemaakt niet te willen praten.68 De door het gesprek met H. verkregen
bekentenis mocht niet tot het bewijs worden gebezigd.

57. De laatste zaak betrof een vrouw die ervan werd verdacht haar drie kinderen te hebben gedood.69

Ze werd aangehouden en verhoord maar weigerde een verklaring af te leggen dan wel ontkende dat
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ze haar kinderen had omgebracht. De verdachte werd vrijgelaten en er werd een undercoveragent
ingezet, die zich voordeed als auteur die personen zocht van wie hij verhalen kon optekenen. De
agent en de verdachte ontwikkelden gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar een
vertrouwensband. Zij ontmoetten elkaar 28 keer en hadden telefonisch contact en contact per SMS en
e-mail. De undercoveragent vertrouwde de verdachte na verloop van tijd in strijd met de waarheid toe
dat hij als twintigjarige zijn zus had vermoord en dat niemand dat wist. Een half jaar later, toen de
undercoveragent opmerkte er niet van overtuigd te zijn dat de verdachte niets te maken had gehad
met de dood van haar kinderen, bekende de verdachte dat zij haar zoon had gedood. Na haar
aanhouding bekende ze haar drie kinderen te hebben verstikt met een kussen. Zij herhaalde haar
bekentenis enkele malen en bij de behandeling van de zaak gaf zij aan dat haar bekentenis juist was
weergegeven en dat zij zich overigens op haar zwijgrecht beriep. Zij werd vervolgens veroordeeld
voor de moord op de drie kinderen.

58. Het Bundesgerichtshof herhaalt eerdere rechtspraak dat door een undercoveragent verkregen
bekentenissen voor het bewijs kunnen worden gebruikt als aan de voorwaarden voor de inzet van
een undercoveragent is voldaan. Een undercoveragent mag echter niet de verdachte, die zich op haar
zwijgrecht heeft beroepen, met gebruikmaking van een vertrouwensband tot een bekentenis dwingen
en haar op een “vernehmungsähnlichen Weise” uitlatingen over de strafbare feiten ontlokken.70 Dat is
in strijd met het recht zichzelf niet te hoeven belasten. Het Hof overweegt vervolgens dat de
undercoveragent ontoelaatbaar heeft gehandeld:

“Die Vorgehensweise des Verdeckten Ermittlers war verfahrensrechtlich unzulässig, weil er der
Angeklagten unter Ausnutzung des im Verlauf seines fast anderthalb Jahre dauernden, in der
Intensität zunehmenden Einsatzes geschaffenen Vertrauens selbstbelastende Angaben zur Sache
entlockt hat, obwohl sie sich bei ihrer polizeilichen Vernehmung am 30. April 2004 für das Schweigen
zu den gegen sie erhobenen Tatvorwürfe entschieden hatte (vgl. BGH aaO S. 19). Das Gespräch mit
dem Verdeckten Ermittler am 10. August 2006, in dem die Angeklagte die Tötung ihres Sohnes Pascal
einräumte, stellt sich wegen der vorausgegangen Einwirkungen auf die Entscheidungsfreiheit der
Angeklagten

"als funktionales Äquivalent einer staatlichen Vernehmung" dar.”71

59. Tot gevolgen hoeft de fout evenwel niet te leiden, concludeert het Hof, omdat de verdachte ook na
haar aanhouding herhaaldelijk is gebleven bij de door haar afgelegde bekentenissen.72

60. Tot slot wijs ik nog op een zaak waarin geen undercoveragent actief was geweest, maar waarin
de verdachte (van brandstichting) zichzelf belastende verklaringen had afgelegd tegenover een arts,
terwijl een politieagente aanwezig was en meeluisterde.73 Het Bundesgerichtshof constateerde een
schending van de verklaringsvrijheid. Daarbij nam het onder meer in aanmerking dat de 75-jarige
verdachte zich eerder op haar zwijgrecht had beroepen, zich zowel psychisch als lichamelijk in een
kwetsbare gezondheid bevond en de agente die haar begeleidde naar de arts niettemin vragen bleef
stellen over het gebeurde.74 Bovendien was de verdachte min of meer gedwongen om de arts te
vertellen wat er was gebeurd, zodat zij op de juiste wijze kon worden behandeld.75 Het Hof overwoog
in dit verband:

“ “Diese Zwangssituation hat die Zeugin KHMin [de agent, FWB] K. mit ihrer Anwesenheit bewusst
ausgenutzt, um die entsprechenden Erkenntnisse zu erheben, gerade weil sie genau wusste, dass die
Angeklagte erklärt hatte, keine Angaben gegenüber den Ermittlungsbehörden machen zu wollen.”

61. Het Hof achtte ook relevant dat er geen vluchtgevaar bestond, zodat er geen noodzaak bestond
voor de agente om bij de behandeling te blijven en dat de agente geen antwoord had afgewacht op
de vraag of zij de behandelkamer moest verlaten.76 De bij de arts afgelegde verklaringen hadden
volgens het Bundesgerichtshof niet voor het bewijs mogen worden gebruikt.
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62. De rechtsvergelijkende schets levert het volgende beeld op. In Canada is de meeste ervaring
opgedaan met de toepassing van de ‘Mr. Big’-methode. In de Canadese rechtspraak is een
ontwikkeling te zien in de richting van begrenzing en normering van de toepassing en het gebruik van
de methode. Die ontwikkeling vindt haar grond in de erkenning van de schaduwkanten van de ‘Mr.
Big’-methode: het vergrote risico op valse bekentenissen, de schijn die de verdachte tegen krijgt
doordat hij zich inlaat met de ‘criminele’ organisatie en het gevaar van niet-integer
overheidshandelen, waaronder het ondergraven van strafvorderlijke waarborgen. Deze diverse
achtergronden verklaren dat de normering verschillende facetten kent, waarbij zowel de inhoud van
de bekentenis als de wijze van verkrijging daarvan wordt getoetst. Wat de toetsing van de inhoud
van de verklaring betreft, geldt een bewijsregel, die een “presumption of inadmissabilty” inhoudt.
Daarnaast komt voor de vraag of de verklaring dient te worden uitgesloten van het bewijs relevantie
toe aan de wijze van totstandkoming. Met name het gebruik van of het dreigen met geweld, alsmede
het gebruik van kwetsbaarheden van de verdachte zijn in het licht van een eerlijk proces uit den boze.

63. Ook in Australië en Nieuw-Zeeland is de methode in de rechtspraak aan de orde gekomen, zij het
op veel meer incidentele basis. De Canadese praktijk en rechtspraak lijkt daarvoor model te staan.
Veel nieuwe gezichtspunten levert de desbetreffende rechtspraak niet op.

64. Opvallend is dat de Engelse uitleveringsrechter tot het oordeel kwam dat in een nationale
procedure een in het kader van een ‘Mr. Big’-methode verkregen bekentenis waarschijnlijk van het
bewijs zou moeten worden uitgesloten. Dat oordeel baseerde hij met name op eerdere rechtspraak
over het nemo tenetur-beginsel (“the right against self-incrimination”).

65. Hoewel het bovenstaande slechts een rechtsvergelijkende schets betreft, heb ik geen
verwijzingen gevonden naar de toepassing van de ‘Mr. Big’-methode in andere landen dan die met een
‘common law’-stelsel. Het vergt nader onderzoek om te kunnen beoordelen of het daarbij gaat om
onbekendheid met de methode of dat de methode als niet toelaatbaar wordt beschouwd. In dit
verband valt nog te vermelden dat in Duitsland het nemo tenetur-beginsel een grote rol speelt bij de
beoordeling van bij een undercoveragent afgelegde verklaringen. Het bewegen van de verdachte tot
een bekentenis wordt als strijdig met het nemo tenetur-beginsel beschouwd als de verdachte zich
eerder tegenover de politie op zijn zwijgrecht heeft beroepen en de undercoveragent met
gebruikmaking van de ontstane vertrouwensband tot een uitspraak heeft gedwongen en op een
manier over de bijzonderheden van de zaak heeft bevraagd die functioneel gelijk moet worden
gesteld aan een verhoor. Het Bundesgerichtshof acht daarbij tevens relevant of de verdachte was
gedetineerd op het moment dat hij zijn bekentenis deed, maar zulks is niet doorslaggevend. Ook ten
aanzien van een zich op vrije voeten bevindende verdachte kan het nemo tenetur-beginsel worden
geschonden.

66. De Duitse rechtspraak lijkt geïnspireerd op de rechtspraak van het EHRM over de inzet van
undercoveragenten en de verenigbaarheid daarvan met het in art. 6, eerste lid, EVRM neergelegde
recht zichzelf niet te hoeven belasten. In het vervolg van deze conclusie zal ik aandacht besteden aan
deze rechtspraak van het EHRM. Maar eerst vraagt de wettelijke grondslag van het
opsporingsmethoden als in de onderhavige zaak aan de orde de aandacht.

De parlementaire geschiedenis van art. 126j Sv – de IRT-affaire en de Wet Bijzondere
Opsporingsbevoegdheden

67. In de hiervoor besproken Nederlandse zaken waarin een op de ‘Mr. Big’-methode geïnspireerde
werkwijze is gehanteerd, is deze in hoofdzaak gegrond op de bevoegdheid tot het stelselmatig
inwinnen van informatie, neergelegd in art. 126j Sv. Art. 126j Sv luidt als volgt:

“1. In geval van verdenking van een misdrijf kan de officier van justitie in het belang van het
onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in de artikelen 141, onderdelen, b, c en
d, en 142, zonder dat kenbaar is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar, stelselmatig informatie
inwint over de verdachte.
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2. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste drie maanden. De geldigheidsduur kan
telkens voor een periode van ten hoogste drie maanden worden verlengd.

3. Het bevel tot het inwinnen van informatie is schriftelijk en vermeldt:

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de
verdachte;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn
vervuld;

c. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en

d. de geldigheidsduur van het bevel.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van de eisen van
bekwaamheid waaraan de opsporingsambtenaar moet voldoen. Voorts worden bij algemene
maatregel van bestuur regels gesteld ten aanzien van de wijze waarop de bevoegdheid, bedoeld in
het eerste lid, wordt uitgeoefend.

5. Een bevel als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gegeven aan een persoon in de openbare
dienst van een vreemde staat, die voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen.
Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

6. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.”

68. Deze bepaling is met de introductie van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (de Wet
BOB) in het Wetboek van Strafvordering opgenomen. De Wet BOB is tot stand gekomen naar
aanleiding van de IRT-affaire.77 Die achtergrond is van belang voor de vraag naar de reikwijdte van de
in art. 126j Sv geregelde bijzondere opsporingsbevoegdheid en voor de speelruimte die
opsporingsambtenaren hebben om daaraan invulling te geven. Over die achtergrond merk ik het
volgende op.

69. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw trachtten interregionale rechercheteams
georganiseerde drugscriminaliteit te bestrijden. Daartoe waren in de opsporingspraktijk, zonder
tussenkomst van de wetgever, bijzondere, soms onorthodoxe opsporingsmethoden tot ontwikkeling
gekomen. Het meest geruchtmakend was de zogenoemde Deltamethode, waarvan het IRT Noord-
Holland/Utrecht gebruikmaakte. Die methode hield kort gezegd in dat (burger)infiltranten,
zogenoemde groei-infiltranten, hogerop probeerden te komen binnen de organisatie, zodat de politie
de top van de organisatie in beeld kreeg. Het doorlaten van drugs vormde één van de aspecten van
de Deltamethode. De groei-infiltranten boden logistieke ondersteuning aan de organisatie. Om
vertrouwen binnen de organisatie te winnen en aldus hogerop te kunnen komen, werden ladingen
drugs die door de infiltranten werden vervoerd door de politie bewust doorgelaten (en dus niet in
beslag genomen). Niet altijd bleven deze drugs daarna in het zicht van de politie, waardoor
uiteindelijk grote hoeveelheden drugs op de markt zijn terechtgekomen. Het desbetreffende IRT werd
na enige tijd – op 7 december 1993 – opgeheven door de Amsterdamse burgemeester, hoofdofficier
van justitie en korpschef vanwege onenigheid over het gebruik van de hiervoor beschreven
methode.78 De Deltamethode is naderhand echter ook door andere IRT’s gebruikt.79

70. De Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsbevoegdheden, de Commissie-Van Traa, heeft
mede naar aanleiding van de opheffing van het IRT Noord-Holland/Utrecht onderzoek gedaan naar (de
opsporing van) zware georganiseerde criminaliteit in Nederland. De Commissie constateerde dat
sprake was van een crisis in de opsporing.80 Die crisis had drie aspecten. Het eerste aspect was de
gebrekkige normering. De commissie oordeelde dat zowel door de wetgever als door de rechter aan
de opsporingspraktijk teveel ruimte was gelaten. Het ontbrak volgens de Commissie aan “adequate
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normstelling voor het optreden van politie en justitie tegen de georganiseerde criminaliteit” waardoor
“in Nederland op heel verschillende wijzen opsporingsmethoden worden ingezet”. De commissie
benadrukte het belang van normering vooraf door de wetgever, als fundamentele eis in een
rechtsstaat.81 Verder was volgens de commissie sprake van een organisatiecrisis, doordat gebrekkig
werd samengewerkt en onduidelijk was wie waarover verantwoordelijk was. Ten slotte constateerde
de commissie een gezagscrisis. Zij overwoog in dat verband dat het openbaar ministerie in de praktijk
moeite had gezag uit te oefenen over de politie, terwijl bovendien binnen het openbaar ministerie
uiteenlopende opvattingen heersten over de normering van opsporingsmethoden en over de
gezagsuitoefening.82 Voor de beoordeling van de onderhavige zaak is vooral het eerste aspect, de
normering vooraf van de bijzondere opsporing, van belang.

71. De bevindingen van de Commissie-Van Traa hebben de wetgever ertoe gebracht verschillende –
tot dan toe niet-gereguleerde – opsporingsmethoden een wettelijke grondslag te geven en de
toepassing daarvan aan specifieke voorwaarden te verbinden. Uitgangspunt van de wetgever is dat
opsporingsbevoegdheden “zowel naar inhoud als naar procedure en controle” goed dienen te worden
geregeld. Opsporingsmethoden die zeer risicovol zijn voor de integriteit en beheersbaarheid van de
opsporing, dan wel die inbreuk maken op grondrechten van burgers, vergen een voldoende specifieke
basis in het Wetboek van Strafvordering.83 Voorts moet van het gebruik van opsporingsbevoegdheden
expliciet verslag worden gemaakt, zodat het mogelijk is de wijze van informatieverwerving te
controleren.84 Buruma stelt dat het bij integriteit van de opsporing gaat om het “het algemene belang
dat de bij de rechtspleging betrokken autoriteiten handelen overeenkomstig hun algemene taak om
misdaad op rechtmatige wijze te bestrijden”. Hij wijst er voorts op dat de notie van de
controleerbaarheid essentieel is voor het waarborgen van die integriteit.85 Voor
undercoverbevoegdheden geldt dat de toepassing daarvan een inbreuk oplevert op het recht op de
persoonlijke levenssfeer van de verdachte. De minister merkte in dit verband op dat de wettelijke
regeling de burger een betrouwbare indicatie moet geven ten aanzien van de omstandigheden waarin
en de voorwaarden waaronder overheidsorganen bevoegd zijn dergelijke geheime inbreuken te
maken op het recht op eerbiediging van de privacy.86

72. Met de inwerkingtreding van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) zijn in 2000
verschillende opsporingsmethoden in het Wetboek van Strafvordering opgenomen. Drie daarvan
betreffen de inzet van undercoveragenten: stelselmatig inwinnen van informatie (art. 126j Sv),
pseudokoop- en dienstverlening (art. 126i Sv) en infiltratie (art. 126h Sv). De laatste bevoegdheid
wordt als de zwaarste beschouwd, omdat kenmerkend hiervoor is dat wordt meegewerkt of
deelgenomen aan een groep waarbinnen misdrijven worden beraamd of gepleegd, zodat er een risico
bestaat dat de infiltrerende opsporingsambtenaar strafbare feiten begaat en wordt besmet wordt
door het criminele milieu. Ook is optreden van infiltranten niet zonder gevaar voor henzelf en hun
familieleden. Represailles kunnen volgen als bekend wordt dat zij in feite opsporingsambtenaren
zijn.87

73. Als niet wordt deelgenomen aan een criminele organisatie is volgens de minister geen sprake van
infiltratie in de zin van art. 126h Sv. Hij wijst erop dat wanneer de opsporing plaatsvindt door een
opsporingsambtenaar aanwezig te laten zijn in of deel te laten nemen aan een niet-criminele groep,
er sprake kan zijn van het undercover stelselmatig inwinnen van informatie als bedoeld in artikel 126j
Sv.88 In de toepassingsvoorwaarden komt het verschil in de mate van ingrijpendheid tussen de
bevoegdheden tot infiltratie en stelselmatig inwinnen van informatie duidelijk tot uitdrukking.
Stelselmatig informatie inwinnen is ingevolge art. 126j Sv mogelijk in geval van verdenking van een
misdrijf. De officier van justitie kan ‘in belang van het onderzoek’ bevelen dat een
opsporingsambtenaar undercover stelselmatig informatie inwint over de verdachte. Infiltratie (art.
126h Sv) is mogelijk in geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 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. De officier van justitie kan een bevel tot infiltratie gegeven
‘indien het onderzoek dit dringend vordert’.

74. Over de bevoegdheid tot het stelselmatig inwinnen van informatie is in de memorie van toelichting
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het volgende te lezen:

“In artikel 126j wordt voorgesteld te regelen dat de officier van justitie bevoegd is te bevelen dat een
opsporingsambtenaar in het belang van het onderzoek stelselmatig informatie inwint over de
verdachte, zonder dat kenbaar is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar. In de praktijk is het niet
ongebruikelijk dat een opsporingsambtenaar onder een andere identiteit, dus als undercover,
stelselmatig informatie over een verdachte inwint, teneinde informatie of bewijsmateriaal te
verzamelen. Een opsporingsambtenaar kan dit doen door stelselmatig in de omgeving van de
verdachte te verkeren en aan activiteiten en gesprekken deel te nemen, waaraan ook de verdachte of
personen uit de directe omgeving van de verdachte deelnemen. Denkbaar is dat een
opsporingsambtenaar deelneemt aan een sportclub of telkens naar dezelfde uitgaansgelegenheid
gaat, waar ook de verdachte gewend is heen te gaan en op deze wijze stelselmatig informatie over
de verdachte inwint. Omdat de personen die hij daarbij ontmoet niet weten dat hij
opsporingsambtenaar is, is de kans groot dat hij dingen te horen of te zien krijgt, mede doordat hij
daarin kan sturen, waarvan hij anders geen kennis zou kunnen krijgen. Denkbaar is ook dat een
opsporingsambtenaar deelneemt aan een zogenaamde newsgroup op internet, zonder dat de andere
deelnemers aan de groep weten dat hij opsporingsambtenaar is. Bij deze vorm van opsporing kan
dus, evenals bij infiltratie, niet alleen de privacy van de betrokken burgers in het geding zijn, maar kan
tevens sprake zijn van misleiding: de burger weet niet dat de persoon met wie hij van doen heeft, een
vertegenwoordiger van de overheid is.”89

75. In het kader van de totstandkoming van de Wet BOB is onderkend dat overeenkomsten bestaan
tussen het stelselmatig inwinnen van informatie en politiële infiltratie:

“Een bijzonder aspect bij de bevoegdheid tot infiltratie is, evenals bij de hierna te bespreken
bevoegdheid tot het stelselmatig undercover inwinnen van informatie, dat het zich kan voordoen, en
deels zelfs onvermijdelijk zal zijn, dat de opsporingsambtenaar in gesprek komt met een verdachte.
Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat een dergelijk gesprek belangrijk verschilt van een verhoor. De
verdachte wordt namelijk niet «als verdachte» gehoord (artikel 29 Wetboek van Strafvordering). Op
hem wordt niet de druk gelegd, die kenmerkend is voor de verhoorsituatie. Die druk is, doordat de
opsporingsambtenaar niet als zodanig herkenbaar is, afwezig. Het feit dat de opsporingsambtenaar
undercover optreedt brengt met zich mee dat hij niet zijn bevoegdheden jegens burgers kan
uitoefenen, die hem normaal gesproken toekomen. Hij mag dus ook geen verhoor afnemen. De cautie,
die de verdachte erop attendeert dat hij niet aan de op hem uitgeoefende druk hoeft toe te geven, is
hier dan ook niet aan de orde.”90

76. Over de verschillen tussen beide bijzondere opsporingsbevoegdheden is in de memorie van
toelichting het volgende opgemerkt:

“De bevoegdheid tot het undercover stelselmatig inwinnen van informatie omtrent een verdachte
onderscheidt zich van de politiële infiltrant doordat niet wordt deelgenomen of meegewerkt aan een
groep van personen of een georganiseerd verband waarbinnen misdrijven worden beraamd of
gepleegd. De opsporingsambtenaar zal dan ook niet deelnemen aan het plegen of beramen van
misdrijven. Aan de bevoegdheid zijn daarom minder risico’s verbonden dan aan de infiltratie. Daarom
is zij aan minder strenge voorwaarden gebonden. Het onderscheid met de stelselmatige observatie is
daarin gelegen dat de opsporingsambtenaar uitdrukkelijk tot opdracht heeft om op zodanige wijze
aanwezig te zijn in de omgeving van de verdachte, dat de verdachte of personen uit de directe
omgeving van de verdachte met hem contacten onderhouden zonder dat zij weten dat zij met een
opsporingsambtenaar van doen hebben. De opsporingsambtenaar observeert dus niet alleen, maar
interfereert actief in het leven van de verdachte. Hij gaat daarbij verder dan alleen waarnemen of
luisteren. Gelet op de stelselmatigheid waarmee dit kan gebeuren, kan deze bevoegdheid een inbreuk
maken op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte.”91

(…)

“De bevoegdheid van de officier van justitie om in het belang van het onderzoek een
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opsporingsambtenaar te bevelen undercover stelselmatig informatie in te winnen over een verdachte,
is in dit lid (art. 126j, eerste lid, AG) beperkt tot misdrijven. Zoals in het algemeen deel uiteen is gezet,
kan deze bevoegdheid onder omstandigheden een inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van
de verdachte en kan er tevens sprake zijn van misleiding. In dit opzicht is deze bevoegdheid
vergelijkbaar met infiltratie. Die laatste bevoegdheid is echter gereserveerd voor de opheldering van
ernstige misdrijven, namelijk misdrijven die een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren, omdat
bij infiltratie bovendien een grote kans aanwezig is dat de opsporingsambtenaar handelingen moet
verrichten die een strafbaar feit opleveren.”92

77. Indien de ‘Mr. Big’-methode en daarop geïnspireerde undercoveroperaties in het licht van de
wetsgeschiedenis van art. 126j Sr worden bezien, valt een aantal aspecten op.

78. Uit de wetsgeschiedenis blijkt in de eerste plaats dat de wetgever onder ogen heeft gezien dat
het stelselmatig inwinnen van informatie kan betekenen dat de verdachte door
opsporingsambtenaren wordt misleid en dat inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer
van de verdachte. Opsporingsambtenaren interfereren actief in het leven van de verdachte en
schenden diens vertrouwen. De verdachte zal immers niet verwachten dat de informatie die hij aan
zijn ‘vertrouwenspersoon’ geeft voor opsporingsdoeleinden wordt gebruikt.93

79. Ten tweede wijs ik op het volgende. De situatie waarin een (gefingeerde) criminele organisatie
wordt opgetuigd rondom de verdachte, waarna de verdachte wordt bewogen om onderdeel uit te
maken van die organisatie en daarin hogerop te komen, vertoont zowel trekken van stelselmatige
inwinning van informatie als van politiële infiltratie. De wetsgeschiedenis bevat geen aanknopingspunt
dat de wetgever heeft gedacht aan een dergelijke constructie, die in Nederland pas na de
inwerkingtreding van de Wet BOB tot ontwikkeling lijkt te zijn gekomen. In het kader van infiltratie
(art. 126h Sv) wordt wel melding gemaakt van de mogelijkheid om een zogenoemde “frontstore” op te
richten, een bedrijf dat door de politie wordt opgericht en gebruikt om goederen of diensten aan een
criminele organisatie aan te kunnen bieden. In dat verband wordt opgemerkt dat
opsporingsambtenaren in dat geval moeten deelnemen of hun medewerking moeten verlenen aan het
plegen van strafbare feiten in georganiseerd verband en dat de bevoegdheid tot infiltratie de basis
biedt voor een frontstore-operatie.94 Voor het overige wijst de geschiedenis van totstandkoming van
art. 126j Sv erop dat de wetgever wel heeft gedacht aan het interfereren in maatschappelijke
verbanden waarin de verdachte zich beweegt, maar niet aan het creëren en fingeren van
maatschappelijke omstandigheden opdat de verdachte zich daarin kan bewegen.

80. Ten derde doet zich de complicatie voor dat ‘Mr. Big’-operaties tot de meest ingrijpende
undercoveroperaties behoren, terwijl die worden toegepast in het kader van art. 126j Sv, waarvoor de
lichtste wettelijke drempel geldt.95 De bevoegdheid kan immers reeds worden aangewend bij een
verdenking wegens ‘een misdrijf’ en als dat ‘in het belang van het onderzoek’ is. Ook heeft de
wetgever het bevel, anders dan het bevel tot infiltratie, gebonden aan een relatief korte duur van drie
maanden (met verlengingsmogelijkheid). Die korte duur duidt er eveneens op dat de wetgever niet
heeft gedacht aan een ingrijpend, doorgaans langdurig traject als de ‘Mr. Big’-methode en daarop
geïnspireerde undercoveroperaties. De omstandigheid dat in het kader van het project Modernisering
gevangeniswezen de noodzaak van een nadere normering wordt gevoeld96, is in dit verband
veelzeggend.

81. Bij dit alles moet worden bedacht dat de ontstaansgeschiedenis van de Wet BOB noopt tot
behoedzaamheid. Deze wet komt voort uit een crisis in de opsporing, waarbij verstrekkende
opsporingsmiddelen, die de integriteit en beheersbaarheid van het opsporingshandelen raakten en
inbreuk konden maken op fundamentele rechten, zonder adequate wettelijke normering, in de praktijk
werden gebracht.97 De wetgever heeft in dit verband het heft weer in eigen handen willen nemen.
Tegen deze achtergrond moet de ontwikkeling van een zo vergaande, onorthodoxe
opsporingsmethode als de ‘Mr. Big’-methode zonder tussenkomst van de wetgever zeer kritisch
worden bezien.
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‘Mr. Big’ en de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

82. In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt de normering van
de bevoegdheid tot het stelselmatig inwinnen van informatie nauwelijks veranderd. Voorgesteld wordt
deze bevoegdheid (art. 2.8.2.5.1) in de wet nader toe te lichten met de woorden dat de
opsporingsambtenaar informatie inwint over “een persoon” (het gaat niet langer alleen om de
verdachte) “door deel te nemen aan de maatschappelijke verbanden waarin die persoon verkeert of
door het hebben van contact met die persoon of met personen die deel uitmaken van zijn
maatschappelijke verbanden”. In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat hiermee geen
verruiming van de bevoegdheid is beoogd, maar een omschrijving die aansluit op de literatuur en
rechtspraak over deze bevoegdheid.98

83. Voor de onderhavige zaak belangrijker is dat daarnaast de bevoegdheid tot infiltratie wordt
uitgebreid met de mogelijkheid van “infiltratie op een persoon” (art. 2.8.2.6.1, eerste lid, aanhef en
onder b). Daarbij wordt de toepassing van de bevoegdheid aan meer voorwaarden gekoppeld dan nu
het geval is. De voorgestelde bepaling luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

“1. In geval van verdenking van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf
van vier jaar of meer is gesteld, kan de officier van justitie, na een daartoe door de rechter-
commissaris verleende machtiging en indien het belang van het onderzoek dit dringend vereist,
bevelen dat een opsporingsambtenaar:

a. deelneemt of medewerking verleent aan een groep van personen ten aanzien waarvan op grond
van die verdenking kennis is gekregen dat daarbinnen misdrijven worden beraamd of gepleegd;

b. samenwerkt met of medewerking verleent aan een persoon ten aanzien van wie op grond van die
verdenking kennis is gekregen dat hij misdrijven beraamt, pleegt of heeft gepleegd.”

84. Het verruimde toepassingsbereik van de infiltratiebevoegdheid dient er volgens de minister toe te
leiden dat langdurige trajecten waarin opsporingsambtenaren onder dekmantel in contact komen en
blijven met verdachten niet langer onder de bevoegdheid van stelselmatige inwinning van informatie
worden uitgeoefend. Hij overweegt in dat verband het volgende:

“Er zijn voorbeelden bekend van opsporingsonderzoeken waarbij infiltranten gedurende een lange tijd
met een verdachte hebben “meegelopen”. Er werd gebruikt gemaakt van undercovers die in contact
werden gebracht met de verdachten en vervolgens werden zakelijke relaties of vriendschappen
gesloten met deze verdachten. De verdachten gingen soms werken voor de opsporingsambtenaren of
voerden andere klusjes voor hen uit. Zo werd een vertrouwensband geschapen. Dit alles meestal met
als doel om de verdachte te laten verklaren. Omdat op grond van de huidige regeling infiltratie slechts
mogelijk is binnen een groep, wordt de grondslag voor deze opsporingsmethodes gevonden in de
bevoegdheid tot stelselmatige inwinning van informatie. Niet zonder reden is er evenwel aan de
bevoegdheid tot stelselmatige inwinning van informatie een termijn gekoppeld en aan de bevoegdheid
tot infiltratie niet. In verband met de veiligheid van de infiltrant zou het ongewenst zijn als hij na het
verstrijken van een bepaalde termijn plotseling geen deel meer kan uitmaken van de criminele
groepering. Bij stelselmatige inwinning van informatie is hier niet voor gekozen, ook omdat de
wetgever destijds niet voor ogen had dat er zulke langdurige en intensieve trajecten op grond van
deze bevoegdheid zouden worden ingezet. Dit voorstel dient er dan ook toe om deze
opsporingsmethode in het vervolg op grond van de bevoegdheid tot infiltratie uit te oefenen. Dit
betekent dat er voorafgaande instemming van de centrale toetsingscommissie (CTC) van het
openbaar ministerie, een machtiging van de rechter-commissaris en een bevel van de officier van
justitie nodig zijn voordat zo’n infiltratietraject kan worden opgestart, een besluitvormingsprocedure
die een zorgvuldige en weloverwogen beslissing over de uitoefening van een zeer ingrijpende en
risicovolle bevoegdheid verzekert.”99

85. Denkbaar is dat de ‘Mr. Big’-methode onder de door de minister genoemde voorbeelden kan
worden geschaard. De minister spreekt in dit verband over verdachten die werken voor
opsporingsambtenaren of andere klusjes voor hen uitvoeren. Voorts wijst hij erop dat de BOB-
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wetgever niet voor ogen heeft gestaan dat op basis van art. 126j Sv “zulke langdurige en intensieve
trajecten” zouden worden ingezet.

Onvoldoende specifieke wettelijke grondslag?

86. Hiervoor kwam aan de orde dat de bevindingen van de Commissie-Van Traa ertoe hebben geleid
dat opsporingsmethoden die zeer risicovol zijn voor de integriteit en beheersbaarheid van de
opsporing dan wel die een inbreuk maken op grondrechten en vrijheden van burgers wettelijk zijn
genormeerd. Uit de parlementaire geschiedenis van de Wet BOB kan worden afgeleid dat de wetgever
niet voor ogen heeft gestaan dat een opsporingsmethode met de duur en de intensiteit van ‘Mr. Big’
onder de reikwijdte van art. 126j Sv zou worden gebracht. Ook in de memorie van toelichting bij de
voorstellen tot modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt ervan uitgegaan dat de
wetgever bij art. 126j Sv niet aan dergelijke trajecten heeft gedacht. Hiermee lijkt onder de huidige
regeling het pleit in het voordeel van de steller van het middel te zijn beslecht. Zo eenvoudig is het
echter niet. Ik wijs daarbij op het volgende.

87. Ten aanzien van niet specifiek in de wet geregelde opsporingsmethoden geldt volgens vaste
rechtspraak van de Hoge Raad dat de algemene taakstellende bepalingen als bedoeld in art. 3
Politiewet en de artikelen 141 en 142 Sv een voldoende wettelijke basis bieden, mits met de methode
slechts een beperkte inbreuk wordt gemaakt op grondrechten van burgers en deze niet zeer risicovol
is voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing.100 Deze algemene taakstellende
bepalingen schieten tekort ter legitimatie van ingrijpende undercovertrajecten als in de onderhavige
zaak aan de orde. Daarnaast lijkt er echter onder omstandigheden ruimte te bestaan voor de inzet
van opsporingsmethoden die niet kunnen worden gegrond op de algemene taakstellende bepalingen
en evenmin een specifieke wettelijke grondslag kennen, maar die gelijkenissen vertonen met een wél
wettelijk geregelde methode. Uit de parlementaire geschiedenis van de Wet BOB blijkt dat
bevoegdheden die ingrijpen op de vrijheid of op andere grondrechten van burgers een specifieke
wettelijke regeling behoeven, maar dat deze regeling niet uitputtend behoeft te zijn.101 Zolang op
onderdelen is voorzien in een wettelijke regeling, en deze – zoals vereist door art. 8 EVRM – helder,
voorzienbaar en adequaat toegankelijk is, is verdedigbaar dat er een basis in de wet is waarop
burgers hun gedrag kunnen aanpassen. Aangesloten kan in die benadering worden bij deze
bevoegdheid en de hieraan gekoppelde toepassingsvoorwaarden, zoals een toestemmingsvereiste
van de officier van justitie. De betrokkenheid van een hogere autoriteit kan daarbij als waarborg
dienen ter overbrugging van de periode waarin een specifiek op de methode toegesneden regeling
ontbreekt.102 Zo overwoog de Hoge Raad ten aanzien van onderzoek aan een in beslag genomen
smartphone dat art. 94 Sv daar niet zonder meer een voldoende wettelijke grondslag voor vormt. Hij
vervolgde evenwel dat, gelet op het vooralsnog ontbreken van een op dat onderzoek toegesneden
wettelijke regeling, de in het Wetboek van Strafvordering neergelegde bevoegdheden tot
inbeslagneming en onderzoek aan voorwerpen door de officier van justitie en de rechter-commissaris
kunnen worden gehanteerd in gevallen waarin het onderzoek aan de smartphone een meer dan
beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer meebrengt.103

88. Het belang van controle door een strafvorderlijke autoriteit op de gehanteerde
opsporingsbevoegdheid bij het ontbreken van een specifieke wettelijke basis voor een
opsporingsmethode blijkt ook uit HR 20 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0070, NJ 2012/159 m.nt.
Schalken.104 Het ging in deze zaak om de vraag of de gehanteerde opsporingsmethode, te weten de
verkoop door een burger aan de verdachte van niet-illegale stoffen (paracetamol en cafeïne) onder
toezicht van opsporingsambtenaren was toegestaan. De officier van justitie had de methode gegrond
op art. 126ij Sv, in welke bepaling de bevoegdheid tot burgerpseudokoop of -dienstverlening is
geregeld. De stellers van het middel deden een beroep op de geschiedenis van de Wet BOB, waaruit
bleek dat de wetgever afwijzend stond tegenover pseudoverkoop. De Hoge Raad oordeelt dat voor
een niet specifiek in de wet geregelde wijze van opsporing als in deze zaak aan de orde, moet
worden aangenomen dat de opsporingsautoriteiten alleen bevoegd zijn haar in te zetten indien zij
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geen disproportionele inbreuk maakt op grondrechten van burgers en de levering van goederen niet
zeer risicovol is voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing. De Hoge Raad verwerpt
vervolgens het cassatieberoep. Daarbij neemt hij in aanmerking dat de in de desbetreffende zaak
gebezigde opsporingsmethode niet neerkomt op de door de wetgever niet gewenste
pseudoverkoop.105

89. Gelet op het voorafgaande, meen ik dat de omstandigheid dat de wetgever bij de introductie van
de bevoegdheid tot het stelselmatig inwinnen van informatie niet heeft gedacht aan een
opsporingsmethode zoals in de onderhavige zaak aan de orde, niet zonder meer de conclusie wettigt
dat de methode als zodanig moet worden afgewezen. Daarbij neem ik in aanmerking dat uit de
parlementaire geschiedenis blijkt dat twee kernelementen van de ‘Mr. Big’-methode, te weten
misleiding en het inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte, in het kader van de
bevoegdheid tot het stelselmatig inwinnen van informatie toelaatbaar kunnen worden geacht.
Bovendien kunnen de duur en de intensiteit van de toepassing van de methode en daarop
geïnspireerde opsporingsmethoden van zaak tot zaak verschillen. Het voert te ver om te concluderen
dat dergelijke undercovertrajecten per definitie een onvoldoende wettelijke grondslag kennen. Het
hangt af van de omstandigheden van het geval af of de inzet van de methode een disproportionele
inbreuk maakt op grondrechten van burgers en zeer risicovol is voor de integriteit en beheersbaarheid
van de opsporing.

Verklaringsvrijheid

90. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat ervan is uitgegaan dat op de verdachte in een undercovertraject
niet de druk wordt gelegd die kenmerkend is voor een verhoorsituatie, omdat de
opsporingsambtenaar niet als zodanig kenbaar is.106 Het geven van de cautie is volgens de minister
dan ook niet aan de orde. De druk die op een verdachte in een ‘Mr. Big’-traject en verwante
undercoveroperatie wordt uitgeoefend, kan evenwel sterk worden opgevoerd. Daarop is de operatie
gericht. De verdachte wordt misleid en een gunstig perspectief voorgespiegeld in geval hij bekent.
Daarbij komt dat het vaak een langdurig traject betreft, terwijl de ‘criminele’ organisatie steeds meer
een centrale plek inneemt in het leven van de verdachte. De vraag rijst of een dergelijke methode
verenigbaar is met het in art. 6 EVRM neergelegde recht zichzelf niet te hoeven belasten en naar
vrijheid te verklaren over het ten laste gelegde. Ter beantwoording van die vraag besteed ik aandacht
aan de rechtspraak van het EHRM en de Hoge Raad over de verenigbaarheid met art. 6 EVRM van de
inzet van undercoveropsporingsmethoden ten behoeve van het verkrijgen van een verklaring van de
verdachte. Daarop volgt een bespreking van de in het middel naar voren gebrachte klachten.

De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

91. De verenigbaarheid van de ‘Mr. Big’-methode of een daarop geínspireerde undercoveroperatie met
het recht om zichzelf niet te hoeven belasten is – voor zover ik kan overzien – niet aan het EHRM
voorgelegd. Wel is er rechtspraak van het Hof over de inzet van (burger)informanten om de verdachte
te bewegen tot een (zichzelf belastende) verklaring.

92. Het is vaste rechtspraak van het EHRM dat “the privilege against self-incrimination or the right to
silence (…) are generally recognised international standards which lie at the heart of a fair procedure.
Their aim is to provide an accused person with protection against improper compulsion by the
authorities and thus to avoid miscarriages of justice and secure the aims of Article 6.” Het recht zichzelf
niet te hoeven belasten bestaat volgens het Hof vooral uit het zwijgrecht en het veronderstelt dat de
vervolgende instantie het ten laste gelegde bewijst “without resort to evidence obtained through
methods of coercion or oppression in defiance of the will of the accused.” In dit verband benadrukt het
EHRM ook de vrijheid van de verdachte zijn procespositie te bepalen. Om te beoordelen of het recht
zichzelf niet te hoeven belasten is nageleefd, onderzoekt het Hof “the nature and degree of the
compulsion, the existence of any relevant safeguards in the procedures and the use to which any
material so obtained is put”.107
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93. In Ibrahim e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk108 noemt het Hof, onder verwijzing naar eerdere
jurisprudentie, (niet limitatief) drie categorieën van gevallen waarin sprake kan zijn van “improper
compulsion” in strijd met art. 6 EVRM: gevallen waarin een verdachte “is obliged to testify under threat
of sanctions and either testifies in consequence or is sanctioned for refusing to testify”,109 gevallen
waarin “physical or psychological pressure, often in the form of treatment which breaches Article 3 of
the Convention, is applied to obtain real evidence or statements”110 en gevallen waarin “the
authorities use subterfuge to elicit information that they were unable to obtain during questioning”111.

94. In Allan tegen het Verenigd Koninkrijk deed zich een geval van de derde categorie voor. De klager in
deze zaak was voorlopig gehecht omdat hij werd verdacht van het doodschieten van een
winkelmanager.112 Hij beriep zich tegenover de politie op zijn zwijgrecht. De politie besloot daarop een
– eveneens voorlopig gehechte – criminele burgerinformant, H., in te schakelen. Deze H. zou op
borgtocht vrijkomen en kans krijgen op strafvermindering als hij met de politie zou meewerken. Hij
werd uitgerust met opnameapparatuur en werd vervolgens geïntroduceerd als de celgenoot van de
klager. Van de politie kreeg H. instructies om informatie over het feit waarop de verdenking zag van de
klager los te krijgen. Uiteindelijk kon H. verklaren dat de klager de moord op de winkelmanager had
bekend, maar deze bekentenis was niet opgenomen en werd door de klager betwist. Tijdens de
strafprocedure betwistte de klager tevergeefs de wijze waarop het bewijs was verkregen. Een
veroordeling volgde.

95. Het Straatsburgse Hof constateert een schending van art. 6, eerste lid, EVRM ten aanzien van de
wijze waarop H. door de politie is ingezet om bewijs tegen de klager te vergaren. Het Hof overweegt
dat het zwijgrecht en het recht zichzelf niet te hoeven belasten dienen ter bescherming van “the
freedom of a suspected person to choose whether to speak or to remain silent when questioned by
the police. Such freedom of choice is effectively undermined in a case in which, the suspect having
elected to remain silent during questioning, the authorities use subterfuge to elicit, from the suspect,
confessions or other statements of an incriminatory nature, which they were unable to obtain during
such questioning and where the confessions or statements thereby obtained are adduced in evidence
at trial”.113Het Hof vervolgt dat de klager zich tegenover de politie steeds had beroepen op zijn
zwijgrecht en dat daarop H. als informant is geïnstrueerd “to push him for what you can”. Daarop
overweegt het Hof dat de verklaringen van de klager:

“were not spontaneous and unprompted statements volunteered by the applicant, but were induced
by the persistent questioning of H., who, at the instance of the police, channelled their conversations
into discussions of the murder in circumstances which can be regarded as the functional equivalent of
interrogation, without any of the safeguards which would attach to a formal police interview, including
the attendance of a solicitor and the issuing of the usual caution. While it is true that there was no
special relationship between the applicant and H. and that no factors of direct coercion have been
identified, the Court considers that the applicant would have been subjected to psychological
pressures which impinged on the “voluntariness” of the disclosures allegedly made by the applicant to
H.: he was a suspect in a murder case, in detention and under direct pressure from the police in
interrogations about the murder, and would have been susceptible to persuasion to take H., with
whom he shared a cell for some weeks, into his confidence. In those circumstances, the information
gained by the use of H. in this way may be regarded as having been obtained in defiance of the will of
the applicant and its use at trial impinged on the applicant's right to silence and privilege against self-
incrimination”.114

96. In Bykov tegen Rusland herhaalt het Hof zijn in Allan tegen het Verenigd Koninkrijk gegeven
algemene overwegingen over het recht zichzelf niet te hoeven belasten en het zwijgrecht. Het Hof
maakt vervolgens een vergelijking met de zaak Heglas tegen Tsjechië, waarin het geen schending van
art. 6, eerste lid, EVRM had aangenomen.115 Ook in die zaak had de klager tegenover een informant op
tape belastende verklaringen afgelegd. Het Hof oordeelt echter dat de klager “had had the benefit of
adversarial proceedings”, terwijl “conviction had also been based on evidence other than the
impugned recording” en “the measure had been aimed at detecting a serious offence and had thus
served an important public interest”. Voorts wijst het Hof erop dat de klager in die zaak “had not been
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officially questioned about, or charged with, the criminal offence”. De zaak verschilt daarmee van Allan
tegen het Verenigd Koninkrijk, aldus het Hof, omdat Allan voorlopig was gehecht en zich eerder
tegenover de politie op zijn zwijgrecht had beroepen, terwijl de politie gebruik had gemaakt van de
“vulnerable and susceptible state following lengthy periods of interrogation”.116

97. In Bykov tegen Rusland oordeelt het Hof ook dat art. 6 EVRM niet is geschonden. Het neemt daarbij
in aanmerking dat de klager – die tegenover burgerinformant V. zichzelf belastende verklaringen had
afgelegd – niet voorlopig was gehecht en zich bevond op zijn eigen terrein. Ook had V. een
ondergeschikte positie ten opzichte van de klager, zodat de klager vrij was om te bepalen of hij V. zou
zien en met hem zou praten. Het Hof oordeelt dan ook dat het niet overtuigd is dat “the obtaining of
evidence was tainted with the element of coercion or oppression which in the Allan case the Court
found to amount to a breach of the applicant's right to remain silent”.117Daarbij wijst het Hof erop dat
het verkregen bewijsmateriaal slechts een beperkte rol speelde voor de vaststelling van de schuld van
de klager.118

98. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt ten slotte dat het EHRM bij de beoordeling of art. 6 EVRM is
geschonden, toetst of de “proceedings as a whole” eerlijk (“fair”) zijn geweest. Onder
omstandigheden brengt een in het vooronderzoek gemaakte fout zonder meer mee dat de
“proceedings as a whole” niet eerlijk zijn geweest, zodat sprake is van een schending van art. 6
EVRM. Een voorbeeld is het gebruik voor het bewijs van een door (dreiging met) marteling verkregen
verklaring, ongeacht de betrouwbaarheid van de verklaring en het gewicht in de bewijsconstructie.119

In andere gevallen kunnen gemaakte fouten in de loop van de procedure worden gecompenseerd,
zodat de “proceedings as a whole” eerlijk worden bevonden.120 Bij de beoordeling of de “proceedings
as a whole” eerlijk zijn, zijn volgens Hof onder meer de volgende factoren relevant:

“(a) Whether the applicant was particularly vulnerable, for example, by reason of his age or mental
capacity.

( b) The legal framework governing the pre-trial proceedings and the admissibility of evidence at trial,
and whether it was complied with; where an exclusionary rule applied, it is particularly unlikely that
the proceedings as a whole would be considered unfair.

( c) Whether the applicant had the opportunity to challenge the authenticity of the evidence and
oppose its use.

( d) The quality of the evidence and whether the circumstances in which it was obtained cast doubt on
its reliability or accuracy, taking into account the degree and nature of any compulsion.

( e) Where evidence was obtained unlawfully, the unlawfulness in question and, where it stems from a
violation of another Convention Article, the nature of the violation found.

( f) In the case of a statement, the nature of the statement and whether it was promptly retracted or
modified.

( g) The use to which the evidence was put, and in particular whether the evidence formed an integral
or significant part of the probative evidence upon which the conviction was based, and the strength of
the other evidence in the case.

( h) Whether the assessment of guilt was performed by professional judges or lay jurors, and in the
case of the latter the content of any jury directions.

( i) The weight of the public interest in the investigation and punishment of the particular offence in
issue.

( j) Other relevant procedural safeguards afforded by domestic law and practice.”121

De rechtspraak van de Hoge Raad over undercoveragenten en art. 6 EVRM en art. 29 Sv

99. Ook de Hoge Raad heeft zich uitgesproken over de verenigbaarheid van de inzet van
undercoveragenten met art. 6 EVRM en het in art. 29 Sv neergelegde pressieverbod. In het bijzonder
wijs ik op zijn arrest van 9 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9195, NJ 2004/263 m.nt. Schalken. De
steller van het middel had in die zaak de vraag opgeworpen of het toelaatbaar was om op basis van
art. 126j Sv een opsporingsambtenaar – zonder dat hij als zodanig kenbaar was – informatie te laten
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inwinnen over de verdachte, die voorlopig was gehecht. De Hoge Raad oordeelde dat art. 126j Sv een
voldoende duidelijke en voorzienbare wettelijke grondslag als bedoeld in art. 8 EVRM vormde voor het
stelselmatig inwinnen van informatie waarbij een opsporingsambtenaar, zonder dat kenbaar is dat hij
als zodanig optreedt, onder een andere identiteit in de omgeving van de verdachte verkeert en, met
schending van diens vertrouwen, met de verdachte in contact komt en dat zulks ook mogelijk is ten
aanzien van een verdachte die voorlopig is gehecht.

100. Vervolgens wijst de Hoge Raad er echter op dat de toepassing van art. 126j Sv ten aanzien van
een voorlopig gehechte verdachte het gevaar in zich bergt dat de verdachte op zodanige wijze feitelijk
komt te verkeren in een verhoorsituatie waarbij de waarborgen van een formeel verhoor door een
politiefunctionaris ontbreken, dat aldus verklaringen worden verkregen die in strijd met de in art. 29,
eerste lid, Sv tot uitdrukking gebrachte en in art. 6, eerste lid, EVRM besloten liggende
verklaringsvrijheid van de verdachte zijn afgelegd. Gelet daarop zal volgens de Hoge Raad bij de
toetsing van een zodanige toepassing van art. 126j Sv aan de beginselen van proportionaliteit en
subsidiariteit uitgangspunt moeten zijn dat die toepassing eerst in aanmerking komt als de bijzondere
ernst van het misdrijf zulks rechtvaardigt en andere wijzen van opsporing redelijkerwijs niet
voorhanden zijn. Daarnaast dient de rechter bij de beantwoording van de vraag of de informatie van
de verdachte niet in strijd met voormelde bepalingen is verkregen, betekenis toe te kennen aan de
proceshouding die de verdachte heeft ingenomen ten aanzien van de strafbare feiten waarvan hij
wordt verdacht en hetgeen zich in het voorbereidend onderzoek voor en gedurende de periode
waarin de informant optreedt heeft afgespeeld, de aard en intensiteit van de door de informant
ondernomen activiteiten jegens de verdachte, de mate van druk die daarvan jegens de verdachte kan
zijn uitgegaan en de mate waarin de handelingen en gedragingen van de informant tot de
desbetreffende verklaringen van de verdachte hebben geleid. De Hoge Raad verwijst in dat verband
naar de uitspraak van het EHRM in de zaak Allan tegen het Verenigd Koninkrijk. Zowel in het geval dat
de rechter oordeelt dat de hier bedoelde toepassing van art. 126j
(https://www.navigator.nl/document/id00d52ecbd9624c019c66b6fce29be8bc) Sv niet strookt met de
daaraan op grond van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit te stellen eisen, als in het
geval dat de rechter van oordeel is dat die toepassing wel aan die eisen voldoet, maar dat de
verklaringen van de verdachte in strijd met zijn verklaringsvrijheid zijn afgelegd, past daarop volgens
de Hoge Raad in de regel slechts uitsluiting van het bewijs van die verklaringen.

101. De hiervoor besproken zaak werd verwezen naar het Haagse hof, dat oordeelde dat er geen
ontoelaatbare druk op de verdachte was uitgeoefend. Dit oordeel hield in cassatie stand. De Hoge
Raad nam in aanmerking dat uit de vaststellingen van het hof volgde dat de verdachte, totdat hij zich
op 20 april 2001 op zijn zwijgrecht beriep, al verschillende verklaringen had afgelegd over zijn
betrokkenheid bij het strafbare feit, hij al over de zaak had gesproken met andere
medegedetineerden voordat de undercoveragent werd ingezet (van 1 juni 2001 tot en met 15 juni
2001) en daarover niet was verhoord in de periode tussen 20 april 2001 en 21 juni 2001 en dat er
geen verband bestond tussen de beperkte druk die op de verdachte was uitgeoefend om enig
antwoord te geven op de gestelde vragen en de inhoud van de door de verdachte op twee data (5 en
13 juni 2001) afgelegde verklaringen, te weten dat hij zijn echtgenote had doodgeslagen. Het hof had
ten aanzien van het laatste punt overwogen dat de verdachte eigener beweging als antwoord op die
vraag of de verdachte te vertrouwen was zijn aandeel in de dood van zijn vrouw naar voren heeft
gebracht, en dat niet aannemelijk is geworden dat dát antwoord direct en gericht door de informant
was uitgelokt.122

102. De Hoge Raad acht aldus onder meer de aard en de intensiteit van de op de verdachte
uitgeoefende druk van belang.123 Het bedreigen van de verdachte is in dit verband problematisch. Ook
het de verdachte (in strijd met de waarheid) bepaalde zaken in het vooruitzicht stellen in geval hij
bekent, kan overigens problematisch zijn.124 De omstandigheden van het geval zijn bepalend. In een
zaak waarin de zogenoemde Zaanse verhoormethode was toegepast, had het hof vastgesteld dat de
verdachte langdurig was verhoord, waarbij de leden van het team dichtbij hem zaten. Het verhoor
werd vanuit een naastgelegen ruimte gadegeslagen en beluisterd door een communicatiedeskundige,
die de politieambtenaren op diverse communicatiesignalen attendeerde. Bij het verhoor was
gebruikgemaakt van fotocollages, waarbij onder meer drie foto's van de familie van de verdachte
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waren opgehangen rondom een foto van het slachtoffer. Dit gebruik van familiefoto's in een dergelijke
collage achtte het hof in strijd met de eisen die aan een eerlijk proces gesteld moeten worden. De
Hoge Raad achtte dit oordeel terecht. Het oordeel van het hof dat niet sprake was van een zodanige
inbreuk op de eisen die aan een eerlijk proces moeten worden gesteld, dat deze tot niet-
ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de strafvervolging zou moeten leiden, getuigde
volgens de Hoge Raad niet van een onjuiste rechtsopvatting.125

103. De Hoge Raad heeft zich ook gebogen over de toepassing van een zogenoemde
“ruisstrategie”.126 Opsporingsambtenaren hadden tijdens verhoren de twee verdachten van een
roofoverval iets medegedeeld over een fictieve buit, in de hoop dat de verdachten na afloop van de
verhoren zouden spreken over de overval en deze ‘buit’. In hoger beroep was een beroep gedaan op
niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Het hof had dit beroep verworpen en aan zijn
oordeel ten grondslag gelegd dat het melden van de fictieve buit niet meer dan een beperkte inbreuk
had gemaakt op de grondrechten van de verdachte en niet zeer risicovol was geweest voor de
integriteit en beheersbaarheid van de opsporing. De Hoge Raad liet dit oordeel in stand en wees
daarbij op de vaststellingen van het hof ten aanzien van de ernst van het feit, de omstandigheid dat
andere opsporingsmethoden niet tot resultaten hadden geleid, de beperkte mate van misleiding, de
door de officier van justitie verleende toestemming en de mogelijkheid van controle op de inzet van
het opsporingsmiddel.

Tussenbalans

104. Op basis van de voorafgaande verkenning kan een tussenbalans worden opgemaakt. Een
specifieke wettelijke grondslag voor een langdurig en intensief traject waarbij de verdachte wordt
betrokken in een fictieve criminele organisatie en waarin de druk om een bekennende verklaring af te
leggen wordt opgevoerd, ontbreekt. De wetgever lijkt een dergelijke toepassing in het kader van art.
126j Sv niet voor ogen te hebben gestaan. Terzijde merk ik op dat uit de wetsgeschiedenis ook niet
blijkt dat de wetgever van een dergelijke opsporingsmethode in elk geval niet heeft willen weten. Voor
een niet specifiek in de wet geregelde wijze van opsporing als in deze zaak aan de orde, geldt dat de
opsporingsautoriteiten alleen bevoegd zijn haar in te zetten indien zij geen disproportionele inbreuk
maakt op grondrechten van burgers en zij niet zeer risicovol is voor de integriteit en beheersbaarheid
van de opsporing. Die benadering in de rechtspraak sluit aan bij de ontstaansgeschiedenis van de
Wet BOB en brengt mee dat de vraag naar de toereikendheid van de wettelijke grondslag zal moeten
worden beantwoord aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval.

105. De ‘Mr. Big’-methode en daarop geïnspireerde undercoveroperaties brengen een vergaande
inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de verdachte mee. Het is de vraag of de desbetreffende
wijze van misleiding en inkapseling van de verdachte in een gefingeerde criminele organisatie voldoet
aan de normen die zijn te stellen aan een integere opsporing. Die vraag is niet eenvoudig te
beantwoorden, reeds omdat het begrip ‘integriteit van de opsporing’ moeilijk is te operationaliseren.
Het is evenwel zonneklaar dat een dergelijke verstrekkende en omstreden methode nadere normering
vergt. Op dit moment biedt de wetgever die normering niet. Daarin zou aanleiding gevonden kunnen
worden te oordelen dat de praktijk in elk geval ten aanzien van de meer ingrijpende, op de ‘Mr. Big’-
methode geënte undercoveroperaties, pas op de plaats moet maken totdat de wetgever heeft
gesproken. In de plannen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering zou
de toepassing van een methode als in de onderhavige zaak aan de orde mogelijk kunnen worden
geschaard onder de bepalingen inzake infiltratie. Dat betekent dat de Centrale Toetsingscommissie
van het openbaar ministerie moet worden ingeschakeld, dat de rechter-commissaris een machtiging
moet verlenen en dat de officier van justitie een bevelsbevoegdheid heeft. De besluitvorming is
daarmee met meer waarborgen omgeven dan in het huidige – niet specifiek op de desbetreffende
onderzoeksmethode toegesneden – kader van art. 126j Sv. Ook die constatering noopt tot
terughoudendheid.

106. Als al wordt aangenomen dat een methode als in de onderhavige zaak is toegepast onder
omstandigheden is te brengen onder de reikwijdte van het huidige art. 126j Sv, zal de rechterlijke
toetsing zich moeten concentreren op de risico’s die aan de methode zijn verbonden. Daarbij kan
inspiratie worden geput uit de normering die in Canada voor de ‘Mr. Big’- methode tot stand is
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gekomen en uit de benadering van undercoveroperaties in de Duitse rechtspraak en zal recht moeten
worden gedaan aan de rechtspraak van het EHRM. Te denken valt aan de volgende risico’s en de
daarmee verbonden elementen van toetsing.

107.Het lijkt moeilijk voor betwisting vatbaar dat toepassing van de ‘Mr. Big’-methode of daarop
geïnspireerde undercoveroperaties de kans op valse bekentenissen vergroot. Ook bestaat het risico
dat strafvorderlijke waarborgen, in het bijzonder samenhangend met de verklaringsvrijheid, geweld
worden aangedaan. Daaraan doet niet af dat de verdachte tijdens het traject zich niet in detentie
bevindt en voor hem niet kenbaar is dat hij met opsporingsambtenaren praat. Graag sluit ik mij in dit
opzicht aan bij mijn voormalig ambtgenoot Machielse, die opmerkt dat de effecten van strategieën om
een verdachte ertoe te brengen te verklaren in een ‘Mr. Big’-scenario nog veel sterker zijn dan in een
normaal politieverhoor.127 Het gaat in dezen als het ware om het van overheidswege inzetten van een
kunstgreep ter misleiding van de verdachte teneinde te bevorderen dat hij een bekentenis aflegt,
zonder de waarborgen die de verdachte toekomen bij een regulier politieverhoor, zoals het zwijgrecht
en het recht op consultatiebijstand. Daarbij kan zich de situatie voordoen waarin “the authorities use
subterfuge to elicit information that they were unable to obtain during questioning”, als bedoeld door
het EHRM. De enkele omstandigheid dat de verdachte zich nog niet eerder heeft beroepen op zijn
zwijgrecht kan daaraan naar mijn mening niet afdoen in een situatie waarin de autoriteiten door het
afzien van een regulier verhoor de verdachte de mogelijkheid ontnemen zich op zijn zwijgrecht te
beroepen.128 In het kader van een ‘Mr. Big’-traject dan wel daaraan verwante undercoveroperatie
worden doorgaans vragen gesteld door (niet als zodanig kenbare) politieambtenaren aan de
verdachte betreffende de betrokkenheid van de verdachte bij het feit waarvan hij wordt verdacht.
Daarbij is denkbaar dat een situatie ontstaat die wordt gezien als “the functional equivalent of
interrogation”.

108. Gelet op het voorafgaande, is een grote mate van behoedzaamheid op zijn plaats bij het tot het
bewijs toelaten van verklaringen die in een methode als de onderhavige zijn afgelegd. Ik meen dat in
dit verband het aanvaarden van een bijzondere motiveringsplicht in de rede ligt. Indien de
feitenrechter gebruikmaakt van een verklaring die in een dergelijk traject is afgelegd, zal hij dat in
deze benadering nader moeten motiveren, zowel ten aanzien van de toelaatbaarheid van de methode
als ten aanzien van de betrouwbaarheid van de verklaring. Ten aanzien van het laatste kan worden
aangesloten bij de bijzondere motiveringsplichten die in de wet en de rechtspraak zijn aanvaard in
gevallen waarin door de aard van het bewijsmiddel extra behoedzaamheid is geboden.129

109. Voor de toetsing van de rechtmatigheid is HR 9 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9195 relevant,
welk arrest mede is gebaseerd op de rechtspraak van het EHRM. Daarbij gaat het om de toetsing aan
de beginselen van proportionaliteit en de subsidiariteit en om de verklaringsvrijheid. Ten aanzien van
de proportionaliteit geldt dat de bijzondere ernst van het misdrijf waarvan de verdachte wordt
verdacht de toepassing van de methode moet rechtvaardigen. Ook de mate waarin met de methode
inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte zal daarbij van belang zijn,
omdat een proportionaliteitstoetsing juist impliceert dat zowel nagestreefde als geschonden belangen
in aanmerking worden genomen. De eis van subsidiariteit houdt in dat andere wijzen van opsporing
redelijkerwijze niet voorhanden zijn. Ten slotte dient de verklaringsvrijheid te worden gerespecteerd.
Bij de toetsing zijn de aard en intensiteit van de door de informant(en) ondernomen activiteiten
jegens de verdachte, de mate van druk die daarvan jegens de verdachte kan zijn uitgegaan en de
mate waarin de handelingen en gedragingen van de informant tot de desbetreffende verklaringen van
de verdachte hebben geleid van belang. Problematisch zijn in elk geval verklaringen die onder invloed
van dreigementen tot stand zijn gekomen of waarbij misbruik is gemaakt van de bijzonder kwetsbare
positie waarin de verdachte zich bevindt. Een complicerende factor is ook dat het – in strijd met de
waarheid - voorspiegelen van gunstige perspectieven in geval de verdachte een bekentenis aflegt in
het licht van de verklaringsvrijheid problematisch is, terwijl de ‘Mr. Big’-methode hierop juist goeddeels
berust. De feitenrechter zou naar mijn mening de hiervoor genoemde aspecten in de motivering van
het gebruik van in op de ‘Mr. Big’- methode geïnspireerde trajecten afgelegde verklaringen voor het
bewijs moeten betrekken. Daarbij zal de lat hoog moeten worden gelegd.
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110. In dit verband is het voor de toetsing in cassatie onontbeerlijk dat de feitenrechter met
voldoende mate van precisie feiten vaststelt die die toetsing mogelijk maken. Daartoe is eveneens van
belang dat ten tijde van de opsporingsmethode adequate verslaglegging plaatsvindt.

111. Ook zou kunnen worden gedacht aan aanvullende waarborgen van procedurele aard, zoals de
inschakeling van de rechter-commissaris. Inspiratie zou dan kunnen worden geput uit de
moderniseringsvoorstellen en uit de arresten van de Hoge Raad over het onderzoek aan
smartphones. Ook in dat verband heeft de Hoge Raad de rechtsbescherming onder meer gezocht in
de betrokkenheid van – in geval van te voorziene zeer ingrijpende inbreuken op de persoonlijke
levenssfeer – de rechter-commissaris.130 Een dergelijke benadering ligt evenwel minder voor de hand
in een geval waarin de opsporingsmethode is gegrond op art. 126j Sv, waarin de rechter-commissaris
geen rol wordt toebedeeld.

112. Tegen de achtergrond van het voorafgaande, keer ik terug naar de voorliggende zaak.

Vaststellingen van het hof in de onderhavige zaak

113. Het hof heeft het volgende vastgesteld over de in de onderhavige zaak gehanteerde
opsporingsmethode. Aan de undercoveragenten is de opdracht gegeven om te proberen “daar waar
mogelijk informatie in te winnen over de mogelijke betrokkenheid van [verdachte] bij de moord c.q.
doodslag op [slachtoffer] ”. De opsporingsmethode was gestoeld op art. 126j Sv. In de laatste week
van de undercoveroperatie (vanaf 26 oktober 2016 tot en met 2 november 2016) hebben de
undercoveragenten de druk op de verdachte opgevoerd. Er is een probleem in scène gezet dat inhield
dat “het” was misgegaan. Daarop is besproken hoe ze van de auto met sporen moesten afkomen en
is – nadat de verdachte hierover aanwijzingen had gegeven – de auto daadwerkelijk in brand
gestoken. In de daarop volgende dagen is in de media veel aandacht besteed aan de Posbankzaak
en hebben undercoveragenten de verdachte hiervan op de hoogte gesteld en hem medegedeeld dat
hij de hoofdverdachte was. De druk is verder opgevoerd in de met de verdachte gevoerde
gesprekken. Het hof citeert in dit verband enkele uitlatingen van undercoveragenten, die hiervoor
onder 15 zijn weergegeven en die – kort samengevat – inhouden dat het risicovol is voor de
organisatie als de verdachte het niet heeft gedaan en hij in de loods (waarin de pillendeal wordt
voorbereid) wordt opgepakt, dat geen “tig rootjes” worden uitgegeven” als hij het niet gedaan heb”,
dat hij maar naar huis moet gaan als hij het niet gedaan heeft, dat kan worden gekeken hoe de
verdachte kan worden geholpen als hij het heeft gedaan, zodat hij niet lang “hoeft te zitten” en dat
de politie de verdachte niet zal geloven als hij zegt dat hij niet heeft gedaan. De verdachte heeft
undercoveragent [naam 3] aangeklampt nadat is gezegd dat hij er maar een nachtje over moet
slapen. [naam 3] heeft vervolgens opgemerkt dat er maar één vraag is, namelijk of de verdachte het
wel of niet heeft gedaan. De verdachte heeft vervolgens gezegd dat hij er meer van weet.

114. Het hof heeft overwogen dat aan de verdachte vervolgens verschillende vragen zijn gesteld,
waarop de verdachte heeft geantwoord, terwijl de undercoveragenten met enige regelmaat slechts
passief op de uitlatingen van de verdachte hebben gereageerd en de verdachte uit zichzelf ook
informatie aan zijn antwoorden heeft toegevoegd, zoals de voornaam van [medeverdachte] en de
omstandigheden dat hij “het ding” in het kanaal heeft gedumpt en hij alles (de munitie) van tevoren
heeft schoongemaakt. Verder heeft het hof vastgesteld dat de undercoveragenten van al hun
contacten met de verdachte zo spoedig mogelijk processen-verbaal hebben opgemaakt en dat zij van
iedere inzet verslag hebben gedaan aan hun begeleiders, terwijl die begeleiders daarvan processen-
verbaal hebben opgemaakt. In het dossier bevindt zich een letterlijke uitwerking van de cruciale
gesprekken tussen de verdachte en de undercoveragenten, zijn gesprekken op verzoek van de
verdediging met de verdachte uitgeluisterd en is er een aanvullend proces-verbaal opgemaakt met
daarin de opmerkingen van de raadsvrouw ten aanzien van deze opnames.

Bespreking van het eerste middel
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115. Het eerste middel behelst in de eerste plaats de klacht dat het oordeel van het hof dat art. 126j
Sv in deze zaak de grondslag vormde en kon vormen voor de undercoveroperatie getuigt van een
onjuiste rechtsopvatting. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever bij de totstandkoming van
art. 126j Sv niet lijkt te hebben voorzien dat langdurige en intensieve undercovertrajecten op deze
bepalingen zouden worden gestoeld. Een dergelijke opsporingsmethode zou niettemin geen strijd
opleveren met het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel indien zij geen disproportionele inbreuk maakt op
grondrechten van burgers en zij niet zeer risicovol is voor de integriteit en beheersbaarheid van de
opsporing. Daarbij moet worden bedacht dat de inrichting, duur en ingrijpendheid van de
gehanteerde, op de ‘Mr. Big’-methode geïnspireerde undercoveroperatie van geval tot geval kunnen
verschillen. Voor zover het middel de klacht bevat dat art. 126j Sv in zijn algemeenheid een
onvoldoende wettelijke grondslag vormt voor elke opsporingsmethode waarbij inspiratie is geput uit
de ‘Mr. Big’-methode, faalt het. Voor de meer ingrijpende, intensieve en langdurige, op de ‘Mr. Big’-
methode geënte undercoveroperaties heeft het middel betere papieren. In dat kader stelt de steller
van het middel dat art. 126j Sv alleen een toereikende wettelijke grondslag biedt als aan de eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan en de verklaringsvrijheid is gerespecteerd. Daarmee
vertoont de klacht overlap met andere klachten, waarop ik mij verder zal concentreren.

116. Het middel bevat klachten over het oordeel van het hof dat de inzet van het opsporingsmiddel
heeft voldaan aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit en dat de verklaringsvrijheid van
de verdachte niet is aangetast. De steller van het middel beroept zich onder meer op het hiervoor
besproken arrest van de Hoge Raad van 9 maart 2004.131 De raadsvrouw heeft in hoger beroep haar
pleidooi onderbouwd aan de hand van de factoren die de Hoge Raad in het genoemde arrest van 9
maart 2004 relevant achtte. Daartoe heeft de raadsvrouw het volgende aangevoerd.132

117. Undercoveragenten hebben de verdachte benaderd en zich daarbij voorgedaan als criminelen die
in groepsverband bezig waren een deal in xtc-pillen voor te bereiden. In dat verband hebben zij de
verdachte verzocht verschillende werkzaamheden te verrichten, waaronder het inpakken van pillen en
het bewaken van de loods waarin alles lag opgeslagen. Aan de verdachte is toegezegd dat hij bij de
aflevering van de pillen waarin deze organisatie zou handelen een geldbedrag van € 75.000,- zou
krijgen.

118. De raadsvrouw heeft betoogd dat de verdachte financieel aan de grond zat en dat de deal met
de undercoveragenten voor hem een klus vormde waar hij al jaren op zat te wachten. De
undercoveragenten deden de verdachte op allerlei manieren geloven dat hij met een gewelddadige
criminele organisatie te maken had. De raadsvrouw heeft in dat verband gewezen op verschillende
situaties. Zo moest de verdachte samen met undercoveragent [naam 3] een groepslid ophalen dat
zojuist iemand zou hebben neergeschoten, moest hij helpen met het uitwissen van kruitsporen en
bloed en moest hij foto’s maken van een overdracht van een envelop voor iemand die een alibi had
verschaft aan één van de bendeleden. Ook zou de undercoveragent [naam 3] in aanwezigheid van de
verdachte zijn auto hebben verlaten met een vuurwapen om één en ander “uit te praten” met een
groep “kampers” en hebben de undercoveragenten een situatie in scène gezet waarin
undercoveragenten [naam 1] en [naam 2] met een auto bij de loods aankomen die onder het bloed
zit, met het verhaal dat [naam 1] iemand heeft neergeschoten.

119. Vlak voor de geplande aflevering van de pillen, zo heeft de raadsvrouw betoogd, hebben de
undercoveragenten de verdachte verteld dat zij hadden begrepen dat hij verdachte was in het
onderzoek naar de Posbankmoord en dat hij maar beter kon vertrekken als hij niets met de zaak te
maken had, omdat hij een risico voor de operatie zou vormen. De undercoveragenten hebben ervoor
zorg gedragen dat de verdachte samen met hen keek naar een televisie-uitzending van Opsporing
verzocht, waarin aandacht werd besteed aan de Posbankmoord. Er is volgens de raadsvrouw sprake
geweest van aanhoudende ondervraging door de undercoveragenten, waarbij aanzienlijke druk is
uitgeoefend op de verdachte. Ook is de verdachte beloofd dat hij zou worden geholpen om naar
Spanje te vluchten met een nieuw paspoort, maar dan zou hij wel moeten toegeven wat hij had
gedaan. Aan de verdachte zijn onder meer vragen gesteld over zijn medeverdachte [medeverdachte]
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en over het feit dat DNA-profielen van het onderzochte celmateriaal in de bemonsteringen aan de in
Erp aangetroffen muts matchen met het DNA-profiel van de verdachte. Uiteindelijk heeft de verdachte
toegegeven meer te weten over wat er op de Posbank was gebeurd. De raadsvrouw heeft betoogd
dat de verdachte heeft beseft dat als hij betrokkenheid zou blijven ontkennen, zijn rol in de door hem
begeerde deal zou zijn uitgespeeld en dat hij – gelet op hetgeen hij binnen de organisatie had zien
gebeuren – gevaar zou lopen als hij zich bij de politie zou melden om duidelijk te maken dat hij niet bij
de zaak betrokken was. Als de verdachte daarentegen wel zou bekennen, zou hij mogen blijven,
mogen meedoen aan de lucratieve deal in xtc-pillen en zou er worden samengewerkt aan een
oplossing voor de verdenking. Verder heeft zij aangevoerd dat de verslaglegging over de omgang
tussen de verdachte en de undercoveragenten niet toereikend is geweest en dat er maanden contact
is geweest maar dat er van slechts twee dagen audio-opnames bestaan, waardoor de
controleerbaarheid van de gebezigde methode onvoldoende is. De verklaringen zijn volgens de
raadsvrouw in strijd met het bepaalde in art. 29 Sv en art. 6 EVRM tot stand gekomen.

120. Ten slotte heeft de raadsvrouw aangevoerd dat de gehanteerde opsporingsmethode niet voldoet
aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Er lagen volgens haar nog andere
mogelijkheden open om de zaak te onderzoeken, bijvoorbeeld door de verdachte, de medeverdachte
en de getuige Van Boxtel te ondervragen.

121. De raadsvrouw komt tot de slotsom dat het openbaar ministerie in de vervolging niet-
ontvankelijk moet worden verklaard, dan wel dat sprake is van een onherstelbaar vormverzuim als
gevolg waarvan bewijsuitsluiting zou moeten volgen.

122. Het hof heeft dit verweer verworpen met de motivering die hiervoor onder 15 is geciteerd.

123. De motivering van het hof bestaat uit verschillende onderdelen. In het voorafgaande betoogde ik
dat de lat hoog ligt voor de motivering van het gebruik voor het bewijs van verklaringen die zijn
afgelegd in het kader van opsporingsmethoden die op de ‘Mr. Big’- methode zijn geïnspireerd. Daarom
sta ik in het onderstaande uitvoerig bij deze motivering stil.

124. Ten eerste heeft het hof overwogen dat de vergelijking met de hiervoor besproken zaak Allan
tegen het Verenigd Koninkrijk niet opgaat.133 Daarbij heeft het hof verwezen naar het verschil in
opdracht aan de informanten (“to push him for what you can” (Allan) versus “Probeer daar waar
mogelijk informatie in te winnen over de mogelijke betrokkenheid van [verdachte] bij de moord c.q.
doodslag op [slachtoffer] ” in de onderhavige zaak). De toonzetting verschilt inderdaad. Daarbij
passen echter twee kanttekeningen. In de eerste plaats was in de zaak Allan sprake van een
burgerinformant. Aan te nemen valt dat het EHRM de instructies aan de informant mede citeert om de
(sturende) betrokkenheid van de autoriteiten bij de handelwijze van de informant te onderbouwen.
Daarbij komt dat de kern van het verweer van de raadsvrouw in hoger beroep in de onderhavige zaak
was dat de undercoveroperatie dusdanig was vormgegeven en uitgevoerd, dat tekort was gedaan
aan de verklaringsvrijheid. Voor de vraag of sprake is van een schending van art. 6 EVRM komt het
bovenal aan op de wijze waarop de druk op de verdachte is uitgeoefend.

125. Het hof heeft voorts overwogen dat de verdachte zich nog niet eerder op zijn zwijgrecht had
beroepen, terwijl het EHRM in de zaak Allan de omstandigheid dat de klager zich eerder tegen de
politie op zijn zwijgrecht had beroepen, had betrokken bij zijn oordeel dat sprake was van een
schending van art. 6 EVRM. Dit argument overtuigt mij niet. Het hof heeft immers niet vastgesteld dat
de verdachte voorafgaand aan de undercoveroperatie als verdachte is ondervraagd, terwijl het hof
wel heeft vastgesteld dat de verdachte zich na zijn aanhouding “vanaf het begin op zijn zwijgrecht
heeft beroepen”.134 De omstandigheid dat de verdachte zich voor zijn aanhouding niet op zijn
zwijgrecht heeft beroepen, komt weinig betekenis toe in een situatie waarin de verdachte niet in de
gelegenheid is geweest zich daarop te beroepen. Het verschil met de zaak Allan zou wel relevant zijn
als de verdachte in eerdere verhoren als verdachte een verklaring zou hebben afgelegd en zich dus
kennelijk niet op zijn zwijgrecht heeft willen beroepen.135 Die situatie doet zich in de onderhavige zaak
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evenwel niet voor.

126. Ten slotte heeft het hof in aanmerking genomen dat de verdachte zich, anders dan in de zaak
Allan, ten tijde van de undercoveroperatie niet in voorlopige hechtenis bevond. Die omstandigheid
wordt in de rechtspraak van het EHRM en van de Hoge Raad van belang geacht. Dat neemt evenwel
niet weg dat ook ten aanzien van een niet-voorlopig gehechte verdachte geldt dat de jegens hem
ondernomen activiteiten van een dusdanige aard kunnen zijn, dat door hem afgelegde verklaringen in
strijd met art. 29, eerste lid, Sv en art. 6, eerste lid, EVRM zijn verkregen. Ik volsta in dit verband met
een verwijzing naar de voorafgaande beschouwingen.136

127. Ten tweede kan in de overwegingen worden gelezen dat het hof de druk die van het handelen
van de undercoveragenten op de verdachte kan zijn uitgegaan in zijn beschouwingen heeft
betrokken. Het hof heeft overwogen dat de druk op de verdachte is opgevoerd, onder meer door een
probleem in scène te zetten, en dat vervolgens de druk verder is opgevoerd. Het hof citeert in dat
verband uitlatingen van de verschillende undercoveragenten. Deze hebben als strekking dat zij de
verdachte nog niet kunnen gebruiken als hij het feit niet heeft begaan en dat de verdachte dan
“gewoon” naar huis moet gaan. Als de verdachte het feit wel heeft begaan, kunnen ze kijken wat
daaraan valt te doen om “de boel te frustreren” zodat de verdachte niet lang hoeft te zitten. Het hof
constateert dat aan de verdachte verschillende vragen zijn gesteld over zijn betrokkenheid bij de
Posbankzaak, maar is van oordeel dat van ontoelaatbare druk of dwang geen sprake is geweest. Het
hof overweegt in dat verband dat niet is gebleken dat de verdachte, doordat hem een bedrag van €
75.000,- in het vooruitzicht was gesteld voor een drugsdeal, niet langer de vrijheid had om de loods te
verlaten. Het hof heeft verder overwogen dat de verdachte de undercoveragenten zelf heeft
aangeklampt, terwijl de undercoveragenten passief op hem hebben gereageerd, dat de verdachte uit
zichzelf bepaalde onderwerpen heeft aangesneden en dat de periode waarin de undercoveroperatie
heeft plaatsgevonden niet buitensporig lang is geweest. Het hof is van oordeel dat niet aannemelijk is
geworden dat de verklaringsvrijheid van de verdachte is aangetast door de misleiding van de
undercoveragenten of als gevolg van de afhankelijkheidsrelatie van de verdachte tot deze agenten.undercoveragenten of als gevolg van de afhankelijkheidsrelatie van de verdachte tot deze agenten.

128. Ik meen dat het hof zijn oordeel hiermee, mede in het licht van hetgeen door de verdediging in
hoger beroep is aangevoerd en de eisen die in dit verband aan de motivering moeten worden gesteld,
ontoereikend heeft gemotiveerd. Daarbij wreekt zich dat het hof geen nadere feitelijke vaststellingen
heeft gedaan over de duur van de periode, de inrichting en de opbouw van de operatie, de wijze
waarop de verdachte bij de gefingeerde organisatie is betrokken, de werkzaamheden van de
verdachte daarin, de mate waarin werd gesuggereerd dat de organisatie gewelddadig was en de
mate van afhankelijkheid van de verdachte van de (leden van de) organisatie. Ik wijs daartoe op het
volgende.

129. Het hof heeft overwogen dat de periode waarin de undercoveroperatie heeft plaatsgevonden
niet buitensporig lang is geweest en dat het voor de effectiviteit van deze opsporingsmethode
noodzakelijk is om het vertrouwen bij de verdachte te winnen en dat dit tijd kost. Het hof heeft
evenwel niet vastgesteld hoe lang de undercoveroperatie heeft geduurd, zodat zijn conclusie niet
wordt gestaafd door enige feitelijke vaststelling.

130. In het voorafgaande is benadrukt dat voor de beoordeling of de verklaringsvrijheid is
geschonden belang toekomt aan de vraag of sprake is van een bijzondere kwetsbaarheid van de kant
van de verdachte. Daarbij heeft de verdediging op twee aspecten gewezen. Ten eerste omschreef de
raadsvrouw de verdachte als een “notoire alcoholist”, die in het kader van de undercoveroperatie op
kosten van de ‘organisatie’ (veel) bier kon drinken. De raadsvrouw heeft in dit verband verwezen naar
verslagen van de informanten, waaruit zou volgen dat de verdachte meer alcohol dronk dan de
informanten verwachtten.137 Het hof heeft overwogen dat van het verstrekken aan de verdachte of
van het bevorderen van overmatig gebruik van alcohol en verdovende middelen niet is gebleken.
Daarnaast heeft de raadsvrouw evenwel aangevoerd dat de verdachte financieel aan de grond zat en
dat hem een bedrag van € 75.000,- in het vooruitzicht werd gesteld in geval hij (bekende en dus) in
de organisatie zou blijven. De overweging van het hof dat niet is gebleken dat de verdachte, doordat
hem een bedrag van € 75.000,- in het vooruitzicht werd gesteld, niet langer de vrijheid had om de
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loods te verlaten, is in dit licht bezien ontoereikend. Die omstandigheid doet immers niet af aan de
gestelde bijzondere financiële perspectieven in geval hij zou bekennen, tegen de achtergrond van de
stelling van de verdediging dat de verdachte financieel aan de grond zat toen hij door de
undercoveragenten werd benaderd.

131. Daarbij komt dat de raadsvrouw verschillende voorbeelden heeft gegeven waarbij ten opzichte
van de verdachte de schijn is gewekt dat sprake was van een gewelddadige organisatie. Het hof
weliswaar heeft vastgesteld dat “een probleem in scène is gezet”, maar in het midden gelaten of,
zoals de verdediging had aangevoerd, de verdachte ervan kon uitgaan dat hij een zeker gevaar liep
als hij de loods zou verlaten om zich bij de politie te melden. Deze constatering is van belang omdat
dreiging met geweld problematisch is in het licht van de verklaringsvrijheid, terwijl het aan de
feitenrechter is vast te stellen of daarvan sprake is.

132. Het hof heeft ten slotte overwogen dat de verdachte undercoveragent [naam 3] zelf heeft
aangeklampt, dat de undercoveragenten passief op hem hebben gereageerd en dat de verdachte uit
zichzelf bepaalde onderwerpen heeft aangesneden. Ik meen dat ook deze overwegingen de
gevolgtrekking van het hof dat de verklaringsvrijheid niet is geschonden niet kunnen dragen. De kern
van het verweer van de raadsvrouw was dat aan de verklaring een langdurig en intensief traject is
voorafgegaan waarin de verdachte steeds meer onderdeel is geworden van de organisatie en waarbij
zijn leven steeds meer is ingericht op het lidmaatschap daarvan en de druk op hem steeds verder is
opgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van (onder meer) zijn financiële kwetsbaarheid en waarbij hij
vaak werd geconfronteerd met indringende vragen betreffende zijn betrokkenheid bij de
Posbankmoord. Tegen die achtergrond brengt de omstandigheid dat de verdachte uiteindelijk zelf de
undercoveragent heeft aangeklampt, nadat is gezegd dat hij er nog maar een nachtje over moet
slapen, nog niet mee dat van een schending van de verklaringsvrijheid geen sprake kan zijn. Daarbij
komt dat het hof heeft vastgesteld dat de undercoveragent, nadat hij door de verdachte is
aangeklampt en voordat de verdachte ging verklaren, heeft opgemerkt dat er maar één vraag is,
“namelijk of hij het wel of niet heeft gedaan”.

133. Bij dit alles wreekt zich dat het hof de verklaring min of meer geïsoleerd lijkt te bezien in plaats
van deze in de context van de undercoveroperatie als geheel te plaatsen. Ik meen dat het hof in zijn
motivering dat de verklaringsvrijheid niet is geschonden onvoldoende heeft blijk gegeven te hebben
onderkend dat voor de beoordeling van de aard en intensiteit van het overheidsoptreden, de mate
van druk die daarvan jegens de verdachte kan zijn uitgegaan en de mate waarin de handelingen en
gedragingen van de informant tot de desbetreffende verklaringen hebben geleid, van belang is het
verloop van de gehele operatie te betrekken. Mede in het licht van hetgeen door de verdediging in dit
verband is aangevoerd, waaronder de financiële kwetsbaarheid van de verdachte, de herhaalde
vragen betreffende de veronderstelde betrokkenheid bij de Posbankmoord, de verschillende situaties
waarin het gebruik van geweld en vuurwapens is gesuggereerd en de omstandigheid dat de
verdachte € 75.000,- in het vooruitzicht was gesteld voor een drugsdeal en hem hulp is aangeboden
om naar Spanje te vluchten als hij de moord zou bekennen, meen ik dat het oordeel van het hof dat
de verklaringsvrijheid van de verdachte niet is aangetast zonder nadere motivering, die ontbreekt,
niet begrijpelijk is.

134. Het voorafgaande betekent dat het middel in zoverre slaagt.

135. Ten aanzien van de proportionaliteitseis overweegt het hof dat de bijzondere ernst van het
misdrijf waarvan de verdachte wordt verdacht de inzet van de toegepaste undercoveroperatie zonder
meer rechtvaardigt. Ook dit oordeel acht ik niet zonder meer begrijpelijk. Daarbij roep ik in herinnering
dat voor een proportionaliteitstoetsing niet alleen de nagestreefde belangen, maar ook de
geschonden belangen in aanmerking moeten worden genomen. De enkele verwijzing naar “de inzet
van de toegepaste undercoveroperatie” acht ik tegen die achtergrond ontoereikend. Ook in dit
verband neem ik in aanmerking dat het hof geen nadere feitelijke vaststellingen heeft gedaan over de
duur van de periode, de inrichting en de opbouw van de operatie, de wijze waarop de verdachte bij
de gefingeerde organisatie is betrokken, de werkzaamheden van de verdachte daarin, de mate
waarin werd gesuggereerd dat de organisatie gewelddadig was, de mate van afhankelijkheid van de
verdachte van de (leden van de) organisatie en (in samenhang met het voorafgaande) de mate
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waarin inbreuk is gemaakt op (onder meer) de persoonlijke levenssfeer van de verdachte.

136. Aangezien het middel in zoverre slaagt, behoeft het middel voor het overige geen bespreking.

137. Voor zover het middel zich keert tegen de verwerping van het beroep op niet-ontvankelijkheid
van de verdachte in de vervolging, faalt het echter. Zowel als niet is voldaan aan de beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit, als wanneer verklaringen zijn afgelegd in strijd met de
verklaringsvrijheid van de verdachte, past daarop immers in de regel slechts bewijsuitsluiting.138

138. Het middel slaagt.

Het tweede middel

139. Het tweede middel behelst de klacht dat het oordeel ten aanzien van de betrouwbaarheid van
de door de verdachte en [medeverdachte] afgelegde verklaringen onbegrijpelijk is in het licht van de
in dit verband gevoerde verweren.

140. Uit de aan het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 21
februari 2019 gehechte pleitnota blijkt dat de raadsvrouw van de verdachte heeft aangevoerd dat de
door de verdachte en [medeverdachte] afgelegde verklaringen onbetrouwbaar zijn en niet tot het
bewijs kunnen worden gebezigd. Ten aanzien van de verklaringen van de verdachte heeft zij betoogd
dat de verdachte veelal onder invloed van alcohol en drugs was, hetgeen door de undercoveragenten
werd gefaciliteerd, dat de verdachte zich in strijd met de waarheid voordeed als iemand met veel
contacten in het criminele circuit en dat de verdachte loog over zijn strafrechtelijk verleden. Ook heeft
de raadsvrouw aangevoerd dat de undercoveragenten de nodige informatie over de zaak aan de
verdachte hebben gegeven, voordat de verdachte over de zaak had gesproken. De verklaring van de
verdachte houdt volgens de raadsvrouw niet meer in dan een combinatie van de feiten en
omstandigheden die hem bekend waren doordat deze hem door de undercoveragenten waren
medegedeeld. Hij heeft geen uitspraken gedaan waaruit onomstotelijk daderwetenschap kan worden
afgeleid, aldus de raadsvrouw.

141. Ten aanzien van [medeverdachte] heeft de raadsvrouw betoogd dat zijn verklaringen er blijk van
geven dat hij constant last heeft gehad van zijn geheugen, dat hij heeft gegist en dat hij essentiële
onderdelen van zijn verklaring radicaal heeft aangepast. Zij heeft aangevoerd dat [medeverdachte]
heel weinig kan verklaren over zijn gedragingen op de dag van de moord, dat er geen
zendmastgegevens zijn aan de hand waarvan zijn gangen kunnen worden gereconstrueerd, dat de
door een getuige gegeven signalementen van de twee mannen op de Posbank niet sporen met het
signalement van [medeverdachte] en dat [medeverdachte] weinig kan verklaren over hetgeen in Erp
is gebeurd. Ook andere getuigen, bekenden van [medeverdachte] , laten volgens de raadsvrouw niet
het achterste van hun tong zien. Voorts heeft de raadsvrouw aangevoerd het verhaal van
[medeverdachte] dat hij op 60 km afstand van zijn huis op zoek was naar een auto voor een overval
ongeloofwaardig te achten en heeft zij gewezen op tegenstrijdigheden in de verklaringen van
[medeverdachte] .

142. Ten slotte heeft de raadsvrouw betoogd dat aan de omstandigheid dat DNA-profielen van het
onderzochte celmateriaal in de bemonsteringen aan de in Erp aangetroffen muts matchen met het
DNA-profiel van de verdachte geen bewijswaarde toekomt, omdat deze muts op allerlei manieren in
het Erpse bos terecht kan zijn gekomen. De aanwezigheid van de muts vormt geen sluitend bewijs
dat de verdachte op de plek in Erp is geweest waar de auto in brand is gezet, aldus de raadsvrouw.

143. Het hof heeft de verweren van de raadsvrouw verworpen en heeft het volgende overwogen over
de betrouwbaarheid van de door de verdachte en [medeverdachte] afgelegde verklaringen:

“ “De geloofwaardigheid van de uitlatingen van verdachte

“ Over de geloofwaardigheid van de uitlatingen die verdachte heeft gedaan tijdens de
undercoveroperatie overweegt het hof als volgt.

428



“ Het hof stelt vast dat deze uitlatingen zowel op wezenlijke onderdelen als met betrekking tot zeer
specifieke details - die niet door de undercoveragenten met verdachte zijn gedeeld noch bekend zijn
geworden via media als radio, televisie en geschreven pers - steun vinden in andere
onderzoeksresultaten waaronder de resultaten van forensisch onderzoek. Zo heeft verdachte - onder
meer - verteld dat ze het lichaam op de achterbank hadden gelegd, er afspraken waren gemaakt over
de plaats waar ze de auto in brand zouden steken, ze de wapens in het kanaal hadden gedumpt,
gebruik is gemaakt van een “9 millimeter-wapen” en heeft hij uit zichzelf de voornaam van
[medeverdachte] (te weten [medeverdachte] ) genoemd. Als

“ daderwetenschap kunnen in elk geval de uitlatingen over dit “9 millimeter-wapen”, de wijze waarop
het lichaam op de achterbank was gelegd en het noemen van de voornaam van de medeverdachte,
worden beschouwd, nu verdachte dit niet op een andere manier te weten is gekomen en ook niet te
weten had kunnen komen en deze uitlatingen worden ondersteund door overige bewijsmiddelen.

“ Daarnaast vinden de uitlatingen van verdachte op vele punten bevestiging in de verklaringen van
[medeverdachte] , dan wel in andere bewijsmiddelen, zoals onder meer de NFI-rapporten met
betrekking tot het DNA in de muts en het onderzoek met betrekking tot de plaats delict in Erp. Gelet
op al het voorgaande acht het hof niet aannemelijk dat slechts sprake is geweest van grootspraak
dan wel stoerdoenerij van verdachte om zijn criminele status (met bijbehorende financiële voordelen)
in de door de verdediging genoemde schijnwereld hoog

“ te houden. Nu de undercoveragenten verder hebben verklaard dat zij verdachte niet in dronken
toestand hebben gezien tijdens de undercoveroperatie en verdachte zelf in de nacht van 1 op 2
november 2016 heeft opgemerkt dat hij helder in zijn hoofd wil blijven, acht het hof evenmin
aannemelijk geworden dat het gebruik van alcohol of drugs van invloed is geweest op de inhoud van
zijn uitlatingen.

“ Het hof acht de uitlatingen van verdachte ten tijde van de undercoveroperatie aldus bruikbaar voor
het bewijs.
De geloofwaardigheid van de verklaringen van [medeverdachte]

“ 
Ten aanzien van de geloofwaardigheid van de door [medeverdachte] bij de politie afgelegde

“ verklaringen en de verklaring die hij als getuige ten overstaan van de rechter-commissaris heeft
afgelegd in de strafzaak tegen verdachte overweegt het hof als volgt.
Het hof stelt vast dat deze verklaringen op wezenlijke onderdelen overeenkomen met de uitlatingen
van verdachte.

“ 
Verder worden de door [medeverdachte] afgelegde verklaringen op bepaalde punten ondersteund
door zijn telefoongegevens en het DNA van verdachte dat is aangetroffen op de muts die is gevonden
bij de uitgebrande auto in de bossen in Erp. Het hof acht de door [medeverdachte] afgelegde
verklaringen bruikbaar voor het bewijs en zal deze, voor zover zijn verklaringen worden ondersteund
door de uitlatingen van verdachte dan wel door overige bewijsmiddelen, ook tot het bewijs bezigen.”

144.Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat het in beginsel is
voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt om, binnen de door de wet getrokken
grenzen, van het beschikbare bewijsmateriaal datgene tot het bewijs te bezigen dat hem uit een
oogpunt van betrouwbaarheid dienstig voorkomt en datgene terzijde te stellen wat hij daarvoor van
geen waarde acht. Deze beslissing behoeft, behoudens bijzondere gevallen, geen motivering.139 Het
beoordelen van de betrouwbaarheid van een verklaring van een getuige betreft een feitelijk oordeel,
dat zich slechts leent voor een beperkte toetsing in cassatie. In cassatie kan slechts worden
onderzocht of dat oordeel begrijpelijk en – mede in het licht van hetgeen namens de verdachte is
aangevoerd – toereikend gemotiveerd is.

145. In het voorafgaande heb ik betoogd dat er grond is een bijzondere motiveringsverplichting aan
te nemen in geval de rechter voor het bewijs gebruik maakt van een verklaring die tot stand is
gekomen in het kader van een opsporingsmethode als in de onderhavige zaak is toegepast. Het hof
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heeft zijn oordeel ten aanzien van de betrouwbaarheid van de verklaring van de verdachte uitgebreid
gemotiveerd. Dat oordeel acht ik niet onbegrijpelijk. Het behoefde geen nadere motivering. Daarbij
neem ik in aanmerking dat het hof er niet toe was gehouden op elk van de door de raadsvrouw
genoemde omstandigheden afzonderlijk in te gaan.140 Verder wijs ik op het volgende.

146. Het hof heeft overwogen dat de verklaringen van de verdachte op wezenlijke onderdelen en ten
aanzien van zeer specifieke details – die niet via anderen bij de verdachte bekend zijn geworden –
steun vinden in onderzoeksresultaten, waaronder de resultaten van het forensisch onderzoek. Het
hof wijst onder meer op het feit dat de verdachte de voornaam van [medeverdachte] uit zichzelf heeft
genoemd, heeft verklaard dat gebruik is gemaakt van een “9 millimeter-wapen” en heeft verklaard dat
het lichaam van het slachtoffer op de achterbank van de auto is gelegd. Ten aanzien van de
wetenschap bij de verdachte van het gebruikmaken van het “9 millimeter-wapen” is in hoger beroep
geen verweer gevoerd. Verder blijkt uit het in het arrest weergegeven gesprek tussen de verdachte
en undercoveragent [naam 3] dat de verdachte eerst heeft verklaard dat hij het lichaam van het
slachtoffer op de achterbank heeft gelegd en dat [naam 3] daarna pas heeft gevraagd of hij het
lichaam tussen de stoel en de achterbank heeft gedrukt. Voorts heeft het hof overwogen dat de
uitlatingen van de verdachte op veel punten bevestiging vinden in de verklaringen van
[medeverdachte] dan wel in andere bewijsmiddelen, zoals de NFI-rapporten over het DNA-onderzoek
naar celmateriaal in bemonsteringen van de muts en het onderzoek op de plaats delict in Erp. Ook
heeft het hof overwogen dat de undercoveragenten hebben verklaard dat zij de verdachte niet in
dronken toestand hebben gezien tijdens de undercoveroperatie en dat de verdachte in de nacht van
1 op 2 november 2016 heeft opgemerkt dat hij helder in zijn hoofd wilde blijven. Uit de aanvulling als
bedoeld in art. 365a Sv blijkt dat de verdachte in die nacht een verklaring heeft afgelegd over zijn
betrokkenheid bij de moord op het slachtoffer (bewijsmiddel 28).

147. Verder heeft het hof onder ‘juridische kwalificatie’ overwogen dat de verklaringen van de
verdachte en [medeverdachte] op essentiële onderdelen met elkaar overeenkomen. Daarbij gaat het
onder meer om de vraag wie als eerste heeft geschoten en over de plaats waar de vuurwapens zijn
weggegooid. Eén en ander volgt ook uit de bewijsmiddelen. Daarnaast heeft hof overwogen dat niet
aannemelijk is geworden dat iemand anders de muts heeft achtergelaten op de plaats delict in Erp.
Ten slotte heeft hof overwogen dat de verklaring van de verdachte over het schieten met een “9-
millimeter wapen” wordt ondersteund door het sectieverslag van het NFI. Het hof heeft zijn oordeel
ten aanzien van de betrouwbaarheid van de verklaring van de verdachte aldus toereikend
gemotiveerd.

148. Ook het oordeel van het hof ten aanzien van de betrouwbaarheid van de verklaringen van
[medeverdachte] acht ik niet onbegrijpelijk. Ik wijs in de eerste plaats op de hiervoor reeds besproken
overwegingen van het hof, in het bijzonder voor zover inhoudende dat de verklaringen van de
verdachte en [medeverdachte] op essentiële onderdelen met elkaar overeenkomen. Verder neem ik in
aanmerking dat het hof heeft overwogen dat de verklaringen van [medeverdachte] op onderdelen
worden ondersteund door de resultaten van het onderzoek naar het telefoonverkeer en van het DNA-
onderzoek. Ten slotte heeft het hof bepaalde onderdelen van de verklaring van [medeverdachte] niet
tot het bewijs gebezigd en in dat verband overwogen dat zijn verklaring op de desbetreffende punten
wordt weersproken door ander bewijsmateriaal. De klacht dat het oordeel van het hof over de
betrouwbaarheid van de wel tot bewijs gebezigde onderdelen van de verklaring van Smit
onbegrijpelijk is in het licht van dit door de steller van het middel genoemde “opknippen” van diens
verklaring, faalt. Het stond het hof immers, gelet op diens selectie- en waarderingsvrijheid, vrij om
datgene tot het bewijs te bezigen dat hem uit een oogpunt van betrouwbaarheid dienstig voorkomt
en datgene terzijde te stellen wat hij daarvoor van geen waarde acht. Het hof heeft bovendien
uitgebreid gemotiveerd waarom het bepaalde delen van de verklaring wel en andere delen niet
betrouwbaar acht. Van denaturering van de verklaring van [medeverdachte] is evenmin sprake. Tot
een nadere motivering was het hof niet gehouden.

149. Het middel faalt.

Het derde middel
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150. Het derde middel bevat de klacht dat het hof het verzoek van de raadsvrouw van de verdachte
tot benoeming van een deskundige teneinde onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de in
de onderhavige zaak gebezigde opsporingsmethode, in het licht van hetgeen aan dit verzoek ten
grondslag is gelegd, ontoereikend gemotiveerd heeft afgewezen.

151. De stukken van het geding houden, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang,
het volgende in:

(i) Bij appelschriftuur heeft de raadsvrouw van de verdachte verzocht Van Koppen als deskundige te
benoemen teneinde hem onderzoek te laten doen naar de betrouwbaarheid van de door de
verdachte en [medeverdachte] afgelegde verklaringen en hem te horen over de vraag aan welke
voorwaarden dient te worden voldaan teneinde een “verklaring in vrijheid” te bewerkstelligen: gaat
het hier om verklaringen die niet in fysieke gevangenschap zijn afgelegd of omvat het begrip ‘vrijheid’
veeleer een psychologische/geestelijke vrijheid?

(ii) Uit de aan het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 25 oktober
2017 gehechte pleitnota blijkt dat de raadsvrouw het verzoek om Van Koppen als deskundige
onderzoek te laten verrichten heeft herhaald. Zij heeft in dat verband betoogd dat “de hamvraag”
feitelijk is wat moet worden verstaan onder een verklaring die in vrijheid is afgelegd als bedoeld in art.
173 Sv. Zij heeft voorts verwezen naar een artikel van een Canadese rechtspsycholoog die heeft
opgemerkt dat er een fundamenteel onderscheid lijkt te bestaan tussen een juridische en een
psychologische notie van vrijwilligheid. Ook heeft de raadsvrouw verzocht om Van Koppen de
betrouwbaarheid van de verklaringen van [medeverdachte] te laten beoordelen. Daaraan heeft zij ten
grondslag gelegd dat [medeverdachte] de nodige vragen niet heeft kunnen beantwoorden omdat hij
zich heel veel niet zou kunnen herinneren en dat er een verklaring van een familielid van
[medeverdachte] in de stukken zit waarin zij stelt dat [medeverdachte] tegen haar heeft gezegd dat
hij nooit op de Posbank is geweest en het niet zou hebben gedaan.

(iii) Het hof heeft verzoek bij tussenarrest van 8 november 2017 afgewezen en heeft daartoe het
volgende overwogen:

“De raadsvrouw heeft bij appelschriftuur van 3 juli 2017 voorts verzocht om professor Van Koppen als
deskundige te benoemen. Ter terechtzitting van 25 oktober 2017 heeft zij dit verzoek nader
toegelicht. De raadsvrouw wenst dat Van Koppen een rapport uitbrengt over de betrouwbaarheid van
de toegepaste undercovermethode en over de betrouwbaarheid van de door medeverdachte
[medeverdachte] afgelegde verklaringen.

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat dit verzoek moet worden afgewezen.

Het hof stelt vast dat dit verzoek beoordeeld dient te worden aan de hand van het
noodzakelijkheidscriterium. Gegeven de onderbouwing van dit verzoek door de raadsvrouw is het hof
niet van de noodzaak gebleken om dit verzoek toe te wijzen. Het hof wijst het verzoek daarom af.”

152 Het hof heeft het verzoek van de raadsvrouw opgevat als een verzoek om Van Koppen als
deskundige te benoemen teneinde nader onderzoek te verrichten naar de gehanteerde
onderzoeksmethode en de betrouwbaarheid van de verklaringen van de verdachte en de
medeverdachte Smit. Daarbij gaat het om een verzoek zoals bedoeld in art. 328 Sv, in verbinding met
art. 331, eerste lid, Sv en art. 415, eerste lid, Sv, om gebruik te maken van de in art. 315, derde lid
tweede volzin, Sv dan wel in art. 316 Sv omschreven bevoegdheid. Maatstaf voor de beoordeling van
een zodanig verzoek is telkens of het hof de noodzaak van het verzochte is gebleken.141

153. Het hof heeft het verzoek om Van Koppen als deskundige te benoemen afgewezen op de grond
dat de noodzaak van dit verzoek niet is gebleken. Aldus heeft het hof de juiste maatstaf toegepast.
De in de toelichting op het middel naar voren gebrachte klacht dat onduidelijk is of het hof van oordeel
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is dat het verzoek van de raadsvrouw niet voldoende is onderbouwd of dat de onderbouwing niet kan
leiden tot de conclusie dat het verzochte onderzoek noodzakelijk is, berust op een onjuiste lezing van
de bestreden uitspraak en faalt daarmee bij gebrek aan feitelijke grondslag.

154. Het oordeel van het hof is voorts niet onbegrijpelijk. Het verzoek is in de kern onderbouwd met
het argument dat duidelijkheid moet komen te bestaan over de vraag in hoeverre de gehanteerde
opsporingsmethode afbreuk doet aan de verklaringsvrijheid van de verdachte en de betrouwbaarheid
van de door de verdachte in dat verband afgelegde verklaringen. Voorts is verzocht de
betrouwbaarheid van de door [medeverdachte] afgelegde verklaringen te toetsen. Het is evenwel bij
uitstek aan de rechter de vraag te beantwoorden of de verklaringsvrijheid van de verdachte door de
gehanteerde opsporingsmethode is aangetast. Dat geldt evenzeer voor de beantwoording van de
vraag of de door de verdachte en zijn medeverdachte [medeverdachte] afgelegde verklaringen
betrouwbaar zijn. Het staat de rechter vrij om, indien hij dat noodzakelijk acht, de benoeming van een
deskundige te bevelen, maar het is aan de rechter om de betrouwbaarheid van verklaringen te
wegen.142 Hierbij neem ik in aanmerking dat het hof uitgebreid heeft gemotiveerd waarom het de door
de verdachte en zijn medeverdachte [medeverdachte] afgelegde verklaringen betrouwbaar acht.

155. Het hof heeft het verzoek tot het benoemen van een deskundige aldus op toereikende gronden
afgewezen.

156. Het middel faalt.

157. Het eerste middel slaagt. Het tweede en het derde middel falen. Het derde middel kan worden
afgedaan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende overweging.

158. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

159. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak
naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden
berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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2.1

STRAFKAMER

Nummer 17/02033

Datum 28 mei 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, van 19 januari 2017, nummer 21/002441-16, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft F.P. Slewe, advocaat te Amsterdam, bij
schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Procureur-Generaal J. Silvis heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2. Aan de beoordeling van het middel voorafgaande beschouwingen over de vordering van de
benadeelde partij

Inleiding

Art. 51f Sv bepaalt dat diegene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, zich
als benadeelde partij kan voegen in het strafproces met een vordering tot vergoeding van die
schade. Op die vordering van de benadeelde partij is het materiële burgerlijk recht van
toepassing. Los van een door de benadeelde partij ingestelde vordering kan de rechter
ambtshalve de in art. 36f, eerste lid, Sr bedoelde schadevergoedingsmaatregel opleggen indien en
voor zover de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de
schade die door het strafbare feit is toegebracht. Deze maatregel komt hierna onder 2.9 kort aan
de orde.

Met de mogelijkheid tot het instellen van een vordering door benadeelde partijen heeft de
wetgever beoogd binnen het strafproces te voorzien in – kort gezegd – een eenvoudige en
laagdrempelige procedure die ertoe leidt dat personen die schade hebben geleden als gevolg van
een strafbaar feit zoveel mogelijk schadeloos worden gesteld. Indien echter de vordering van de
benadeelde partij naar het oordeel van de rechter een onevenredige belasting van het
strafgeding oplevert, kan de rechter bepalen dat die vordering in het geheel of ten dele niet-
ontvankelijk is en dat de benadeelde partij haar vordering, of het deel van de vordering dat niet-
ontvankelijk is, slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen (art. 361, derde lid, Sv).

De aldus voorziene eenvoudige procedure biedt aan de benadeelde partij en de verdachte niet

1 Geding in cassatie
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2.2

dezelfde processuele waarborgen als een gewone civielrechtelijke procedure, onder meer omdat
in de context van de strafrechtelijke procedure ingevolge art. 334 Sv slechts in beperkte mate
plaats is voor bewijslevering. Dit bezwaar wordt echter in afdoende mate ondervangen door
voornoemd art. 361, derde lid, Sv, welke bepaling mede in het licht van art. 6, eerste lid, EVRM
aldus moet worden uitgelegd dat zij de strafrechter tot niet-ontvankelijkverklaring verplicht indien
hij niet verzekerd acht dat beide partijen in voldoende mate in de gelegenheid zijn geweest om
naar voren te brengen hetgeen zij ter staving van de vordering, onderscheidenlijk tot verweer
tegen de vordering kunnen aanvoeren en, voor zover nodig en mogelijk, daarvan bewijs te
leveren.1

Het bieden van die eenvoudige en laagdrempelige procedure tot schadeloosstelling van de
benadeelde partij kan de strafrechter voor complexe afwegingen stellen, nu de rechter ervoor
moet zorgen dat daarbij zowel de materiële, civielrechtelijke voorschriften als de processuele
regels en waarborgen die gelden bij de beoordeling van een vordering van een benadeelde partij
in acht worden genomen, terwijl de rechter daarnaast heeft te oordelen over de in de strafzaak
zelf aan de orde zijnde vragen.

De Hoge Raad ziet hierin aanleiding om aan de hand van zijn eerdere rechtspraak ten behoeve
van de rechtspraktijk enige aandachtspunten te bespreken die bij de beoordeling van de
vordering van de benadeelde partij een rol kunnen spelen. Daarvoor bestaat temeer aanleiding nu
met ingang van 1 januari 2019 de wet is uitgebreid met de mogelijkheid van verhaal van
zogenoemde verplaatste schade binnen het strafproces alsmede met de mogelijkheid van
vergoeding van zogenoemde affectieschade.

Mede gelet op het grote belang dat benadeelde partijen erbij hebben op een eenvoudige wijze
schadeloos gesteld te worden voor de schade die zij door een strafbaar feit hebben geleden,
beoogt deze uiteenzetting ook te voorkomen dat de strafrechter vaker dan nodig gebruikmaakt
van zijn bevoegdheid een benadeelde partij in haar vordering niet-ontvankelijk te verklaren omdat
hij vindt dat de behandeling daarvan een onevenredige belasting van het strafgeding zou
opleveren.

Toepasselijke wettelijke bepalingen

De volgende bepalingen zijn in het bijzonder van belang.

- Art. 51a, eerste lid, Sv:

“In deze titel wordt verstaan onder:

a. Slachtoffer:

1° degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel
heeft ondervonden. Met het slachtoffer wordt gelijkgesteld de rechtspersoon die als rechtstreeks
gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden;

2° nabestaande: familieleden van een persoon wiens overlijden rechtstreeks veroorzaakt is door
een strafbaar feit.

b. Familieleden: de echtgenoot, de geregistreerde partner dan wel een andere levensgezel van het
slachtoffer, de bloedverwanten in rechte lijn, de bloedverwanten in de zijlijn tot en met de vierde
graad en de personen die van het slachtoffer afhankelijk zijn;

(...)”

- Art. 51f Sv (tot 1 januari 2019):

“1. Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, kan zich terzake van
zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij voegen in het strafproces.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde persoon ten gevolge van het strafbare feit is overleden,
kunnen zich voegen diens erfgenamen terzake van hun onder algemene titel verkregen vordering
en de personen, bedoeld in artikel 108, eerste en tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek terzake van de daar bedoelde vorderingen.

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde personen kunnen zich eveneens voor een deel van hun
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vordering voegen.

(...)”

- Art. 51f, tweede lid, Sv (met ingang van 1 januari 2019):

“Indien de in het eerste lid genoemde persoon ten gevolge van het strafbare feit is overleden,
kunnen zich voegen diens erfgenamen ter zake van hun onder algemene titel verkregen vordering
en de personen, bedoeld in artikel 108, eerste tot en met vierde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek ter zake van de daar bedoelde vorderingen. Indien de in het eerste lid genoemde persoon ten
gevolge van het strafbare feit letsel heeft, kunnen zich voegen de personen, bedoeld in artikel 107,
eerste lid, onder a en b, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de daar bedoelde
vorderingen.”

- Art. 51g Sv:

“1. Bij de mededeling op grond van artikel 51a, derde lid, dat vervolging tegen een verdachte
wordt ingesteld, zendt de officier van justitie een formulier voor voeging toe. Voor de aanvang van
de terechtzitting geschiedt de voeging door een opgave van de inhoud van de vordering en van
de gronden waarop deze berust, bij de officier van justitie die met de vervolging van het strafbare
feit is belast. Deze opgave vindt plaats door middel van een door Onze Minister van Veiligheid en
Justitie vastgesteld formulier of een elektronische voorziening, als bedoeld in artikel 51ac, achtste
lid.

2. De officier van justitie doet van de voeging zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de
verdachte en, in het in het vierde lid bedoelde geval, aan diens ouders of voogd.

3. Ter terechtzitting geschiedt de voeging door de opgave, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin,
bij de rechter uiterlijk voordat de officier van justitie in de gelegenheid is gesteld overeenkomstig
artikel 311 het woord te voeren. Deze opgave kan ook mondeling worden gedaan.

(...)”

- Art. 333 Sv:

“Indien naar het oordeel van de rechtbank de benadeelde partij kennelijk niet ontvankelijk is, kan
zij zonder nader onderzoek van de zaak de niet ontvankelijkheid van de benadeelde partij
uitspreken.”

- Art. 334, eerste lid, Sv:

“De benadeelde partij kan ter terechtzitting tot het bewijs van de ten gevolge van het strafbare
feit geleden schade stukken overleggen, doch geen getuigen of deskundigen aanbrengen.”

- Art. 335 Sv:

“Behoudens toepassing van art. 333 doet de rechtbank over de vordering van de benadeelde
partij uitspraak gelijktijdig met de einduitspraak in de strafzaak.”

- Art. 361 Sv:

“1. Indien over de vordering van de benadeelde partij gelijktijdig met de strafzaak uitspraak dient
te worden gedaan, beraadslaagt de rechtbank mede over de ontvankelijkheid van de benadeelde
partij, over de gegrondheid van haar vordering en over de verwijzing in de kosten door die partij,
de verdachte en, in het in artikel 51g, vierde lid bedoelde geval, diens ouders of voogd gemaakt.
De beraadslaging over de verwijzing in de kosten vindt ook plaats indien artikel 333 toepassing
heeft gevonden.

2. De benadeelde partij zal alleen ontvankelijk zijn in haar vordering indien:

a. de verdachte enige straf of maatregel wordt opgelegd, dan wel in geval van toepassing van
artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht en

b. aan haar rechtstreeks schade is toegebracht door het bewezen verklaarde feit of door een
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strafbaar feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en
ter kennis van de rechtbank wordt gebracht, en waarmee door de rechtbank bij de strafoplegging
rekening is gehouden.

3. Indien behandeling van de vordering van de benadeelde partij naar het oordeel van de
rechtbank een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, kan de rechtbank op verzoek
van de verdachte of op vordering van de officier van justitie dan wel ambtshalve, bepalen dat de
vordering in het geheel of ten dele niet ontvankelijk is en dat de benadeelde partij haar vordering,
of het deel van de vordering dat niet ontvankelijk is, slechts bij de burgerlijke rechter kan
aanbrengen.

4. Het vonnis houdt, tenzij de rechtbank met toepassing van artikel 333 zonder nader onderzoek
van de zaak de niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij heeft uitgesproken, ook in de
beslissing van de rechtbank over de vordering van de benadeelde partij. Deze beslissing is met
redenen omkleed.

5. Indien de rechtbank de in artikel 51g, vierde lid, bedoelde vordering van de benadeelde partij
gegrond oordeelt, dan wijst zij de vordering toe ten laste van de ouders of de voogd en
veroordeelt zij hen de schade te vergoeden.

6. Voorts bevat het vonnis de beslissing van de rechtbank over de verwijzing in de kosten door de
benadeelde partij, de verdachte en, in het in artikel 51g, vierde lid bedoelde geval, diens ouders of
voogd gemaakt.”

- Art. 592a Sv:

“Indien een benadeelde partij zich in het geding heeft gevoegd, beslist de rechter die een
uitspraak als bedoeld in artikel 333 of 335 doet, over de kosten door de benadeelde partij, de
verdachte en, in het in artikel 51g, vierde lid bedoelde geval, diens ouders of voogd gemaakt en
ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.”

- Art. 24c Sr:

“1. Bij de uitspraak waarbij geldboete wordt opgelegd, beveelt de rechter voor het geval dat noch
volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende
hechtenis zal worden toegepast. Indien de veroordeelde een rechtspersoon is, blijft dit bevel
achterwege. Artikel 51, laatste lid, is van overeenkomstige toepassing.

(...)

3. De vervangende hechtenis beloopt ten minste één dag en ten hoogste een jaar. Voor elke volle
€ 25 van de geldboete wordt niet meer dan één dag opgelegd.

4. Wanneer een gedeelte van het verschuldigde bedrag is voldaan, vermindert de duur van de
vervangende hechtenis naar evenredigheid. Heeft deze vermindering tot gevolg dat voor een
gedeelte van een dag vervangende hechtenis zou moeten worden ondergaan, dan vindt afronding
naar boven plaats tot het naaste aantal gehele dagen.

5. Het vorige lid is ook van toepassing in gevallen waarin de betaling geschiedt nadat reeds een
deel van de vervangende hechtenis ten uitvoer is gelegd.

(...)”

- Art. 36f Sr (tot 1 januari 2019):

“1. Aan degene die bij rechterlijke uitspraak wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld tot een
straf of aan wie bij rechterlijke uitspraak een maatregel of een last als bedoeld in artikel 37 wordt
opgelegd, of waarbij door de rechter bij de strafoplegging rekening is gehouden met een strafbaar
feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en ter kennis
van de rechtbank wordt gebracht dan wel jegens wie een strafbeschikking wordt uitgevaardigd,
kan de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de staat van een som gelds ten behoeve
van het slachtoffer of diens nabestaanden in de zin van artikel 51f, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering. De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan het slachtoffer of
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diens nabestaanden in de zin van artikel 51f, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.

2. De maatregel 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.

(...)

7. Indien de veroordeelde voor een misdrijf niet of niet volledig binnen acht maanden na de dag
waarop het vonnis of arrest, waarbij de maatregel bedoeld in het eerste lid is opgelegd,
onherroepelijk is geworden, aan zijn verplichting heeft voldaan, keert de staat het resterende
bedrag uit aan het slachtoffer dat geen rechtspersoon is. Bij algemene maatregel van bestuur kan
worden bepaald dat deze uitkering gedurende een in deze algemene maatregel van bestuur te
bepalen tijd wordt beperkt tot slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Bij algemene
maatregel van bestuur kan tevens worden bepaald dat aan de uit te keren bedragen een
bovengrens van € 5 000 of hoger wordt gesteld met dien verstande dat deze bovengrens niet
geldt voor de uitkering aan slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf. De staat verhaalt het
uitgekeerde bedrag, alsmede de krachtens het vierde lid ingetreden verhogingen, op de
veroordeelde.

8. De artikelen 24c en 77l, tweede tot en met zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis of vervangende jeugddetentie
de verplichting ingevolge de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer niet
opheft.”

- Art. 36f Sr (met ingang van 1 januari 2019):

“1. Aan degene die bij rechterlijke uitspraak wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld tot een
straf of aan wie bij rechterlijke uitspraak een maatregel of een last als bedoeld in artikel 37 wordt
opgelegd, of waarbij door de rechter bij de strafoplegging rekening is gehouden met een strafbaar
feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en ter kennis
van de rechtbank wordt gebracht dan wel jegens wie een strafbeschikking wordt uitgevaardigd,
kan de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de staat van een som gelds ten behoeve
van het slachtoffer of diens nabestaanden de personen genoemd in de zin van artikel 51f, tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering. De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan
het slachtoffer of diens nabestaanden de personen genoemd in artikel 51f, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering.

2. De maatregel 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.

(...)

7. Indien de veroordeelde voor een misdrijf niet of niet volledig binnen acht maanden na de dag
waarop het vonnis of arrest, waarbij de maatregel bedoeld in het eerste lid is opgelegd,
onherroepelijk is geworden, aan zijn verplichting heeft voldaan, keert de staat het resterende
bedrag uit aan de in de slotzin van het slachtoffer dat eerste lid genoemde personen, die geen
rechtspersoon is zijn. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat deze uitkering
gedurende een in deze algemene maatregel van bestuur te bepalen tijd wordt beperkt tot
slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Bij algemene maatregel van bestuur kan tevens
worden bepaald dat aan de uit te keren bedragen een bovengrens van € 5 000 of hoger wordt
gesteld met dien verstande dat deze bovengrens niet geldt voor de uitkering aan slachtoffers van
een gewelds- of zedenmisdrijf. De staat verhaalt het uitgekeerde bedrag, alsmede de krachtens
het vierde lid ingetreden verhogingen, op de veroordeelde.

8. De artikelen 24c en 77l, tweede tot en met zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis of vervangende jeugddetentie
de verplichting ingevolge de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer niet
opheft.”

- Art. 60a Sr:

“Bij samenloop op de wijze in de artikelen 57 en 58 bedoeld, geldt voor de maatregel genoemd in
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artikel 36f dat de vervangende vrijheidsstraffen gezamenlijk het maximum, bepaald in artikel 24c,
derde lid, niet mogen overschrijden.”

- Art. 6:83, aanhef en onder b, BW:

“Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:

(...)

b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als
bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen.”

- Art. 6:95, eerste lid, BW (met ingang van 1 januari 2019):

“De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden
vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op
vergoeding hiervan recht geeft.”

- Art. 6:96 BW:

“1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.

2. 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;

b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

3. Lid 2 onder b en c is niet van toepassing voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende de proceskosten van
toepassing zijn.

(...)”

- Art. 6:97 BW:

“De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming
is. Kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat.”

- Art. 6:98 BW:

“Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de
aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan
worden toegerekend.”

- Art. 6:102, eerste lid, BW:

“Rust op ieder van twee of meer personen een verplichting tot vergoeding van dezelfde schade,
dan zijn zij hoofdelijk verbonden. Voor de bepaling van hetgeen zij krachtens artikel 10 in hun
onderlinge verhouding jegens elkaar moeten bijdragen, wordt de schade over hen verdeeld met
overeenkomstige toepassing van artikel 101, tenzij uit wet of rechtshandeling een andere
verdeling voortvloeit.”

- Art. 6:106 BW:

“Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar
billijkheid vast te stellen schadevergoeding:

a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;

b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad
of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;

c. indien het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overledene en
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toegebracht is aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of
een bloedverwant tot in de tweede graad van de overledene, mits de aantasting plaatsvond op
een wijze die de overledene, ware hij nog in leven geweest, recht zou hebben gegeven op
schadevergoeding wegens het schaden van zijn eer of goede naam.”

- Art. 6:107 BW (met ingang van 1 januari 2019):

“1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is,
lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de
gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van:

a. de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste
heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen
vorderen; en

b. een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag of bedragen voor
nadeel dat niet in vermogensschade bestaat geleden door de in lid 2 genoemde naasten van de
gekwetste met ernstig en blijvend letsel.

2. De naasten, bedoeld in lid 1 onder b, zijn:

a. de ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde
partner van de gekwetste;

b. de levensgezel van de gekwetste, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een
gemeenschappelijke huishouding voert;

c. degene die ten tijde van de gebeurtenis de ouder van de gekwetste is;

d. degene die ten tijde van de gebeurtenis het kind van de gekwetste is;

e. degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor de gekwetste
heeft;

f. degene voor wie de gekwetste ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg
heeft;

g. een andere persoon die in een zodanige nauwe persoonlijke relatie tot de gekwetste staat, dat
uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij voor de toepassing van lid 1 onder b
als naaste wordt aangemerkt.

(...)”

- Art. 6:108 BW (met ingang van 1 januari 2019):

“1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk
is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van
levensonderhoud:

a. aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de
minderjarige kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag van het hun krachtens de wet
verschuldigde levensonderhoud;

b. aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het
overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke
uitspraak verplicht was;

c. aan degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de
overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een
groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn
voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien;

d. aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens
levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding,
voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze
huishouding moet worden voorzien.

2. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging
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zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de
omstandigheden van de overledene.

3. Voorts is de aansprakelijke verplicht tot vergoeding van een bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur vast te stellen bedrag of bedragen voor nadeel dat niet in
vermogensschade bestaat, geleden door de in lid 4 genoemde naasten als gevolg van het
overlijden.

4. De naasten, bedoeld in lid 3, zijn:

a. de ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde
partner van de overledene;

b. de levensgezel van de overledene, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een
gemeenschappelijke huishouding voert;

c. degene die ten tijde van de gebeurtenis ouder van de overledene is;

d. degene die ten tijde van de gebeurtenis het kind van de overledene is;

e. degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor de
overledene heeft;

f. degene voor wie de overledene ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de
zorg heeft;

g. een andere persoon die ten tijde van de gebeurtenis in een zodanige nauwe persoonlijke
relatie tot de overledene staat, dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij
voor de toepassing van lid 3 als naaste wordt aangemerkt.

(...)”

- Art. 6:119, eerste lid, BW:

“De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom,
bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening
daarvan in verzuim is geweest.”

- Art. 6:162 BW:

“1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend,
is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten
in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het
maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een
rechtvaardigingsgrond.

3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn
schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komt.”

- Art. 139 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv):

“Indien de gedaagde niet op de eerste of op een door de rechter nader bepaalde roldatum in het
geding verschijnt dan wel verzuimt advocaat te stellen of, indien verschuldigd, het griffierecht niet
tijdig voldoet hoewel hem dat bij dagvaarding was aangezegd, en de voorgeschreven termijnen
en formaliteiten in acht zijn genomen, verleent de rechter verstek tegen hem en wijst hij de
vordering toe, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.”

- Art. 149 Rv:

“1. Tenzij uit de wet anders voortvloeit, mag de rechter slechts die feiten of rechten aan zijn
beslissing ten grondslag leggen, die in het geding aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld
en die overeenkomstig de voorschriften van deze afdeling zijn komen vast te staan. Feiten of
rechten die door de ene partij zijn gesteld en door de wederpartij niet of niet voldoende zijn
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betwist, moet de rechter als vaststaand beschouwen, behoudens zijn bevoegdheid bewijs te
verlangen, zo vaak aanvaarding van de stellingen zou leiden tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije
bepaling van partijen staat.

2. Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid, alsmede algemene ervaringsregels
mogen door de rechter aan zijn beslissing ten grondslag worden gelegd, ongeacht of zij zijn
gesteld, en behoeven geen bewijs.”

- Art. 150 Rv:

“De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de
bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van
redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.”

- Art. 236 Rv:

“1. Beslissingen die de rechtsbetrekking in geschil betreffen en zijn vervat in een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis, hebben in een ander geding tussen dezelfde partijen bindende kracht.

(...)

3. Het gezag van gewijsde wordt niet ambtshalve toegepast.”

- Art. 237 Rv:

“1. De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. De
kosten mogen echter geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd tussen echtgenoten of
geregistreerde partners of andere levensgezellen, bloedverwanten in de rechte lijn, broers en
zusters of aanverwanten in dezelfde graad, alsmede indien partijen over en weer op enkele
punten in het ongelijk zijn gesteld. Ook kan de rechter de kosten die nodeloos werden
aangewend of veroorzaakt, voor rekening laten van de partij die deze kosten aanwendde of
veroorzaakte.

2. Bij een tussenvonnis kan de beslissing over de kosten tot het eindvonnis worden aangehouden.

3. Het bedrag van de kosten waarin de verliezende partij wordt veroordeeld, wordt, voor zover die
kosten vóór de uitspraak zijn gemaakt en niet aan haar zijde zijn gevallen, bij het vonnis
vastgesteld.

4. De na de uitspraak ontstane kosten worden op verzoek van de partij in het voordeel van wie
een kostenveroordeling is uitgesproken, begroot door de rechter die het vonnis heeft gewezen.
Deze geeft daarvoor een bevelschrift af. Hiertegen is geen hogere voorziening toegelaten.

(...)”

- Art. 238 Rv:

“1. In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, wordt, indien de wederpartij van de in
het ongelijk gestelde partij zonder gemachtigde procedeert, onder de kosten waarin
laatstgenoemde partij wordt veroordeeld, opgenomen een door de rechter te bepalen bedrag
voor noodzakelijke reis- en verblijfkosten van die wederpartij. De rechter kan onder de kosten
waarin de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld, ook opnemen een door hem te
bepalen bedrag voor noodzakelijke verletkosten van de wederpartij.

2. Procedeert de wederpartij van de in het ongelijk gestelde partij met een gemachtigde, dan
wordt onder die kosten een door de rechter te bepalen bedrag opgenomen voor salaris en
noodzakelijke verschotten van de gemachtigde, tenzij de rechter om in het vonnis te vermelden
redenen anders beslist.”

- Art. 239 Rv:

“In zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, kunnen van de kosten van de
wederpartij slechts de salarissen en verschotten van de advocaat van die wederpartij ten laste
van de in het ongelijk gestelde partij worden gebracht.”
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2.3.1

2.3.2

2.4.1

2.4.2

- Art. 241 Rv:

“Ter zake van verrichtingen waarvoor de in de artikelen 237 tot en met 240 bedoelde kosten een
vergoeding plegen in te sluiten, zoals die ter voorbereiding van gedingstukken en ter instructie
van de zaak, kan jegens de wederpartij geen vergoeding op grond van artikel 96, tweede lid, van
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden toegekend, maar zijn alleen de regels betreffende
proceskosten van toepassing. (...)”

‘Rechtstreekse schade’ (art. 51f, eerste lid, Sv; art. 361, tweede lid aanhef en onder b, Sv)

De benadeelde partij kan in het strafproces vergoeding vorderen van de schade die zij door
een strafbaar feit heeft geleden indien tussen het bewezenverklaarde handelen van de
verdachte en de schade voldoende verband bestaat om te kunnen aannemen dat de
benadeelde partij door dit handelen rechtstreeks schade heeft geleden.

Voor de beantwoording van de vraag of zodanig verband bestaat zijn de concrete
omstandigheden van het geval bepalend.2 Voor het aannemen van zodanig verband is niet
vereist dat de schade betrekking heeft op voorwerpen die in de bewezenverklaring zijn
vermeld.3 Evenmin geldt met betrekking tot vermogensdelicten als bovengrens aan de
schadevergoeding het bedrag dat de verdachte door het bewezenverklaarde misdrijf heeft
verworven.4 Voorts is niet vereist dat de benadeelde partij is getroffen in een belang dat
door de overtreden strafbepaling rechtstreeks wordt beschermd.5

Van zodanige schade die de benadeelde partij rechtstreeks door een strafbaar feit heeft
geleden, was bijvoorbeeld sprake in het geval waarin:6

(i) de benadeelde partij door de verdachte was mishandeld en haar schade bestond uit de
reparatiekosten van de fiets die zij had laten vallen op het moment dat de verdachte op haar
afkwam en haar mishandelde;7

(ii) de benadeelde partij een vergoeding vorderde van het geld dat door een onbekend
gebleven persoon is opgenomen nadat de verdachte de bankpas van de benadeelde partij
had gestolen;8

(iii) de benadeelde partij vergoeding vorderde van loon, gederfd door het opnemen van een
vrije dag vanwege de door de verdachte in haar woning gepleegde inbraak;9

(iv) de benadeelde partij vergoeding vorderde van schade die was ontstaan doordat de
politie op zoek was naar (mede)daders van de door de verdachte gepleegde inbraak en
daarbij schade toebracht aan een deur in de woning van de benadeelde partij.10

Schade

Voor vergoeding aan de benadeelde partij komt overeenkomstig de regels van het materiële
burgerlijk recht slechts in aanmerking de schade die de benadeelde partij heeft geleden als
gevolg van de onrechtmatige gedragingen van de verdachte, voor zover deze schade op de
voet van art. 6:98 BW aan de verdachte kan worden toegerekend. Deze schade kan bestaan
uit vermogensschade en, voor zover de wet daarop aanspraak geeft, ander nadeel (art.
6:95, eerste lid, BW).

a) Vermogensschade (art. 6:96 BW)

Vermogensschade kan zowel geleden verlies als gederfde winst omvatten (art. 6:96, eerste
lid, BW). Zij bestaat uit de daadwerkelijke verandering die het vermogen van de benadeelde
partij door het strafbare feit heeft ondergaan. Uitgangspunt is dus de vergoeding van de
concreet geleden schade.

Bij beschadiging of verlies van een zaak kan in veel gevallen worden gekozen voor
berekening van de schade uitsluitend aan de hand van de (vervangings)waarde van die
zaak in het economisch verkeer (abstracte schadeberekening). Indien het een beschadigde
zaak betreft waarvan herstel mogelijk en economisch verantwoord is, zal het geldbedrag
waarin de waardevermindering van de zaak kan worden uitgedrukt in het algemeen gelijk
zijn aan de – naar objectieve maatstaven berekende – herstelkosten. Indien herstel van de
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2.4.3

2.4.4

2.4.5

zaak niet meer mogelijk of niet verantwoord is en in geval van zaakverlies, wordt de waarde
van de zaak vergoed. Ook in andere, bijzondere gevallen kan – zowel op praktische gronden
als om redenen van billijkheid – een uitzondering op voornoemd uitgangspunt van concrete
schadeberekening worden aanvaard.11

Indien de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, wordt zij geschat
(art. 6:97 BW).

Als vermogensschade komen ingevolge art. 6:96, tweede lid, BW 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;12

b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid,13 waaronder ook zijn
begrepen de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt om het gepleegde strafbare feit
aan het licht te brengen;14

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Onder vermogensschade in de hiervoor bedoelde zin zijn echter niet begrepen de door een
benadeelde partij gemaakte kosten voor rechtsbijstand; deze zijn te rekenen tot de hierna
te bespreken proceskosten waaromtrent de rechter ingevolge art. 592a Sv in de daar
bedoelde gevallen een afzonderlijke beslissing dient te geven.

b) Ander nadeel dat voor vergoeding in aanmerking komt: immateriële schade 
(art. 6:106 BW)

Art. 6:106 BW geeft een limitatieve opsomming van gevallen waarin deze bepaling recht
geeft op vergoeding van immateriële schade als gevolg van onrechtmatig handelen, te
weten in geval van:

a. oogmerk om zodanige schade toe te brengen, bijvoorbeeld indien de verdachte iemand
heeft gedood met het oogmerk aan de benadeelde partij immateriële schade toe te
brengen;15

b. aantasting in de persoon: 1) door het oplopen van lichamelijk letsel, 2) door schade in zijn
eer of goede naam of 3) op andere wijze;

c. bepaalde gevallen van aantasting van de nagedachtenis van een overledene.

Van de onder b.3) bedoelde aantasting in de persoon ‘op andere wijze’ is in ieder geval
sprake indien de benadeelde partij geestelijk letsel heeft opgelopen. Degene die zich hierop
beroept, zal voldoende concrete gegevens moeten aanvoeren waaruit kan volgen dat in
verband met de omstandigheden van het geval psychische schade is ontstaan. Daartoe is
vereist dat naar objectieve maatstaven het bestaan van geestelijk letsel kan worden
vastgesteld. Ook als het bestaan van geestelijk letsel in voornoemde zin niet kan worden
aangenomen, is niet uitgesloten dat de aard en de ernst van de normschending en van de
gevolgen daarvan voor de benadeelde, meebrengen dat van de in art. 6:106, aanhef en
onder b, BW bedoelde aantasting in zijn persoon ‘op andere wijze’ sprake is. In zo een geval
zal degene die zich hierop beroept de aantasting in zijn persoon met concrete gegevens
moeten onderbouwen. Dat is slechts anders indien de aard en de ernst van de
normschending meebrengen dat de in dit verband relevante nadelige gevolgen daarvan voor
de benadeelde zo voor de hand liggen, dat een aantasting in de persoon kan worden
aangenomen.16 Van een aantasting in de persoon ‘op andere wijze’ als bedoeld in 
art. 6:106, aanhef en onder b, BW is niet reeds sprake bij de enkele schending van een
fundamenteel recht.17

Vergoeding van immateriële schade zoals onder b.3) bedoeld kan ook plaatsvinden als door
het waarnemen van het strafbare feit of door de directe confrontatie met de ernstige
gevolgen ervan, een hevige emotionele schok bij de benadeelde partij is teweeggebracht,
waaruit geestelijk letsel voortvloeit, hetgeen zich met name zal kunnen voordoen indien
iemand tot wie de aldus getroffene in een nauwe affectieve relatie staat, bij het
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2.4.7

2.4.8

2.5

2.6

tenlastegelegde is gedood of gewond (zogenoemde ‘shockschade’).18

c) ‘affectieschade’ en ‘verplaatste schade’; uitbreiding per 1 januari 2019

Onder de limitatieve opsomming in art. 6:106 BW valt niet de schade in verband met het
verdriet om het overlijden of het door ernstig en blijvend letsel gekwetst raken van een
naaste, de zogenoemde ‘affectieschade’. Door de inwerkingtreding op 1 januari 2019 van de
Wet van 11 april 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van
Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade
mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door
derden in het strafproces te bevorderen (Stb. 2018, 132), wordt de kring van tot
schadevergoeding gerechtigden echter verruimd in die zin dat het voor de in art. 6:107,
tweede lid, BW en art. 6:108, vierde lid, BW genoemde naasten van slachtoffers mogelijk
wordt om een (forfaitaire) vergoeding van affectieschade te vorderen indien sprake is van
overlijden of ernstig en blijvend letsel van het slachtoffer. Art. 51f, tweede lid, Sv is gewijzigd
in die zin dat deze naasten zich in het strafproces kunnen voegen met de hier aan de orde
zijnde vordering tot vergoeding van ‘affectieschade’.

Met betrekking tot het overgangsrecht blijkt uit de wetsgeschiedenis dat deze verruiming
slechts gevolgen heeft ten aanzien van schadeveroorzakende gebeurtenissen die
plaatsvinden na de inwerkingtreding van deze wetswijziging per 1 januari 2019.19

Daarnaast is art. 51f, tweede lid, Sv gewijzigd in die zin dat derden zich met ingang van 
1 januari 2019 in het strafproces kunnen voegen ter zake van de kosten die zij ten behoeve
van het slachtoffer hebben gemaakt, de zogenoemde ‘verplaatste schade’ zoals bedoeld in
art. 6:107, eerste lid onder a, BW. Dit betreft kosten die het slachtoffer, als niet de derde
maar hijzelf deze zou hebben gemaakt, van de verdachte had kunnen vorderen; in de
wetsgeschiedenis worden als voorbeelden genoemd de reparatiekosten van een fiets, die
de ouders voor hun rekening nemen na een ongeval van hun kind, en de kosten die ouders
hebben gemaakt voor de medische behandeling en begeleiding van een misbruikt kind.20

De omstandigheid dat art. 6:107 BW aan derden een eigen recht op schadevergoeding
toekent ter zake van ‘verplaatste schade’ en de thans op grond van art. 51f, tweede lid, Sv
bestaande mogelijkheid voor die derden om zich ter zake daarvan te voegen in het
strafproces, doen overigens niet af aan de bevoegdheid van het slachtoffer om, als
benadeelde partij, ook zelf vergoeding van deze schade te vorderen. Bij een en ander
verdient aantekening dat, indien de verdachte de schade heeft vergoed aan de derde die de
kosten daadwerkelijk heeft gemaakt, hij in zoverre ook tegenover het slachtoffer is bevrijd
en omgekeerd.21

Wettelijke rente

De benadeelde partij kan betaling van de – overeenkomstig de criteria van het 
Burgerlijk Wetboek te berekenen – wettelijke rente vorderen over het bedrag dat zij aan schade
heeft geleden; dit kan op het voegingsformulier (of het bijbehorende
schadeonderbouwingsformulier), bij aparte brief of mondeling ter zitting in eerste aanleg. De
benadeelde partij moet uitdrukkelijk aanspraak maken op de wettelijke rente; de rechter kan deze
rente niet ambtshalve toewijzen.22 In beginsel is de wettelijke rente ingevolge 
art. 6:83, aanhef en onder b, BW zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf het moment waarop
de schade die het gevolg is van de onrechtmatige daad van de verdachte, is ingetreden.23

Opmerking verdient dat de omstandigheid dat de benadeelde partij niet heeft gevorderd dat de
wettelijke rente wordt vergoed, er niet aan in de weg staat dat de rechter bepaalt dat de op de
voet van art. 36f Sr opgelegde betalingsverplichting (schadevergoedingsmaatregel) moet worden
vermeerderd met de wettelijke rente.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat indien en voor zover meerdere personen verplicht zijn tot
vergoeding van dezelfde schade (art. 6:102 BW), hetgeen doorgaans het geval is indien de
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2.7.3

2.7.4

schade is ontstaan door onrechtmatige gedragingen van twee of meer personen.24 Dit is anders
bij de beantwoording van de vraag in hoeverre hoofdelijkheid bestaat voor een verplichting tot
betaling van het bedrag van het wederrechtelijk verkregen voordeel op grond van art. 36e,
zevende lid, Sr, nu het daarbij niet gaat om aansprakelijkheid voor toegebrachte schade, maar om
voordeel dat de betrokkene daadwerkelijk heeft behaald.25

Indien de rechter oordeelt dat sprake is van hoofdelijkheid moet hij dit bij de toewijzing van de
vordering van de benadeelde partij en bij het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel
tevens in het dictum tot uitdrukking brengen. Aldus wordt duidelijk dat de door de wet aan
hoofdelijkheid verbonden gevolgen – waaronder de bevrijding van de schuldenaar in geval van
betaling door een medeschuldenaar (art. 6:7, tweede lid, BW) – intreden.

Ook de gedragingen van een medeplichtige kunnen de grondslag vormen voor diens hoofdelijke
aansprakelijkheid tot vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade.26

Proceskosten

Ingevolge art. 592a Sv dient de rechter in zijn uitspraak tevens te beslissen over de kosten
door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken,
welke beslissing ingevolge art. 361, zesde lid, Sv in de uitspraak dient te worden
opgenomen.27 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de motivering van rechterlijke
uitspraken strekken zich niet uit tot de daarin opgenomen beslissing omtrent de hoogte van
de kosten noch tot de vaststelling van wat tot die kosten moet worden gerekend. De
begroting van de proceskosten is een feitelijke beslissing die geen motivering behoeft.

De kosten van rechtsbijstand zijn niet aan te merken als schade die rechtstreeks is geleden
door het strafbare feit zoals bedoeld in art. 51f, eerste lid, Sv, maar als proceskosten zoals
hiervoor bedoeld.28 Indien een benadeelde partij dergelijke proceskosten als onderdeel van
de schade in de zin van art. 51f Sv vordert, dient zij in zoverre in die vordering niet-
ontvankelijk te worden verklaard. Het voorgaande brengt mee dat dergelijke kosten ook niet
in aanmerking kunnen worden genomen bij de oplegging van de in art. 36f, eerste lid, Sr
voorziene schadevergoedingsmaatregel.29

Een redelijke uitleg van art. 592a Sv brengt mee dat bij de begroting van de daar bedoelde
kosten dezelfde maatstaf wordt gehanteerd als in civiele procedures.30 Bij dat uitgangspunt
dienen enkele kanttekeningen te worden geplaatst. In civiele procedures wordt doorgaans
bij de begroting van door een in het ongelijk gestelde partij te vergoeden proceskosten een
zogenoemd liquidatietarief gehanteerd, zoals neergelegd in het op rechtspraak.nl
gepubliceerde 'Salarissen in rolzaken kanton' of 'Liquidatietarief rechtbanken en hoven'. Zo
een liquidatietarief is geen recht in de zin van art. 79 RO, maar slechts een de rechter niet
bindende richtlijn.31 Een dergelijke richtlijn leent zich bovendien niet steeds voor directe
toepassing op de door de raadsman verrichte werkzaamheden ten behoeve van de
benadeelde partij die zich in het strafproces heeft gevoegd.32

In civiele procedures blijft in geval van een kostenveroordeling ten gunste van een met
toevoeging procederende partij de toevoeging buiten beschouwing en plegen de kosten van
rechtsbijstand eveneens te worden begroot aan de hand van het toepasselijke
liquidatietarief. Het is vervolgens aan de advocaat van deze partij om deze proceskosten te
innen. Op grond van art. 32, derde lid, Besluit vergoedingen rechtsbijstand brengt de Raad
voor de Rechtsbijstand de proceskostenvergoeding in mindering op de aan de
rechtsbijstandverlener toekomende toevoegingsvergoeding, behoudens het bepaalde in het
vijfde lid.33

Een niet-ontvankelijkverklaring van de vordering van de benadeelde partij op de grond dat
behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert,
brengt niet zonder meer mee dat de benadeelde partij zelf de kosten moet dragen die zij
heeft moeten maken ten behoeve van de voeging in het strafproces. De beslissing om in een
zodanig geval – waarbij is bepaald dat de benadeelde partij haar vordering slechts bij de
burgerlijke rechter kan aanbrengen – de verdachte te verwijzen in de door de benadeelde
partij gemaakte kosten, behoeft wel motivering.34
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Beoordeling en beslissing rechter

Voor de toewijsbaarheid van de vordering van de benadeelde partij gelden niet de
bewijs(minimum)regels van het Wetboek van Strafvordering maar de regels van stelplicht en
bewijslastverdeling in civiele zaken.35 Overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv rust op
de benadeelde partij die een vordering instelt in beginsel de last de feiten en
omstandigheden te stellen – en in geval van betwisting daarvan bewijs bij te brengen – die
tot toewijzing van de vordering kunnen leiden.36 In de context van het strafproces heeft die
stelplicht in het bijzonder betrekking op de feiten en omstandigheden die niet kunnen
worden vastgesteld aan de hand van uit het strafdossier af te leiden gegevens met
betrekking tot het aan de verdachte tenlastegelegde strafbare feit, hetgeen in het bijzonder
geldt voor feiten en omstandigheden die bepalend zijn voor de aard en omvang van de
gevorderde schade.

In het geval de verdachte de vordering van de benadeelde partij betwist zal de rechter aan
de hand van de onderbouwing van de stellingen over en weer moeten beoordelen of de
feiten en omstandigheden die tot toewijzing van de vordering kunnen leiden in voldoende
mate zijn komen vast te staan.

In het geval de verdachte de vordering van de benadeelde partij niet (gemotiveerd) betwist,
zal de rechter uitgaan van de juistheid van de daaraan ten grondslag gelegde feiten (vgl.
art. 149 Rv) en zal de vordering in de regel worden toegewezen, tenzij de vordering
onrechtmatig of ongegrond voorkomt of zich het hiervoor onder 2.1 bedoelde geval voordoet
waarin de rechter door de beperkingen van het strafproces niet verzekerd acht dat beide
partijen in voldoende mate in de gelegenheid zijn geweest hun stellingen en
onderbouwingen met betrekking tot de toewijsbaarheid genoegzaam naar voren te
brengen. In laatstgenoemd geval ligt het in de rede dat de benadeelde partij niet-
ontvankelijk is en zij haar vordering bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Slechts in
gevallen waarin de niet-toewijsbaarheid niet volgt uit de beperkingen van het strafproces,
de benadeelde partij genoegzaam in de gelegenheid is geweest haar vordering te
onderbouwen en de ongegrondheid van die vordering in voldoende mate is komen vast te
staan, kan de rechter ervoor kiezen de vordering af te wijzen.

Het staat de rechter vrij in zijn oordeel over een vordering van de benadeelde partij
gedeeltelijk een inhoudelijke beslissing te nemen in de vorm van een toe- of afwijzing, en de
vordering voor het resterende deel niet-ontvankelijk te verklaren. Een dergelijke splitsing
van de vordering maakt het voor de strafrechter mogelijk te beslissen over dat deel van de
vordering waarvan de behandeling niet een onevenredige belasting van het strafgeding
oplevert, terwijl de benadeelde partij het resterende deel van haar vordering aan de
burgerlijke rechter kan voorleggen.37 Het voorgaande betekent echter niet dat de
strafrechter op grond van zijn voorlopig oordeel een gevorderd (schade)bedrag geheel of
gedeeltelijk kan toewijzen bij wege van voorschot, in afwachting van een definitief oordeel
van de civiele rechter.38

De rechter dient tegelijk met de einduitspraak in de strafzaak ook op de vordering van de
benadeelde partij te beslissen (art. 335 Sv), tenzij hij de benadeelde partij op grond van
evidente omstandigheden kennelijk niet-ontvankelijk acht en hij haar zonder nadere
behandeling van de vordering niet-ontvankelijk verklaart (art. 333 Sv).

Aan een onherroepelijk geworden uitspraak van de strafrechter komt gezag van gewijsde
toe op de voet van art. 236, eerste lid, Rv voor zover daarin de vordering van de benadeelde
partij (gedeeltelijk) is toe- of afgewezen.39

Art. 361, vierde lid, Sv schrijft voor dat de beslissing op de vordering van de benadeelde
partij met redenen is omkleed. De begrijpelijkheid van de beslissingen over de vordering van
de benadeelde partij is mede afhankelijk van de wijze waarop (en de stukken waarmee)
enerzijds de vordering is onderbouwd en anderzijds daartegen verweer is gevoerd.
Naarmate de vordering uitvoeriger en specifieker wordt weersproken, zal de motivering van
de toewijzing van de vordering dus meer aandacht vragen.40
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Met inachtneming van hetgeen hiervoor onder 2.4 reeds is overwogen, begroot de rechter
de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Indien de
omvang van de schade zonder nader onderzoek dat een onevenredige vertraging van het
strafgeding zou opleveren, niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, kan die omvang in veel
gevallen worden geschat (art. 6:97 BW). De rechter dient in zijn motivering van die schatting
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vaststaande feiten.41 Indien de gehele schade of een
bepaalde schadepost wordt geschat op een bepaald bedrag impliceert de beslissing met
betrekking tot die schade(post) de afwijzing van hetgeen meer werd gevorderd, tenzij uit die
beslissing blijkt dat sprake is van een gedeeltelijke toewijzing zoals hiervoor onder 2.8.4
bedoeld.

De begroting van immateriële schade geschiedt naar billijkheid met inachtneming van alle
omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de aansprakelijkheid en de ernst
van het aan de aansprakelijke te maken verwijt, alsmede, in geval van letselschade, 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 het slachtoffer. Voorts dient de rechter bij de
begroting, indien mogelijk, te letten op de bedragen die door Nederlandse rechters in
vergelijkbare gevallen zijn toegekend.42

Dat de vordering van de benadeelde partij strekt tot vergoeding van zogenoemde
‘shockschade’ als hiervoor onder 2.4.5 bedoeld, sluit niet uit dat deze vordering zich leent
voor behandeling in een strafgeding.43

De schadevergoedingsmaatregel (art. 36f Sr)

Art. 36f Sr bepaalt, kort gezegd, dat de rechter aan de verdachte de verplichting kan
opleggen tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ten behoeve van het slachtoffer of
de personen genoemd in art. 51f, tweede lid, Sv, indien en voor zover de verdachte jegens
het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare
feit is toegebracht. Ook voor het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel is daarnaast
vereist dat sprake is van de hiervoor onder 2.3.1 bedoelde ‘rechtstreekse schade’.44

Uit de bewoordingen alsmede de geschiedenis van de totstandkoming van art. 36f Sr volgt
dat de in die bepaling bedoelde maatregel een strafrechtelijke sanctie is die los van de
beslissing in de voegingsprocedure kan worden opgelegd.45 De schadevergoedingsmaatregel
kan door de rechter ook worden opgelegd indien het slachtoffer geen schadevergoeding
heeft gevorderd of niet in zijn vordering kan worden ontvangen.46 Hieruit volgt ook dat de
rechter niet is gehouden het bedrag van de betalingsverplichting als bedoeld in art. 36f Sr op
hetzelfde bedrag te stellen als het bedrag waarvoor hij de daarmee verband houdende
vordering van de benadeelde partij heeft toegewezen. Zoals onder 2.5 reeds is overwogen,
staat de omstandigheid dat de benadeelde partij niet heeft gevorderd dat de wettelijke
rente wordt vergoed, er bijvoorbeeld niet aan in de weg dat de rechter bepaalt dat de op de
voet van art. 36f Sr opgelegde betalingsverplichting wordt vermeerderd met de wettelijke
rente. Noch uit de tekst van de wet, noch uit de wetsgeschiedenis vloeit voort dat de
mogelijkheid tot het opleggen van die schadevergoedingsmaatregel afhankelijk is gesteld
van de opeisbaarheid van het vorderingsrecht van het slachtoffer.47

Hetgeen hiervoor onder 2.7 is overwogen, brengt mee dat de proceskosten, waaronder
begrepen de kosten van rechtsbijstand, niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de
oplegging van de in art. 36f, eerste lid, Sr voorziene maatregel.

Indien voor dezelfde schade zowel de vordering van de benadeelde partij wordt
toegewezen als de schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd, dient de rechter in de
uitspraak op te nemen dat de verdachte is gekweten van zijn plicht tot schadeloosstelling
van het slachtoffer indien en voor zover hij heeft voldaan aan één van de hem opgelegde
wijzen van vergoeding van de door het slachtoffer geleden schade.48

Indien sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid kan ook de schadevergoedingsmaatregel
voor het totale schadebedrag worden opgelegd. Zoals hiervoor onder 2.6 is overwogen
dient eventuele hoofdelijke aansprakelijkheid bij het opleggen van de
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2.9.5

2.9.6

2.9.7

3.2.1

3.2.2

3.1

schadevergoedingsmaatregel tot uitdrukking te worden gebracht.

In art. 36f, zesde lid, Sr is art. 24c Sr van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat
betekent dat de rechter – met inachtneming van de in het derde lid van laatstgenoemd
artikel omschreven begrenzing en de daar gegeven berekeningsmaatstaf – dient te bepalen
hoeveel dagen hechtenis bij gebreke van volledige betaling of verhaal van het vastgestelde
bedrag zal worden toegepast, waarbij moet worden opgemerkt dat in het jeugdstrafrecht
afwijkende regels gelden. De vervangende hechtenis heeft dus betrekking op de
vastgestelde betalingsverplichting in haar geheel.49 De aan de schadevergoedingsmaatregel
te verbinden hechtenis beloopt ten hoogste een jaar. Op grond van art. 60a Sr in verbinding
met art. 24c, derde lid, Sr geldt dit maximum ook in een geval waarin de oplegging van
meerdere schadevergoedingsmaatregelen samenloopt.50

De draagkracht van de verdachte speelt bij de bepaling van de hoogte van het in de
schadevergoedingsmaatregel begrepen schadebedrag geen rol. Niettemin kan het gebrek
aan draagkracht onder omstandigheden voor de rechter reden zijn ervan af te zien de
schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan daarvan
sprake zijn. Daarbij kan in het bijzonder worden gedacht aan gevallen waarin op voorhand
vaststaat dat het opleggen van een schadevergoedingsmaatregel slechts zal leiden tot het
in de toekomst tenuitvoerleggen van vervangende hechtenis. De rechter behoeft slechts dan
in het bijzonder de redenen op te geven waarom van een daaromtrent ingenomen
standpunt wordt afgeweken indien dat standpunt, voldoende onderbouwd, dat
uitzonderlijke karakter van het geval duidelijk maakt.51

Door de inwerkingtreding op 1 januari 2019 van de hiervoor onder 2.4.6 vermelde Wet van
11 april 2018 is art. 36f Sr gewijzigd in die zin dat de aldaar genoemde affectieschade en
verplaatste schade ook in een op te leggen schadevergoedingsmaatregel kunnen worden
betrokken.

Het middel klaagt dat het Hof de toewijzing van de vordering van de benadeelde partij
onvoldoende heeft gemotiveerd.

Het Hof heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

“1. hij in de periode van 1 februari 2013 tot en met 12 april 2013 te Utrecht, tezamen en in
vereniging met een of meer anderen opzettelijk heeft geteeld in een pand aan de [a-straat
1] een hoeveelheid van in totaal ongeveer 250 hennepplanten, zijnde hennep een middel
vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

2. hij in de periode van 1 februari 2013 tot en met 12 april 2013 te Utrecht, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in
een pand (perceel [a-straat 1]) heeft weggenomen een hoeveelheid (elektrische) energie,
toebehorende aan Stedin Netbeheer B.V., waarbij verdachte en zijn mededader(s) het weg
te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking;

3. hij in de periode 1 februari 2013 tot en met 12 april 2013 te Utrecht, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen opzettelijk en wederrechtelijk een gebouw (te weten
[a-straat 1]) toebehorende aan [betrokkene 1] heeft beschadigd.”

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer het volgende bewijsmiddel:

“Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal aangifte (als bijlage op pagina 79-80
van het proces-verbaal genummerd PL091A-2013080639) voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [betrokkene 1]:

Ik doe aangifte van vernieling, gepleegd tussen 1 februari 2013 en 12 april 2013 te Utrecht.
Op 
12 april 2013 kwam mijn vrouw bij mijn woning aan de [a-straat 1] te Utrecht aan. Zij zag

3 Beoordeling van het middel
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3.3.1

2.7

dat de woning was gebruikt voor een hennepkwekerij. Ikkan de goederen die vernield zijn
als volgt beschrijven. Op de begane grond is de voordeur opengebroken. In twee deuren op
de begane grond zijn vijf sloten vernield. Ik zag dat de trap vanaf de begane grond naar de
eerste verdieping kapot was. Ik zag dat de verf van de trap was en dat er gaten in de trap
zaten. Ik zag dat op de eerste etage de vloer was opgebold. Ik zag dat de planken omhoog
waren gebogen. Ik zag dat op de eerste etage aan zeventien muren beschadigingen waren.
Ik zag dat in de slaapkamer een gat van ongeveer 10 bij 10 centimeter was geboord naar de
meterkast. Ik zag dat in de hobbykamer het behang kapot was en dat de vloerbedekking
kapot was. Ik zag dat de deur van het washok kapot was. Ik zag dat in de badkamer de
tegelvloer beschadigd was. Ik zag dat de trap tussen de eerste en tweede etage kapot was.
Ik zag dat de verf van de trap af was en dat één spijl niet meer aan de trap zat. Ik zag dat
op de tweede etage het behang beschadigd was.”

Bij de aan de Hoge Raad gezonden stukken van het geding bevindt zich een
‘Schadeopgaveformulier Misdrijven’ van de benadeelde partij [betrokkene 1] met bijlagen. Dit
formulier houdt onder meer in:

“2.1 Gestolen en/of beschadigde goederen

Slaapkamermuur gesloopt; alle muren op 1e verdieping beschadigd en vol met gaten.

€ 3158,00, nummer bijlage 2 & 4.

Vurenhouten vloer beschadigd en doorweekt (1e verdieping); vervangen door laminaat €
514,02, nummer bijlage 2 & 5.

Ondervloer 1e verdieping doorweekt € 130,14.

Overige posten op extra blad, bedrag € 5850,00, totaal € 9652,16, nummer bijlage 1.”

De bij het schadeopgaveformulier gevoegde bijlage 1 houdt het volgende in:

“2.1 Gestolen en/of beschadigde goederen

Tegelvloer badkamer (Portugese plavuizen) beschadigd door waterton en chemicaliën. Dient
vervangen te worden (6 m2), bedrag € 2000,-, nummer bijlage 2.

Voordeur en kozijn opengebroken door politie voor inspectie hennepkwekerij, bedrag €
750,-.

Behang vervangen in hobbykamer 1e verdieping, bedrag € 500,-, nummer bijlage 2.

Behang vervangen in slaapkamer 2e verdieping en trapgat, bedrag € 1000,-, nummer bijlage
2.

Gat in de betonvloer (10 cm x 10 cm) van de slaapkamer op de 1e verdieping naar de
meterkast, bedrag € 100,-.

Trap begane grond – 1e verdieping, hout van de treden en de verlaag flink beschadigd.
Bedrag 
€ 650,-.

Trap 1e verdieping – 2e verdieping, hout van de treden en de verflaag flink beschadigd.
Spijlen van de balustrade doorgezaagd. Bedrag € 850,-, nummer bijlage 2.

Subtotaal extra schadeposten, € 5.850,-.

Overig

Verwijderen van puin van hennepkwekerij (3000 kg), bedrag € 899,46, nummer bijlage 12.

Telefoonkosten V.S. - Nederland, bedrag € 87,16, nummer bijlage 13.

(...)

Huurderving: Het huis was dusdanig vernield, dat het niet opnieuw verhuurd kon worden, totdat
de meest noodzakelijke reparaties waren voltooid. In mei 2013 t/m augustus 2013 kon er geen
huur worden ontvangen. (4 x € 1275,-) Bedrag € 5100,-, nummer bijlage 3,4.

Schoonmaak alle kamers, zoals bepaald in het huurcontract, artikel 17.3, bedrag € 400,-, nummer
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3.3.2

bijlage 3.

Alle gordijnen laten stomen en ophangen vanwege wiet- en rooklucht, zoals bepaald in het
huurcontract, artikel 17.4, bedrag € 300,-, nummer bijlage 3.

(...)”

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

“De raadsman voert het woord tot verdediging, zakelijk weergegeven:

(...)

Wat betreft de vordering van de benadeelde partij merk ik het volgende op. De schade aan
de slaapkamer zou 3158 euro zijn. Er wordt verwezen naar bijlage 4, er is een Excel sheet
overgelegd maar er is verder geen concrete onderbouwing waaruit het bedrag precies is
opgebouwd. De gehele vordering, zeker gezien de omvang, was niet geschikt voor
behandeling door de politierechter. Dit was meer iets geweest voor de civiele rechter. Er
worden lukraak bedragen opgesomd, maar daar moet nader onderzoek naar worden
gedaan. Er zijn ook geen bonnen. De vervanging van het laminaat is deels onderbouwd met
bonnen van Carpet Right. Ik verzoek om de vordering ten aanzien van het bedrag van 3158
euro niet-ontvankelijk te verklaren. Ten aanzien van de vervanging van de ondervloer van
het laminaat kom ik op een bedrag van 380 euro waar bonnen van aanwezig zijn en 114
euro voor onderleggers. Die twee bedragen zijn toewijsbaar. Ik verzoek om de immateriële
schade niet-ontvankelijk te verklaren. De kosten voor elektriciteit, watergebruik en sloten
openbreken zijn toewijsbaar. Ten aanzien van de gevolgschade geldt dat er geen
onderbouwing is. Er worden bedragen genoemd maar er zijn geen concrete stukken. Dit deel
van de vordering kan beter bediscussieerd worden bij de civiele rechter. Het betreft een
arbitrair bedrag en het vereist meer onderbouwing. Voor de kosten van de inspectie door de
politie is geen onderbouwing. De kosten voor het behang à 1000 euro zijn ook niet
onderbouwd met bonnen. Het bedrag van 5850 euro moet niet-ontvankelijk worden
verklaard. De post die ziet op verwijderen van puin is toewijsbaar, evenals de
telefoonkosten. De kostenposten die daaronder worden opgesomd zijn wat mij betreft niet-
ontvankelijk, ook omdat dat een civiele kwestie is die eerst uitgezocht moeten worden. Ook
de huurderving hoort bij een civiele rechter thuis. Een bedrag van € 4.307,88 is toewijsbaar,
voor het overige verzoek ik u om de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren.

De voorzitter geeft de benadeelde partij nog de gelegenheid het woord te voeren.

De benadeelde [betrokkene 1] voert het woord, zakelijk weergegeven:

De kosten waar de raadsman over spreekt zijn soms schattingen omdat het veelal schade
betreft die nog steeds aanwezig is. Ik heb nog geen geld gehad om alles te repareren. Wij
leven nog steeds met schade. Ik wacht al vier jaar tot deze strafzaak is geëindigd, zodat we
verder kunnen en het geld hebben om ook de rest van de schade aan te pakken. Ik zou het
verschrikkelijk vinden om opnieuw een civiele procedure op te starten om deze kosten te
verhalen. De verdachte heeft nooit spijt betuigd of zijn excuses aangeboden. Alle kosten die
tot op de cent gespecificeerd zijn, daar heb ik wel bonnen of bewijsstukken van. De ronde
bedragen zijn inderdaad schattingen. Wij hebben diverse klusbedrijven over de vloer gehad
die ons geholpen hebben met de schattingen. Helaas is tot op heden nog niet alle schade
gerepareerd.

De advocaat-generaal voert het woord tot repliek, zakelijk weergegeven:

(...)

De benadeelde partij heeft vandaag voldoende en deugdelijk uitgelegd hoe de schade is
onderbouwd en hoe bepaalde kosten nog niet concreet kunnen worden ingevuld, omdat die
reparaties nog moeten plaatsvinden. De benadeelde partij geeft aan dat de begroting door
professionals is gedaan. Meer onderbouwing kan de benadeelde partij niet verschaffen.
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3.3.3

3.4

3.5

De raadsman voert het woord tot dupliek, zakelijk weergegeven:

(...)

Volgens de advocaat-generaal is de vordering van de benadeelde partij voldoende
onderbouwd. De benadeelde partij zegt dat het gaat om schattingen. Dat betekent dat de
kosten arbitrair zijn en daar is in het strafproces geen ruimte voor. Als je een professional
laat kijken naar de schade, dan maakt hij een offerte op. Die stukken zie ik hier niet maar
daarmee had de benadeelde partij in ieder geval iets meer handen en voeten kunnen geven
aan de schattingen. Het niet willen procederen bij een civiele rechter mag niet meespelen bij
de beoordeling van de vordering. Het moet voldoende duidelijk zijn dat de kosten ook echt
zijn gemaakt. Ik blijf dus bij het standpunt dat de vordering maar voor een beperkt bedrag
toewijsbaar is.”

Het Hof heeft de verdachte veroordeeld tot betaling van € 20.269,72 aan 
[betrokkene 1] als benadeelde partij. Het heeft daartoe het volgende overwogen:

“Vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een
vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 28.304,72. De vordering is bij het vonnis
waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 26.304,72. De benadeelde partij heeft
zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Met de politierechter is het hof van oordeel dat € 1.000 in verband met het verloren gaan
van vrije tijd en € 1.000 in verband met immateriële schade niet voor vergoeding in
aanmerking komen. Daarnaast is het hof van oordeel dat ook het ‘boetebedrag’ van € 6.035
niet beschouwd kan worden als schade dat veroorzaakt is door de bewezenverklaarde
feiten, zodat het hof ook dat onderdeel niet zal toewijzen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij
als gevolg van het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks
schade heeft geleden tot na te melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade
gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Voor het overige de benadeelde partij in haar vordering niet worden ontvangen en kan zij
haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel
van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.”

In de kern klaagt het middel, onder verwijzing naar hetgeen namens de verdachte in hoger
beroep is aangevoerd, dat de toewijzing door het Hof van een aantal in de schriftuur aangeduide
schadeposten onbegrijpelijk is omdat het slechts schattingen betreft.

De benadeelde partij heeft, blijkens hetgeen hiervoor onder 3.3.1 is weergegeven, aan zijn
vordering ten grondslag gelegd dat de desbetreffende schadeposten zien op schade aan de
woning van de verdachte, welke schade het gevolg is van de bewezenverklaarde feiten, kort
gezegd het medeplegen van hennepteelt en diefstal van elektriciteit in die woning alsmede
beschadiging van die, door de verdachte gehuurde, woning. Voorts heeft de benadeelde partij,
zoals hiervoor onder 3.3.2 weergegeven, zijn vordering onderbouwd door erop te wijzen dat de
schade aan de woning voor een deel nog niet is hersteld en dat de daarvoor nog te maken kosten
zijn geschat. Gelet op hetgeen hiervoor, in het bijzonder onder 2.4.2, is overwogen, is het oordeel
van het Hof dat de omstandigheid dat deze kosten zijn geschat niet aan toewijzing van die kosten
in de weg staat, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Voor zover het middel hierover klaagt, faalt het.

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.
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De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan 2 jaren zijn verstreken na het instellen van het
cassatieberoep. Dat brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste 
lid, EVRM is overschreden. Dit moet leiden tot vermindering van de aan de verdachte opgelegde
taakstraf van 150 uren, subsidiair 75 dagen hechtenis.

De Hoge Raad:

- vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft het aantal uren te verrichten
taakstraf en de duur van de vervangende hechtenis;

- vermindert het aantal uren taakstraf en de duur van de vervangende hechtenis in die zin dat deze
142 uren, subsidiair 71 dagen hechtenis, belopen;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V.
van den Brink, C.E. du Perron, J.C.A.M. Claassens en C.H. Sieburgh, in bijzijn van de waarnemend
griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 mei 2019.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr) en belediging (art. 266.1 Sr). Omvang h.b.
Nadat verdachte in e.a. is vrijgesproken van feit 1 (openlijke geweldpleging), i.v.m.
geslaagd beroep op noodweer is ontslagen van alle rechtsvervolging t.z.v. feit 2
(openlijke geweldpleging) en is veroordeeld voor feit 3 (belediging), heeft Hof
verdachte veroordeeld t.z.v. feiten 2 en 3. Is 's Hofs oordeel m.b.t. omvang van
namens verdachte ingesteld h.b. begrijpelijk gelet op inhoud van schriftelijke
bijzondere volmacht tot instellen van h.b. van raadsvrouwe van verdachte aan
griffiemedewerker? In bestreden uitspraak ligt als ‘s Hofs niet onbegrijpelijke
oordeel besloten dat volmacht tot instellen van h.b. niet een ondubbelzinnige
beperking inhoudt t.a.v. omvang van h.b. en dat aldus niet op die grond sprake is
van ambtelijk verzuim bij opstellen van appelakte. Gelet hierop en in aanmerking
genomen dat Hof heeft vastgesteld dat h.b. nadien niet alsnog partieel door
verdachte is ingetrokken, is ’s Hofs oordeel dat ook onder 2 tlgd. aan oordeel van
Hof is onderworpen, niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RvdW 2019/866 
NJB 2019/1763 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 17/05177

Datum 9 juli 2019
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2.2.1

2.2.2

2.1

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 6 juni 2017, nummer
23/004197-16, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft B.G.M.C. Peters, advocaat te
Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal G. Knigge heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsvrouwe heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het middel klaagt over het oordeel van het Hof over de omvang van het namens de verdachte
ingestelde hoger beroep.

De Rechtbank heeft de verdachte ter zake van het onder 1 tenlastegelegde (openlijk geweld
plegen tegen een persoon) vrijgesproken, hem - in verband met een geslaagd beroep op
noodweer - ontslagen van alle rechtsvervolging ter zake van het onder 2 tenlastegelegde
(openlijk geweld plegen tegen een persoon) en hem veroordeeld ter zake het onder 3
bewezenverklaarde (belediging). Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen het
vonnis van de Rechtbank.

De inhoud van de voor de beoordeling van het middel van belang zijnde stukken is
weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2. In het bijzonder is het
volgende van belang.

- De door de raadsvrouwe van de verdachte aan een griffiemedewerker van de Rechtbank
verleende schriftelijke bijzondere volmacht tot het instellen van hoger beroep houdt onder
meer het volgende in:

"Daartoe bepaaldelijk door cliënt gevolmachtigd, geef ik hierbij een schriftelijke bijzondere
volmacht aan u, griffiemedewerker, om namens cliënt hoger beroep in te stellen omdat hij het
niet eens is met de bewezenverklaring van feit 3 op de dagvaarding. Cliënt is het principieel
niet eens met deze uitspraak omdat hij het feit ten stelligste ontkent. Hij zou nooit en te
nimmer dergelijke bewoordingen gebruiken. Cliënt voelt zich zeer gekrenkt door de aanname
dat hij dergelijke taal heeft gebezigd.”

- Het Hof heeft ten aanzien van de omvang van het hoger beroep, voor zover voor de
beoordeling van het middel van belang, als volgt overwogen en beslist:

“De akte instellen rechtsmiddel is leidend, daaruit blijkt dat het hoger beroep onbeperkt is

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het eerste middel
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2.3

2.4

ingesteld. Aangezien het hoger beroep later niet partieel is ingetrokken en de advocaat-
generaal zich inhoudelijk wenst uit te laten over het onder 2 ten laste gelegde is in hoger
beroep het onder 2 en 3 ten laste gelegde inhoudelijk aan het oordeel van het hof
onderworpen.”

In de bestreden uitspraak ligt als het - niet onbegrijpelijke - oordeel van het Hof besloten dat de
hiervoor onder 2.2.2 weergegeven volmacht tot het instellen van het hoger beroep niet een
ondubbelzinnige beperking inhoudt ten aanzien van de omvang van het hoger beroep en dat
aldus niet op die grond sprake is van een ambtelijk verzuim bij het opstellen van de appelakte.
Gelet hierop en in aanmerking genomen dat het Hof heeft vastgesteld dat het hoger beroep
nadien niet alsnog partieel door de verdachte is ingetrokken, is het oordeel van het Hof dat ook
het onder 2 tenlastegelegde aan het oordeel van het Hof is onderworpen, niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere
motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan 2 jaren zijn verstreken na het instellen van het
cassatieberoep. Dat brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is
overschreden. Gelet op de aan de verdachte opgelegde taakstraf van 50 uren, subsidiair 25 dagen
hechtenis, en de mate waarin de redelijke termijn is overschreden, is er geen aanleiding om aan het
oordeel dat de redelijke termijn is overschreden enig rechtsgevolg te verbinden en zal de Hoge Raad
met dat oordeel volstaan.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I.
van de Griend en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 9 juli 2019.

3 Beoordeling van de overige middelen

4 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

5 Beslissing
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2

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van 
verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. 
enz. 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het huidige Wetboek van Strafvordering 
te wijzigen ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de 
modernisering van het Wetboek van Strafvordering; 
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Na Titel IX van het vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering wordt een titel ingevoegd, 
luidende:

Titel X. Innovatie van verschillende onderwerpen 

Eerste Afdeling. Prejudiciële procedure bij de Hoge Raad

Artikel 553a
1. De rechter kan de Hoge Raad een rechtsvraag stellen ter beantwoording bij wijze van prejudiciële
beslissing, indien een antwoord op deze vraag nodig is om te beslissen en aan de beantwoording van
deze vraag bijzonder gewicht kan worden toegekend, gelet op het met de vraag gemoeide
zaaksoverstijgend belang.
2. Voordat de rechter de vraag stelt, worden de betrokken procespartijen in de gelegenheid gesteld
een standpunt in te nemen over het voornemen om een vraag te stellen, alsmede over de inhoud van
de te stellen vraag.
3. De beslissing waarbij de vraag wordt gesteld, vermeldt de relevante feitelijke en juridische context
en de standpunten die door de betrokken procespartijen zijn ingenomen. Tevens bevat de beslissing
een uiteenzetting dat met de beantwoording van de vraag wordt voldaan aan het eerste lid.
4. De griffier stelt de beslissing zo spoedig mogelijk ter kennis van de Hoge Raad.

Artikel 553b
1. Tenzij de Hoge Raad, gehoord de procureur-generaal bij de Hoge Raad, meteen beslist om af te
zien van beantwoording van de vraag, stelt hij de officier van justitie en de raadsman of advocaat van
de betrokken procespartij in de gelegenheid om opmerkingen te maken.
2. De Hoge Raad kan bepalen dat ook derden, door tussenkomst van een advocaat, binnen een
daartoe te bepalen termijn in de gelegenheid worden gesteld om opmerkingen te maken. De
aankondiging hiervan geschiedt op een door de Hoge Raad te bepalen wijze.
3. Na het verstrijken van de termijn voor het maken van opmerkingen, neemt de procureur-generaal
bij de Hoge Raad conclusie. De officier van justitie en de raadsman of advocaat van de betrokken
procespartij kunnen nadat zij in kennis zijn gesteld van de conclusie hun opmerkingen daarbij aan de
Hoge Raad ter kennis brengen.
4. De griffier van de Hoge Raad stelt de betrokken procespartij in kennis van de ingekomen
opmerkingen van de betrokken procespartijen en derden, alsmede de conclusie van de procureur-
generaal.
5. De Hoge Raad bepaalt binnen welke termijn en op welke wijze de processtukken en opmerkingen
aan de Hoge Raad worden verstrekt.

Artikel 553c
1. Nadat de procureur-generaal bij de Hoge Raad conclusie heeft genomen, bepaalt de Hoge Raad de
dag waarop hij zal beslissen.
2. De Hoge Raad ziet af van beantwoording indien hij oordeelt dat de vraag zich niet voor
beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing leent of de vraag van onvoldoende gewicht is om
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beantwoording te rechtvaardigen. De Hoge Raad kan zich bij de vermelding van de gronden van zijn 
beslissing beperken tot dit oordeel.
3. Indien het antwoord op de vraag, nadat deze is gesteld, niet meer nodig is voor de beslissing van
de rechter kan de Hoge Raad, indien hem dat geraden voorkomt, de vraag desondanks beantwoorden.
4. De griffier van de Hoge Raad stelt de rechter die de vraag heeft gesteld en de betrokken
procespartijen in kennis van de beslissing. De griffier van de Hoge Raad stelt de rechter die de vraag
heeft gesteld eveneens in kennis van de conclusie van de procureur-generaal en de in artikel 485b,
vierde lid, bedoelde opmerkingen.
5. Tenzij het antwoord op de vraag niet meer nodig is om te beslissen, beslist de rechter, nadat hij de
betrokken partijen in de gelegenheid heeft gesteld zich over de uitspraak van de Hoge Raad een
standpunt in te nemen, met inachtneming van deze uitspraak.

Tweede Afdeling. Vastleggen en kennisnemen van gegevens na inbeslagneming

Artikel 554
Op de wijze als voorzien in artikel 555, kan worden afgeweken van artikel 125j om in het kader van 
de opsporing na inbeslagneming van een geautomatiseerd werk in een elders aanwezig 
geautomatiseerd werk onderzoek te doen naar in dat werk opgeslagen gegevens.

Artikel 555
1. De officier van justitie kan, na inbeslagneming van een geautomatiseerd werk, in het belang van
het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar in een elders aanwezig geautomatiseerd werk
onderzoek doet 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.
2. Het onderzoek naar gegevens in een elders aanwezig geautomatiseerd werk reikt niet verder dan
voor zover de gebruiker van het inbeslaggenomen geautomatiseerd werk, met toestemming van de
rechthebbende tot het elders aanwezige geautomatiseerd werk, daartoe toegang heeft.
3. Het bevel wordt gegeven ten minste binnen een maand na de inbeslagneming van het
geautomatiseerd werk. De officier van justitie kan deze periode telkens met een maand verlengen.
4. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste drie dagen. Het kan eenmaal worden
verlengd voor een periode van ten hoogste drie dagen.

Artikel 556
1. De officier van justitie kan, na inbeslagneming van een geautomatiseerd werk, in het belang van
het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar gedurende een periode van drie dagen na de
inbeslagneming kennisneemt van gegevens of gegevens vastlegt, die ten tijde van de inbeslagneming
nog niet waren opgeslagen op het geautomatiseerd werk.
2. De officier van justitie kan, na een daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris en
indien het belang van het onderzoek dit dringend vordert, bevelen dat de periode van drie dagen
wordt verlengd voor een periode van ten hoogste een maand.

Derde Afdeling. Bewijs door opname van beeld, geluid, of beeld en geluid

Artikel 557
In aanvulling op artikel 339 wordt, als wettig bewijsmiddel erkend:
een opname van beeld, geluid, of beeld en geluid.

Vierde Afdeling. Bevoegdheden van de hulpofficier van justitie.

Artikel 558
1. De in de volgende artikelen genoemde bevoegdheden kunnen ook door de hulpofficier van justitie
worden uitgeoefend:
a. artikel 116, derde en vierde lid;
b. artikel 126nb;
c. artikel 126nd, met uitzondering van het zesde lid;
d. artikel 126ne, met uitzondering van het derde lid;
e 126ub;
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f. artikel 126ud;
g. artikel 126ue, met uitzondering van het derde lid;
h. artikel 126zj;
i. artikel 126zl; 
j. artikel 126zm, met uitzondering van het derde lid; en
2. De bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, worden door de hulpofficier van justitie alleen 
uitgeoefend indien het daarmee beoogde doel niet op een andere, minder ingrijpende wijze kan 
worden bereikt en de uitoefening daarvan in een redelijke verhouding staat tot het daarmee beoogde 
doel.

Vijfde Afdeling. Rechterlijke uitspraak na geslaagde herstelbemiddeling

Artikel 559 
1. Indien een bemiddeling als bedoeld in artikel 51h, derde lid, tot een overeenkomst heeft geleid, 
bespreekt de rechter de uitkomst met de officier van justitie, de verdachte, de benadeelde partij en 
het slachtoffer
2. Indien de rechter van oordeel is dat de behandeling van de zaak gelet op de overeenkomst zonder 
nader onderzoek kan worden beëindigd, spreekt hij de niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie 
in zijn vervolging uit. 
3. Indien een van de partijen op de terechtzitting te kennen geeft niet of niet meer met de 
overeenkomst te kunnen instemmen of de rechter de overeenkomst niet passend oordeelt, zet hij het 
onderzoek voort. 
4. De rechter kan, overeenkomstig artikel 51h, tweede lid, bij de einduitspraak rekening houden met 
de herstelbemiddeling bij het opleggen van een straf of maatregel.

Artikel 560 
In aanvulling op artikel 359, vijfde lid, geeft het vonnis rekenschap van de wijze waarop en de mate 
waarin rekening is gehouden met een tot stand gekomen vaststellingsovereenkomst in het kader van 
een bemiddeling.

Zesde Afdeling. Afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 561
In deze Afdeling wordt verstaan onder:
a. gewelds- of zedenmisdrijf: een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen strafbaar feit 
waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten;
b. zitting: de terechtzitting waarop de behandeling plaatsvindt van de vordering van de benadeelde 
partij na afsplitsing ervan van het strafgeding;
c. procespartijen: de benadeelde partij, de verdachte en de officier van justitie dan wel de advocaat-
generaal of het openbaar ministerie.

Artikel 561a
Artikel 36f, zevende lid, van het Wetboek van Strafrecht, is niet van toepassing op deze Afdeling.

Artikel 562 
1. De bevoegdheden die de benadeelde partij in deze Afdeling worden toegekend, komen ook toe aan 
degene die haar bijstaat. 
2. De bevoegdheden die de verdachte in deze Afdeling worden toegekend, komen ook toe aan zijn 
raadsman. 
3. Voor de behandeling van de vordering wordt onder verdachte in deze Afdeling en in het Wetboek 
mede verstaan de persoon tegen wie het eindvonnis is gewezen.
4. Indien de vordering op grond van artikel 51g, vierde lid, geacht wordt te zijn gericht tegen de 
ouders of voogd van de verdachte, vindt hetgeen ten aanzien van de verdachte is bepaald, 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van de ouders of voogd.

Paragraaf 2: Afsplitsing van de vordering in eerste aanleg
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Artikel 563
1. Indien de vordering van de benadeelde partij betrekking heeft of mede betrekking heeft op een 
gewelds- of zedenmisdrijf en de behandeling van die vordering naar het oordeel van de rechtbank een 
onevenredige belasting voor het strafgeding oplevert, kan de rechtbank, in afwijking in zoverre van 
het bepaalde in artikel 361, derde lid, ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of op 
verzoek van de verdachte dan wel de benadeelde partij gemotiveerd bevelen dat de vordering wordt 
afgesplitst van het strafgeding en afzonderlijk wordt behandeld. De artikelen 329 en 330 zijn van 
overeenkomstige toepassing op het verzoek van de benadeelde partij. Indien de rechtbank de 
afsplitsing beveelt, vindt de behandeling van de vordering plaats na het eindvonnis van de rechtbank.
2. De rechtbank kan het bevel ook geven zonder nader onderzoek van de vordering.
3. Voor de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting komt gelijke bevoegdheid toe aan de 
voorzitter van de rechtbank.
4. Indien de vordering van de benadeelde partij wordt afgesplitst van de berechting, komt de 
bevoegdheid om een schadevergoedingsmaatregel op te leggen toe aan de rechter die met de 
afzonderlijke behandeling is belast.
5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het rechtsgeding voor de politierechter.
Artikel 564 
De behandeling van de vordering vindt plaats door een meervoudige kamer van de rechtbank.

Artikel 565 
1. De benadeelde partij kan haar vordering door een aanvullende opgave vermeerderen. Zij kan haar 
vordering intrekken tot de sluiting van het onderzoek op de zitting.
2. De benadeelde partij en de verdachte kunnen zowel op de zitting als daarvoor stukken overleggen 
tot bewijs van de ten gevolge van het strafbare feit geleden schade.
3. De voorzitter van de rechtbank kan de benadeelde partij en de verdachte voorafgaand aan de 
zitting in de gelegenheid stellen schriftelijk standpunten uit te wisselen. Gelijke bevoegdheid komt na 
de aanvang van het onderzoek op de zitting toe aan de rechtbank, die in dat geval het onderzoek 
schorst.

Artikel 566 
1. De benadeelde partij en de verdachte kunnen binnen vier weken na het eindvonnis de voorzitter 
van de rechtbank schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om getuigen of deskundigen voor de zitting te 
doen oproepen. Zij vermelden bij het verzoek de namen, het beroep en de woon- of verblijfplaats van 
de getuigen of de deskundigen of duiden hen, bij onbekendheid van een of ander, zo nauwkeurig 
mogelijk aan.
2. Indien de voorzitter het verzoek inwilligt, beveelt hij de officier van justitie de desbetreffende 
getuige of deskundige voor de zitting te doen oproepen. Hij geeft van dat bevel kennis aan de 
benadeelde partij en de verdachte. De officier van justitie doet, zodra de dag en het tijdstip van de 
zitting is bepaald, de getuige of de deskundige oproepen. 
3. De voorzitter kan het verhoor van de getuige of de deskundige opdragen aan de rechter-
commissaris. Het onderzoek wordt in dat geval overeenkomstig de bepalingen van het tweede tot en 
met het vijfde lid en zevende Afdeling van de Derde Titel van het Tweede Boek gevoerd, met dien 
verstande dat de benadeelde partij en de verdachte tot bijwoning van het verhoor worden 
opgeroepen. De voorzitter kan, indien de procespartijen daarmee instemmen, een van de rechters die 
over de vordering oordelen, als rechter-commissaris aanwijzen. 4. De benadeelde partij en de 
verdachte kunnen binnen vier weken na het eindvonnis de voorzitter schriftelijk verzoeken om de 
rechter-commissaris op te dragen een deskundige te benoemen met de opdracht om verslag uit te 
brengen over het bestaan en de omvang van de schade. Het onderzoek wordt door de rechter-
commissaris overeenkomstig de bepalingen van het tweede tot en met de vijfde en zevende Afdeling 
van de Derde Titel van het Tweede Boek gevoerd. Op de inwilliging van het verzoek is het vorige lid, 
derde en vierde volzin, van overeenkomstige toepassing. De voorzitter kan, ambtshalve of op verzoek 
van de benadeelde partij dan wel de verdachte, de officier van justitie bevelen de deskundige voor de 
zitting te doen oproepen teneinde deze over het door hem uitgebrachte verslag te horen.

Artikel 567
1. De voorzitter van de rechtbank beveelt de oproeping van de benadeelde partij en de verdachte voor 
de zitting die door hem voor de behandeling van de vordering is bepaald. Deze oproeping wordt 
betekend.
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2. De voorzitter van de rechtbank kan voor de aanvang van het onderzoek op de zitting ambtshalve of 
op verzoek van de benadeelde partij dan wel van de verdachte beslissen dat de behandeling van de 
vordering wordt uitgesteld.

Artikel 568
Indien de voorzitter van de rechtbank blijkt dat de benadeelde partij, de verdachte of de getuige dan 
wel de deskundige van wie hij de oproeping heeft bevolen de bijstand van een tolk behoeft, beveelt hij 
de officier van justitie een tolk te doen oproepen voor de zitting.

Artikel 569 
1. De officier van justitie kan bij de behandeling van de vordering op de zitting en bij de uitspraak van 
het vonnis aanwezig zijn. Hetgeen met betrekking tot het optreden van de officier van justitie op de 
zitting is bepaald, geldt alleen indien de officier van justitie op de zitting aanwezig is.
2. Op de behandeling van de vordering op de zitting zijn, voor zover uit de bepalingen van wet niet 
het tegendeel voortvloeit, de artikelen 268, tweede en derde lid, 269 tot en met 277, 279, eerste lid, 
281, 301, 311, eerste lid, eerste volzin, 319 tot en met 327, 327a, eerste, derde en vierde lid, 333, 
345, eerste en derde lid en 346, 357 en 362 van overeenkomstige toepassing. Hetgeen in deze 
artikelen met betrekking tot de verdachte is bepaald, geldt eveneens ten aanzien van de benadeelde 
partij, tenzij de aard van het bepaalde zich daartegen verzet.
3. In alle gevallen waarin de toestemming of het horen van de benadeelde partij of de verdachte 
wordt gevorderd, geldt dit alleen indien de benadeelde partij of haar vertegenwoordiger dan wel de 
verdachte of zijn raadsman op de zitting aanwezig zijn. 
4. Tot het nemen van elke rechterlijke beslissing op grond van de bepalingen van deze Afdeling kan 
door de verdachte of de benadeelde partij een verzoek worden gedaan en door de officier van justitie 
een vordering worden gedaan, tenzij uit enige bepaling het tegendeel volgt. Voordat de rechtbank op 
een verzoek of vordering beslist, hoort zij de andere procespartijen.

Artikel 570
1. De rechtbank beveelt, als de niet verschenen benadeelde partij of de niet verdachte niet behoorlijk 
is opgeroepen, de nieuwe oproeping voor een nadere zitting. 
2. De rechtbank kan bepalen dat de behandeling van de vordering wordt hervat in de stand waarin die 
behandeling zich bevond ten tijde van het bevel tot afsplitsing.

Artikel 571 
1. De benadeelde partij en de verdachte zijn bevoegd getuigen en deskundigen mee te brengen naar 
de zitting. 
2. De verschenen getuigen en deskundigen worden gehoord, tenzij daarvan wordt afgezien met 
toestemming van de benadeelde partij, de verdachte en de officier van justitie dan wel op de grond 
dat het horen niet noodzakelijk is voor een behoorlijke behandeling van de vordering. 
3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin de benadeelde partij, de verdachte, de officier van justitie 
en de leden van de rechtbank gelegenheid krijgen om vragen te stellen aan de getuige of de 
deskundige. 
4. Onverminderd artikel 51m, voor zover uit de wet of de aard van het bepaalde niet het tegendeel 
voortvloeit, zijn de artikelen 288a tot en met 291, 293 tot en met 297 en 300 van overeenkomstige 
toepassing op het verhoor van de getuige of de deskundige, met dien verstande dat hetgeen met 
betrekking tot de verdachte is bepaald eveneens toepassing vindt ten aanzien van de benadeelde 
partij. 

Artikel 572 
1. Indien een getuige of deskundige ten aanzien van wie de voorzitter de oproeping heeft bevolen, 
niet is verschenen, beveelt de rechtbank de oproeping of de hernieuwde oproeping. Zij kan daarbij de 
medebrenging van de getuige bevelen. Artikel 566, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. 
2. De rechtbank kan van de oproeping dan wel hernieuwde oproeping afzien indien de benadeelde 
partij, de verdachte en de officier van justitie daarmee instemmen of hebben ingestemd dan wel op de 
grond dat de oproeping niet noodzakelijk is voor een behoorlijke behandeling van de vordering.

Artikel 573
1. Indien een tijdig gedaan verzoek om een getuige of deskundige voor de zitting te doen oproepen 
door de voorzitter niet is ingewilligd en de procespartij die het verzoek deed bij de aanvang van het 
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onderzoek op de zitting verzoekt deze getuige of deskundige op te roepen voor een nadere zitting, 
beveelt de rechtbank die oproeping indien zij dit noodzakelijk acht voor een behoorlijke behandeling 
van de vordering. Zij kan daarbij de medebrenging van de getuige of deskundige bevelen. Artikel 566, 
derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien een tijdig gedaan verzoek tot benoeming van een deskundige door de voorzitter niet is 
ingewilligd en de procespartij die het verzoek deed dat verzoek bij de aanvang van het onderzoek op 
de zitting herhaalt, stelt de rechtbank de stukken in handen van de rechter-commissaris indien zij de 
benoeming van een deskundige noodzakelijk acht in het belang van een behoorlijke behandeling van 
de vordering. Zij duidt daarbij aan welke opdracht de rechter-commissaris aan de door hem te 
benoemen deskundige moet geven. Artikel 566, vierde lid, tweede en derde volzin, is van 
overeenkomstige toepassing.

Artikel 574
Buiten de gevallen bedoeld in de vorige artikelen kan de rechtbank de oproeping van getuigen of 
deskundigen bevelen dan wel de stukken in handen stellen van de rechter-commissaris voor het doen 
uitbrengen van een deskundigenverslag indien zij daarvoor klemmende redenen aanwezig acht. Artikel 
566, derde lid, respectievelijk artikel 566, vierde lid, tweede en derde volzin, is van overeenkomstige 
toepassing.

Artikel 575
1. De benadeelde partij kan haar vordering toelichten De voorzitter en de andere rechters kunnen de 
benadeelde partij en de verdachte vragen stellen met betrekking tot de vordering. Gelijke 
bevoegdheid komt toe aan de officier van justitie. Vervolgens houdt de officier van justitie zijn 
requisitoir.
2. Na het requisitoir krijgt de verdachte gelegenheid om te antwoorden. De benadeelde partij, de 
officier van justitie en de verdachte kunnen daarna opnieuw het woord voeren. De verdachte wordt 
het recht gelaten het laatst te spreken.

Artikel 576
1. Na de sluiting van het onderzoek op de zitting beraadslaagt de rechtbank over haar bevoegdheid, 
over de ontvankelijkheid van de benadeelde partij, over de gegrondheid van haar vordering, over de 
oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en over de verwijzing in de kosten door de benadeelde 
partij en de verdachte gemaakt. Artikel 361, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. De 
beraadslaging over de verwijzing in de kosten vindt ook plaats indien de benadeelde partij haar 
vordering heeft ingetrokken of indien artikel 333 toepassing heeft gevonden.
2. De rechtbank kan, indien de omvang van de schade niet kan worden geschat doordat die 
afhankelijk is van toekomstige ontwikkelingen, de vordering voor een deel toewijzen en voor het 
overige bepalen dat de vordering buiten verdere behandeling blijft tenzij de benadeelde partij binnen 
een door de rechtbank bepaalde termijn van ten hoogste drie jaar om heropening van het onderzoek 
op de zitting verzoekt. 
3. Het vonnis bevat de beslissingen over de in het eerste lid genoemde punten. Deze beslissingen zijn 
met redenen omkleed voor zover dat voor de begrijpelijkheid van die beslissingen noodzakelijk is. 
Artikel 365, eerste tot en met derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
4. Indien de benadeelde partij of de verdachte bij de uitspraak van het vonnis aanwezig zijn, deelt de 
voorzitter mee of een rechtsmiddel tegen het vonnis openstaat en, zo ja, binnen welke termijn dat 
rechtsmiddel kan worden aangewend.
5. Indien de benadeelde partij of de verdachte niet bij de uitspraak aanwezig waren, zendt de officier 
van justitie een afschrift van het vonnis na de ondertekening ervan zo spoedig mogelijk door middel 
van een aangetekende brief aan de desbetreffende procespartij.

Paragraaf 3: Afsplitsing van de vordering in hoger beroep

Artikel 577
1. Indien de voeging van de vordering van de benadeelde partij in hoger beroep op grond van artikel 
421, tweede lid, van rechtswege voortduurt dan wel indien de benadeelde partij zich overeenkomstig 
artikel 421, derde lid, hoger beroep heeft gevoegd, is artikel 563 van overeenkomstige toepassing.

2. De artikelen 564, tot en met 576 zijn op de behandeling van overeenkomstige toepassing. 
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Paragraaf 4: Rechtsmiddelen

Artikel 578 
1. Tegen het vonnis bedoeld in artikel 576, derde lid, staat hoger beroep open voor de benadeelde 
partij, de verdachte en de officier van justitie. Voor de benadeelde partij staat hoger beroep alleen 
open indien haar vordering meer dan € 1.750 bedraagt. 
2. Het hoger beroep wordt binnen twee weken na de uitspraak van het vonnis ingesteld. Bij 
overschrijding van deze termijn door de benadeelde partij of de verdachte is het hoger beroep 
desalniettemin ontvankelijk indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de desbetreffende 
procespartij in verzuim is geweest.
3. De artikelen 406, eerste lid, en 407 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 579 
Tot behandeling van het hoger beroep is het gerechtshof bevoegd. Artikel 563,vierde lid, en artikel 
564 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 580
1. Op het indienen van schrifturen is artikel 410, eerste en tweede lid, van overeenkomstige 
toepassing. Wat daarin ten aanzien van de verdachte is bepaald, geldt eveneens ten aanzien van de 
benadeelde partij. 
2. Het ingestelde hoger beroep kan binnen vier weken na de uitspraak van het vonnis worden 
ingetrokken. 
3. De benadeelde partij kan haar vordering voor de aanvang van de zitting in hoger beroep door een 
aanvullende opgave vermeerderen. Zij kan haar vordering intrekken tot de sluiting van het onderzoek 
op de zitting.

Artikel 581 
1. De benadeelde partij en de verdachte kunnen in de schriftuur de voorzitter van het hof verzoeken 
om getuigen of deskundigen voor de zitting te doen oproepen dan wel een deskundige te doen 
benoemen. Artikel 6 is op deze verzoeken van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
onder de rechter-commissaris mede verstaan wordt de raadsheer-commissaris.
2. Op de behandeling van het hoger beroep zijn de artikelen 565, eerste en tweede lid, en 567 tot en 
met 575 van overeenkomstige toepassing. Hetzelfde geldt voor de artikelen 409, eerste lid, 415, 
tweede lid, 416, 417 en 419, met dien verstande dat hetgeen in artikel 415, tweede lid, en 416 ten 
aanzien van de verdachte is bepaald, ook geldt ten aanzien van de benadeelde partij.

Artikel 582
1. Na de sluiting van het onderzoek op de zitting beraadslaagt het gerechtshof over zijn bevoegdheid 
om van het hoger beroep kennis te nemen en over de ontvankelijkheid van de procespartij in het 
ingestelde beroep. Indien de beraadslaging daartoe aanleiding geeft, verklaart het gerechtshof zich tot 
kennisneming onbevoegd of de desbetreffende procespartij niet-ontvankelijk in het beroep.
2. In het andere geval beraadslaagt het gerechtshof mede naar aanleiding van het onderzoek in eerste 
aanleg zoals dat blijkens het proces-verbaal van de zitting heeft plaatsgevonden over de punten 
genoemd in artikel 576, eerste lid, eerste volzin. Artikel 576, eerste lid, tweede en derde volzin, en 
artikel 576, tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Het gerechtshof kan het beroep verwerpen indien en voor zover het van oordeel is dat er 
onvoldoende grond is voor vernietiging van het vonnis. Indien het gerechtshof het vonnis geheel of 
gedeeltelijk vernietigt, doet het in zoverre opnieuw recht. 
4. Het arrest bevat de beslissingen waarop de beraadslaging over de in het eerste en tweede lid 
genoemde punten leidt. Deze beslissingen zijn met redenen omkleed voor zover dat voor de 
begrijpelijkheid van die beslissingen noodzakelijk is.
5. Artikel 576, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 583
1. Tegen het arrest bedoeld dat met toepassing van artikel 577 wordt gewezen en het arrest, bedoeld 
in artikel 582, derde lid, staat beroep in cassatie open voor de benadeelde partij, de verdachte en het 
openbaar ministerie. Voor de benadeelde partij staat beroep in cassatie alleen open indien haar 
vordering meer dan € 1.750 bedraagt.
2. De artikelen 428 en 429 zijn van overeenkomstige toepassing.
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3. Het cassatieberoep wordt binnen twee weken na de uitspraak van het arrest ingesteld. Bij 
overschrijding van deze termijn door de benadeelde partij of de verdachte is het cassatieberoep 
desalniettemin ontvankelijk indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de desbetreffende 
procespartij in verzuim is geweest.

Artikel 584
1. Op de behandeling van het ingestelde beroep zijn de artikelen 431 en 434, eerste lid, van 
overeenkomstige toepassing.
2. De artikelen 435en 437zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
a. de aanzegging wordt gedaan aan de procespartij door of namens wie het beroep in cassatie is 
ingesteld;
b. artikel 437, tweede lid, ook toepassing vindt ten aanzien van de benadeelde partij en de indiening 
van een schriftuur in zoverre door een advocaat dient te geschieden, en
c. artikel 435, tweede lid, en artikel 437, derde lid, alleen toepassing vinden als de vordering van de 
benadeelde partij niet meer bedraagt dan € 1.750.
3. Artikel 436, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
hetgeen ten aanzijn van de verdachte en zijn raadsman is bepaald ook geldt ten aanzien van de 
benadeelde partij en haar advocaat.
4. De artikelen 438 tot en met 440 en 442 tot en met 444 zijn van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat de kennisgeving, bedoeld in artikel 444, tweede lid, wordt gedaan aan de 
benadeelde partij en de verdachte en dat het afschrift, bedoeld in artikel 444, derde lid, desgevraagd 
wordt verstrekt aan de benadeelde partij en de verdachte.

Paragraaf 5: Slotbepaling

Artikel 585
1. Het vonnis of arrest waarbij, na de afsplitsing van de vordering van de benadeelde partij van het 
strafgeding, die vordering geheel of gedeeltelijk is toegewezen of waarbij een 
schadevergoedingsmaatregel is opgelegd, mag niet worden tenuitvoergelegd zolang de einduitspraak 
in de hoofdzaak nog niet in kracht van gewijsde is gegaan. 
2. Het in het vorige lid bedoelde vonnis of arrest vervalt van rechtswege indien de behandeling van de 
hoofdzaak na het instellen van hoger beroep of cassatie tegen het eindvonnis of het eindarrest eindigt 
in een onherroepelijke einduitspraak waarbij, zonder dat artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht is 
toegepast, aan de verdachte geen straf of maatregel is opgelegd. 
3. Indien de vordering is afgesplitst van het strafgeding en de behandeling van de hoofzaak na het 
instellen van hoger beroep of cassatie tegen het eindvonnis of het eindarrest eindigt in een 
onherroepelijk einduitspraak waarbij de oplegging van straf of maatregel of de toepassing van artikel 
9a van het Wetboek van Strafrecht is gebaseerd op minder feiten of andere feiten dan ten grondslag 
lagen aan het in het eerste lid bedoelde vonnis of arrest, kan de gewezen verdachte, indien dat vonnis 
of arrest onherroepelijk is, het gerecht dat de beslissing gaf, verzoeken de opgelegde 
betalingsverplichtingen overeenkomstig het eindvonnis of het eindarrest kwijt te schelden dan wel het 
bedrag daarvan te verminderen. Het verzoek moet binnen vier weken worden gedaan nadat de 
einduitspraak en het in het eerste lid bedoelde vonnis of arrest onherroepelijk zijn geworden. Op de 
behandeling van het verzoek zijn de artikelen 567, 568 en 569 van overeenkomstige toepassing.
4. Een verzoek als bedoeld in het vorige lid schort de tenuitvoerlegging van het in het eerste lid 
bedoelde vonnis of arrest op totdat op dat verzoek is beslist.

Artikel II

Onze Minister zendt binnen twee jaar na inwerkingtreding van deze wet aan beide Kamers van de 
Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende 
artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en vervalt een jaar na het 
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uitbrengen van het in artikel II bedoelde verslag, tenzij bij algemene maatregel van bestuur anders 
wordt bepaald.

Artikel IV

Deze wet wordt aangehaald als: Innovatiewet Strafvordering.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, 
colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

De Minister voor Rechtsbescherming,
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zaak heeft betrokken?

7.2 Kan art. 36 Sv toepassing vinden na de aanvang van het onderzoek op de

terechtzitting?

7.3 Kan een overschrijding van de redelijke termijn grond opleveren voor de

toepassing van art. 36 Sv?

8. Cassatiemiddelen en vordering

Deze vordering tot cassatie in het belang der wet betreft een beschikking van de rechtbank
Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, van 23 mei 2018 waarbij een verzoek ex art. 36 Sv tot
verklaring dat de zaak geëindigd is, is toegewezen. Een gewaarmerkt afschrift van de beschikking
is bijgevoegd.1

Tegen de beschikking staat ingevolge art. 445 Sv geen gewoon beroep in cassatie open. Cassatie
in het belang der wet is wel mogelijk (art. 78 RO in verband met art. 456 Sv).

In deze vordering staat de uitleg van art. 36 Sv centraal. In de bestreden beschikking heeft de
rechtbank het verzoek van de verdachte om te verklaren dat de zaak is geëindigd ex art. 36 Sv,
toegewezen op een moment waarop het onderzoek ter terechtzitting al was aangevangen. De
vraag is of dat rechtens kan. Naast deze vraag spelen in de rechtspraktijk nog twee andere
vragen met betrekking tot de uitleg van art. 36 Sv. De eerste is wat onder ‘vervolging’ in de zin
van art. 36 Sv moet worden volstaan en meer in het bijzonder of het artikel toepassing kan vinden
in gevallen waarin nog geen rechter op vordering van de officier van justitie in de zaak is
betrokken. De tweede is aan de hand van welke maatstaf moet worden beoordeeld of de zaak
“niet [wordt] voortgezet” in de zin van het artikel. Meer in het bijzonder is de vraag of de
overschrijding van de redelijke termijn grond kan opleveren om te verklaren dat de zaak geëindigd
is. Ook deze twee vragen worden in deze vordering aan de Hoge Raad ter beantwoording

1 Inleiding
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voorgelegd. Zij raken, net als de vraag die in de bestreden beschikking primair aan de orde is, de
functie die aan art. 36 Sv in de hedendaagse strafrechtspleging toekomt. De vragen verdienen
daarom een samenhangende beantwoording.

In het navolgende zal ik, na de weergave van de bestreden beschikking, eerst de
wetsgeschiedenis van art. 36 Sv uiteenzetten, waarbij ook ingegaan zal worden op de relevante
wetswijzigingen die zich na de inwerkingtreding van het Wetboek van Strafvordering in 1926
hebben voorgedaan. Vervolgens zal ik de drie hiervoor genoemde vragen bespreken. De volgorde
van bespreking is daarbij als volgt. Eerst komt de vraag naar het vervolgingsbegrip, dan de vraag
naar de toepasselijke maatstaf en als laatste de vraag naar de toepasselijkheid van art. 36 Sv na
de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting. De bespreking heeft daarbij hoofdzakelijk een
beschrijvend karakter. Aangegeven zal telkens worden hoe de stand van zaken bij de
totstandkoming van het wetboek was, waarna ingegaan zal worden op de ontwikkelingen die zich
sindsdien hebben voorgedaan. Een standpuntbepaling blijft daarbij nog achterwege. Die volgt
later, nadat alle drie vraagpunten zijn besproken. Aan de onderlinge samenhang van deze
vraagpunten kan zo beter recht worden gedaan.

De rechtbank heeft het verzoek van de verdachte toegewezen en verklaart dat de zaak geëindigd is.
Zij heeft daartoe het volgende overwogen:

“ “De raadsman heeft het volgende aangevoerd.

“ Op 29 januari 2016 is verzoeker aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en het rijden
zonder rijbewijs. Op 14 april 2016 zou de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvinden, echter
is het onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd aangehouden op verzoek van de officier van
justitie. Sindsdien ligt de zaak stil. Door de verdediging is veelvuldig geïnformeerd bij het openbaar
ministerie naar de stand van zaken; onder meer bij brieven/e-mails van oktober 2016, december 2017
en januari 2018, zonder dat daar enige

“ reactie van het openbaar ministerie op is verkregen. Verzoeker bevindt zich nu ruim twee jaren in
een erg onzekere situatie over de afdoening van de zaak.

“ Gelet op het tijdsverloop in het licht van de geringe ernst van de ten laste gelegde feiten en de
actieve houding van de verdediging, is de verdediging van oordeel dat de strafzaak voor geëindigd
moet worden verklaard.

“ De officier van justitie heeft zich primair verzet tegen toewijzing van het verzoek. Hij heeft daartoe
het volgende aangevoerd.

“ Verzoeker wordt verdacht van twee misdrijven, te weten overtreding van de artikelen 8 en 9 van de
Wegenverkeerswet 1994. De behandeling van de feiten staat gepland voor de zitting van 28 juni
2018, waarbij tevens vorderingen tenuitvoerlegging van voorwaardelijk opgelegde straffen aan de
orde zullen zijn. De zaak heeft lang stilgelegen als gevolg van planningsproblemen bij het CVOM. Uit
jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat tijdsverloop geen reden tot toewijzing van het verzoek kan
zijn.

“ Subsidiair heeft de officier van justitie verzocht de behandeling van het verzoekschrift op grond van
artikel 36, lid 2, Sv, aan te houden, zodat de rechtbank een vinger aan de pols kan houden.

“ De rechtbank overweegt als volgt.

“ Verzoeker is op 29 januari 2016 aangehouden in verband met een verdenking ter zake van artikelen
8 en 9 van de Wegenverkeerswet 1994. De zaak is op 14 april 2016 aangebracht bij de politierechter
in deze rechtbank en is vervolgens ter terechtzitting voor onbepaalde tijd aangehouden op verzoek
van de officier van justitie. Ondanks dat de verdediging diverse malen bij het openbaar ministerie naar
de voortgang van de zaak heeft geïnformeerd, is de zaak sinds 14 april 2016 om onduidelijke redenen
stil blijven liggen, zonder dat de verdediging enige reactie van het openbaar ministerie op haar
brieven/e-mails heeft mogen

“ ontvangen. Eerst na indiening van het onderhavige verzoekschrift lijkt het openbaar ministerie in

2 De bestreden beschikking
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3.1.1.

3.1.2.

3.1.

3.2.1.

3.2.

actie te zijn gekomen door, zoals de officier van justitie in raadkamer heeft aangegeven, het inplannen
van de zaak op de zitting van 28 juni 2018. De rechtbank acht dit handelen van het openbaar
ministerie in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor verzoeker een
onredelijk lange termijn in onzekerheid heeft verkeerd omtrent de afdoening van zijn zaak. De
rechtbank is gelet hierop van oordeel dat er thans geen redelijke grond meer is voor voortzetting van
de vervolging tegen verzoeker. De rechtbank zal het verzoek daarom toe wijzen.

“ De rechtbank ziet gelet op het voorgaande geen reden om de behandeling van het verzoekschrift
aan te houden, zoals subsidiair voorgesteld door de officier van justitie.”

Totstandkomingsgeschiedenis

Art. 36 Sv luidde bij de inwerkingtreding van het Wetboek van Strafvordering in 1926 als
volgt:

“1. “1. Wordt eene vervolging niet voortgezet, dan kan het gerecht in feitelijken aanleg, voor
hetwelk de zaak het laatst werd vervolgd, op het verzoek van den verdachte verklaren dat
de zaak geëindigd is. De verdachte wordt gehoord, althans opgeroepen.

“1. 2. Het gerecht is bevoegd, de beslissing op het verzoek telkens gedurende een
bepaalden tijd aan te houden, indien het openbaar ministerie aannemelijk maakt dat alsnog
verdere vervolging zal plaats vinden.

“1. 3. De beschikking wordt onverwijld aan den verdachte beteekend.”

Het artikel is als art. 33a in het ORO ingevoegd bij Nota van wijzigingen van 7 februari 1920
en werd daarbij als volgt toegelicht (Kamerstukken 1919-1920, 18.1, p. 1):

“ “Het nieuw voorgestelde artikel geeft den verdachte de gelegenheid steeds een verklaring
uit te lokken, dat zijn zaak geëindigd is. Aan het eindigen der zaak verbindt het ontwerp
verschillende rechtsgevolgen. Men zie b.v. de artikel 89 en 552. Er moet derhalve worden
gezorgd, dat het eindigen der zaak zoo noodig officieel wordt vastgelegd. Men denke b.v.
aan de positie van een verdachte, in wiens zaak onbevoegdheid van den rechter, nietigheid
van dagvaarding of niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie is aangenomen en die
in afwachting is van een voortzetting, die wellicht nooit volgt.

“ Na de beteekening der beschikking, houdende verklaring dat de zaak geëindigd is, kan de
verdachte enkel onder de voorwaarden, in artikel 256, eerste, tweede en derde lid bepaald,
weder in rechten betrokken worden. Men zie dat artikel gelijk het hieronder gewijzigd wordt
voorgesteld.”

Na de inwerkingtreding van het Wetboek van Strafvordering is art. 36 Sv drie keer
gewijzigd. Bij de Wet van 8 november 1993, Stb. 1993, 591 kwam de laatste volzin van het
eerste lid te vervallen. Die was door de gelijktijdige inwerkingtreding van art. 23 lid 2 Sv
overbodig geworden. De Wet tot wijziging van de regeling betreffende de waarborgen rond
de vervolging (Wet van 1 november 2001, Stb. 2001, 531) voegde een nieuw derde lid in,
dat betrekking heeft op de oproeping van eventuele rechtstreeks belanghebbenden. De Wet
versterking positie rechter-commissaris (Wet van 1 december 2011, Stb. 2011, 600) ten
slotte voegde in het eerste lid na het woord “verdachte” de volgende zinsnede in: “of op
voordracht van de rechter-commissaris op de voet van artikel 180”. De eerst genoemde
wijziging is hier niet van belang. De beide andere wijzigingen zijn dat wel. Daarom zal de
wetsgeschiedenis ervan hier kort worden weergegeven.

Wet van 1 november 2001

De invoeging van het derde lid van art. 36 Sv is bij amendement in de wet gekomen. Het
wetsvoorstel voorzag aanvankelijk in een uitbreiding van de beklagmogelijkheid ex art. 12 Sv
in gevallen waarin de zaak was geëindigd door een kennisgeving van niet verdere vervolging
of door een verklaring op de voet van art. 36 Sv. Het voorgestelde art. 12l Sv maakte beklag

3 Wet en wetsgeschiedenis
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mogelijk binnen drie maanden nadat de rechtstreeks belanghebbende met de beëindiging
bekend was geworden. Met het oog daarop werd tevens voorgesteld om aan art. 36 Sv een
vierde lid toe te voegen dat schriftelijke mededeling van de verklaring dat de zaak was
geëindigd aan de rechtstreeks belanghebbende voorschreef.2 In het verslag van de vaste
commissie voor justitie kon het voorstel om beklag mogelijk te maken na een kennisgeving
van niet verdere vervolging op brede steun rekenen. Dat was in mindere mate het geval met
betrekking tot de mogelijkheid van beklag na een verklaring dat de zaak is geëindigd. In het
bijzonder de leden van de fractie van D66 hadden op dit punt bedenkingen. Zij meenden dat
de “opmerking in de memorie van toelichting dat de verklaring dat de zaak geëindigd is «tot
op grote hoogte een equivalent is van de kennisgeving van niet verdere vervolging» (…)
voorbij [gaat] aan “het verschil in rechtskarakter tussen een beslissing van een officier en
die van een rechter”. Indien de rechter verklaart dat de zaak geëindigd is, wilde dat volgens
deze leden zeggen “dat er voor verdere vervolging geen grond bestaat. Dit betekent dat de
rechter dan al de factoren van artikel 12 Sv (…) heeft beoordeeld”. Daar kwam dan nog bij
dat de mogelijkheid van beklag voor rechtstreeks belanghebbenden na een verklaring dat de
zaak geëindigd is, een ongewenste “ongelijkheid in het strafvorderlijk systeem” zou
opleveren. “Voor de verdachte staat immers geen rechtsmiddel open in het geval van een
verklaring dat de zaak geëindigd is”.3

In de nota naar aanleiding van het verslag betoogde de minister dat de art. 36 Sv-
procedure en de art. 12 Sv-procedure een verschillend onderwerp hadden en dat een beklag
ex art. 12 Sv na een verklaring dat de zaak geëindigd was daarom niet kon worden gezien
als een vorm van hoger beroep tegen die verklaring.4 Art. 36 Sv maakt, zo stelde de minister,
deel uit van het systeem van voortgangscontrole. Het ging daarbij om gevallen waarin een
vervolging “met onvoldoende voortvarendheid wordt doorgezet”. Zeer wel denkbaar was
dan ook dat de rechtbank de beschikking had gegeven omdat “het openbaar ministerie naar
haar oordeel veel te lang heeft getalmd” en dat het hof dat over een beklag ex art. 12 Sv
moet oordelen het daarmee volledig eens is en juist daarom oordeelt dat een last tot
vervolging passend is. Artikel 12 Sv beoogt immers, aldus de minister, een remedie te zijn in
de gevallen waarin het optreden van het openbaar minister niet vlekkeloos was. De minister
herhaalde daarbij wat hij ook al in de memorie van toelichting had aangegeven5, namelijk
dat, als er wat betreft de mogelijkheid van beklag verschil gemaakt zou worden tussen een
kennisgeving van niet verdere vervolging en een beschikking ex art. 36 Sv (zodat die
beschikking de verdachte meer bescherming biedt dan de bedoelde kennisgeving), dit zou
impliceren dat de procedure van art. 36 Sv ook gevolgd zou moeten kunnen worden na een
kennisgeving van niet verdere vervolging. Dit zou tot een aanmerkelijke verzwaring van de
werklast van de rechtbanken kunnen leiden. Daar kwam dan nog bij dat de art. 36 Sv-
procedure in dat geval zou moeten waarborgen dat de rechtstreeks belanghebbende in
staat wordt gesteld zijn opvatting kenbaar te maken. Dat zou vooral problematisch zijn in
gevallen waarin niet alle belanghebbenden kunnen worden bereikt. Dan staat ofwel de
verdachte in de kou (omdat de beslissing op zijn verzoek voor onbepaalde tijd moet worden
aangehouden) ofwel de rechtstreeks belanghebbende (omdat zijn beklagrecht verloren is
gegaan zonder dat hij is gehoord). Ten slotte wees de minister erop dat de rechtseenheid in
het gedrang zou komen als de rechtbanken in de art. 36 Sv-procedure en de hoven in de art.
12 Sv-procedure over dezelfde vragen oordelen.

Dit betoog kon de D66-fractie kennelijk niet overtuigen. Door het lid Dittrich c.s. werden,
voor zover hier van belang, twee amendementen ingediend. Het eerste amendement
wijzigde het voorgestelde art. 12l Sv aldus dat beklag is uitgesloten na een verklaring dat de
zaak is geëindigd. Dit amendement werd als volgt toegelicht:6

“ “Wanneer de rechter de zaak op verzoek van de verdachte voor

“ geëindigd heeft verklaard, dan staat het op gespannen voet met het

“ systeem van gesloten rechtsmiddelen om de rechtstreeks in zijn belang

“ getroffene het recht te geven zijn beklag bij het gerechtshof te doen. Beter

“ is het om conform het advies van het College van procureurs-generaal en
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“ de NVVR de rechtstreeks in zijn belang getroffene zijn visie aan de rechter,

“ die op het verzoek van de verdachte om de strafzaak voor geëindigd te

“ verklaren is geadieerd, bekend te laten maken.”

Het tweede amendement voorzag in de invoeging in art. 36 Sv van het derde lid zoals dat
thans luidt. Dit amendement kende de volgende toelichting:7

“ “De rechtstreeks in zijn belang getroffene dient het recht te krijgen zijn

“ mening te geven over de eventuele geëindigd verklaring van de strafzaak

“ tegen de verdachte. Daartoe moet hij worden opgeroepen en door de

“ rechter gehoord.

“ Besluit de rechter dat de strafzaak toch geëindigd kan worden verklaard,

“ dan komt de rechtstreeks in zijn belang getroffene niet meer het recht toe

“ om op grond van art. 12 L zijn beklag bij het Gerechtshof te doen. Dit

“ laatste wordt in amendement nr. 10 geregeld.”

De algemene beraadslaging over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer leverde niet veel
meer dan een herhaling van zetten op. De heer Dittrich stelde in de eerste termijn dat een
beklag ex art. 12 Sv nadat de rechtbank de zaak voor geëindigd had verklaard op
gespannen voet stond met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen.8 Minister Korthals
waarschuwde tegen het in elkaar vlechten van de art. 12 Sv-procedure en de art. 36 Sv-
procedure, waardoor beide procedures niet tot hun recht zouden komen. Als de rechter in de
art. 36 Sv-procedure rekening moet houden met de belangen van de slachtoffers, komt een
krachtige voortgangscontrole in het gedrang, terwijl de slachtoffers hun recht om te klagen
verliezen. De minister wees erop dat de rechtbank niet de vervolging kan bevelen.9 In de
tweede termijn stelde de heer Dittrich dat het juiste een voordeel was dat “alles” bij de
rechtbank werd geconcentreerd. Daardoor zal de rechter die over een verzoek ex art. 36 Sv
moet oordelen, de belangen van de verdachte en het slachtoffer tegen elkaar moeten
afwegen.10 Beide amendementen werden aangenomen.11

Wet van 1 december 2011

Dan nu de toevoeging in het eerste lid van art. 36 Sv van de zinsnede: “of op voordracht
van de rechter-commissaris op de voet van artikel 180” bij de Wet versterking positie
rechter-commissaris. Deze wijziging werd, samen met een hierna nog ter sprake komende
wijziging van art. 180 Sv, in het algemene deel van de MvT als volgt toegelicht
(Kamerstukken II, 2009-2010, 32177, nr. 3, p. 13):

“4.2 “4.2 Het toezicht op de voortgang van het opsporingsonderzoek

“4.2 Op grond van artikel 180 Sv waakt de rechter-commissaris over de voortgang

“4.2 van het opsporingsonderzoek. De bepaling is ingevoegd bij de wet van 10 november
2004 (Stb. 2004, 578). In het voorstel krijgt de bepaling een meer centrale positie als gevolg
van de opheffing van de kennisgeving inzake verdere vervolging, en het daartegen gerichte
bezwaarschrift. Ter verduidelijking van de werking en ter bevordering van de toepassing is
het artikel op enkele punten gewijzigd en aangevuld. De uitoefening van bevoegdheid van
de rechter-commissaris gaat uit van een stapsgewijze aanpak: hij zal zich een indruk vormen
van de zaak, en daarbij de zienswijze van de verdachte en de officier van justitie betrekken.
Indien hij dat nodig acht kan hij vervolgens een termijn stellen waarbinnen het onderzoek
dient te worden afgerond. In het uiterste geval kan de rechter-commissaris het onderzoek
doen beëindigen. De NOvA, NVvR en het openbaar ministerie vroegen in hun adviezen om
verduidelijking van de gevolgen van deze beslissing. In een dergelijk geval zal de officier van
justitie een beslissing moeten nemen of hij de zaak vervolgt of seponeert.

“4.2 Het voorstel bevat tevens de bevoegdheid voor de rechter-commissaris om de zaak
voor te leggen aan de rechtbank met het oog op toepassing van artikel 36 Sv, een verklaring
dat de zaak is geëindigd. De rechtbank zal tot een dergelijke beslissing komen, indien het
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gelet op de inactiviteit van de kant van het openbaar ministerie en of de zeer lange duur van
het onderzoek, onredelijk is dat de vervolging nog doorgang vindt. Het indienen van een
verzoek tot beëindiging van de zaak is een belangrijk middel voor de verdediging om een
voor haar gunstige beslissing uit te lokken.”

In de artikelsgewijze toelichting werd daaraan nog het volgende toegevoegd (Kamerstukken
II, 2009-2010, 32177, nr. 3, p. 22):

“ “Onderdeel E (artikel 36)

“ In artikel 36 Sv is geregeld dat de rechter-commissaris, in aanvulling op

“ zijn bevoegdheid uit hoofde van artikel 180 Sv, een zaak kan voordragen

“ aan de rechtbank met het oog op een verklaring dat de zaak geëindigd is.

“ Het gaat om (uitzonderlijke) gevallen waarin de rechter-commissaris van

“ opvatting is, dat er geen redelijke grond meer bestaat om de vervolging

“ tegen de verdachte door te zetten. Met het oog op het verstrekkende

“ gevolg van een beslissing tot beëindiging van de vervolging, is deze

“ beslissing in artikel 36 Sv overgelaten aan de raadkamer van de rechtbank.”

Volgens de onder 3.3.1 geciteerde MvT is de in art. 180 Sv neergelegde bepaling ingevoegd
bij de wet van 10 november 2004, Stb. 2004, 578. Dat is niet helemaal juist. De genoemde
wet bracht wel een ingrijpende wijziging van art. 180 Sv. Vóór die wijziging hield het artikel
in dat de rechtbank waakte tegen nodeloze vertraging van het onderzoek en dat die
rechtbank de onverwijlde of spoedige beëindiging van het onderzoek kon bevelen. Het lijdt,
mede gelet op de plaatsing van art. 180 Sv in een Titel die betrekking had op de rechter-
commissaris12, weinig twijfel dat hier met “onderzoek” het gerechtelijk vooronderzoek werd
bedoeld.13 De wetswijziging hield onder meer in dat “rechtbank” werd vervangen door
“rechter-commissaris” en dat “onderzoek” plaats maakte voor “opsporingsonderzoek”.
Daarmee veranderde de bepaling van karakter. Het ging niet langer om toezicht door de
rechtbank op de verrichtingen van de rechter-commissaris, maar om toezicht van de rechter-
commissaris op de voortgang van het opsporingsonderzoek. Deze verandering hing, zo blijkt
uit de MvT, samen met de introductie van de mogelijkheid om de gevangenhouding in één
keer voor negentig dagen te bevelen. Het toezicht van de rechter-commissaris werd
voorgesteld als een “aanvullende waarborg”, die het wegvallen van het “toezicht op de
vooruitgang en daarmee de druk op die voortgang die van de verlengingszittingen door de
raadkamer uitgaat” moest compenseren. “De wijziging van artikel 180 Sv kan bevorderen
dat de rechter-commissaris, vooral in gevallen waarin de voorlopige hechtenis op de
onderzoeksgrond voortduurt, nagaat of dat onderzoek voldoende vordert”.14 Het toezicht
van de rechter-commissaris was echter niet beperkt tot gevallen waarin de verdachte zich op
de onderzoeksgrond in voorlopige hechtenis bevond. De wetswijziging had een ruimere
strekking, zoals kan worden afgeleid uit de volgende passage uit de toelichting, waarin
ingegaan wordt op door de NVvR geuite kritiek:15

“ “Met de NVvR kan worden ingestemd dat het huidige artikel 180 Sv ziet op de voortgang
van het gerechtelijk vooronderzoek door de rechter-commisaris.

“ De bepaling past binnen het klassieke patroon van het Wetboek van Strafvordering waarin
de rechter-commissaris in het gerechtelijk vooronderzoek het wezenlijke onderzoek
verrichtte en het opsporingsonderzoek daar slechts op vooruitliep. Die situatie nu is thans
niet meer de regel maar de uitzondering. Welhaast alle dwangmiddelen en
opsporingsbevoegdheden kunnen worden toegepast los van een gerechtelijk
vooronderzoek. Het thans voorbereide wetsvoorstel dat de doorzoeking uit het gerechtelijk
vooronderzoek door de rechter-commissaris loskoppelt uit het gerechtelijk vooronderzoek
vormt in deze ontwikkeling een nieuwe stap. Het resultaat is dat het wezenlijke onderzoek
thans reeds, en in de toekomst wellicht nog meer, plaatsvindt in het kader van

“ het opsporingsonderzoek. Daar nu ontbreekt thans rechterlijk toezicht op de voortgang.
Gewezen kan nog worden op art. 36 Sv: een verklaring dat de zaak geëindigd is kan door de
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verdachte worden verzocht als een vervolging niet voortgezet wordt. Van een vervolging
behoeft bij een opsporingsonderzoek evenwel nog geen sprake te zijn.”

De Wet versterking positie rechter-commissaris, die zoals wij zagen toepassing van art. 36
Sv op voordracht van de rechter-commissaris mogelijk maakte, wijzigde ook art. 180 Sv. De
bevoegdheid van de rechter-commissaris om ambtshalve de voortgang van het
opsporingsonderzoek te beoordelen, werd beperkt. Nieuw was voorts dat de rechter-
commissaris de officier van justitie een termijn kon stellen voor beëindiging van het
opsporingsonderzoek en dat hij de zaak met het oog op toepassing van art. 36 Sv kon
voorleggen aan de rechtbank. Van de bevoegdheid van de rechter-commissaris om de
onverwijlde of spoedige beëindiging van het opsporingsonderzoek te bevelen, werd daarbij
niet langer gerept. Deze wijziging werd betrekkelijk summier toegelicht. Zie daarvoor de
reeds onder 3.3.1 weergegeven passages uit de MvT.

Huidige wettekst

De hiervoor weergegeven wetswijzigingen maken dat de artikelen 36 en 180 Sv tegenwoordig als
volgt luiden:

“ “Artikel 36 Sv

“ 1. Wordt eene vervolging niet voortgezet, dan kan het gerecht in feitelijken aanleg, voor hetwelk
de zaak het laatst werd vervolgd, op het verzoek van den verdachte of op voordracht van de
rechter-commissaris op de voet van artikel 180, verklaren dat de zaak geëindigd is.

“ 2. Het gerecht is bevoegd, de beslissing op het verzoek telkens gedurende een bepaalden tijd
aan te houden, indien het openbaar ministerie aannemelijk maakt dat alsnog verdere vervolging
zal plaats vinden.

“ 3. Alvorens het gerecht zijn beslissing neemt, roept het de rechtstreeks belanghebbende die
hem bekend is op om te worden gehoord over het verzoek van de verdachte.

“ 4. De beschikking wordt onverwijld aan den verdachte beteekend.

“ Artikel 180 Sv

“ 1. De rechter-commissaris waakt tegen nodeloze vertraging van het opsporingsonderzoek.

“ 2. De rechter-commissaris kan op verzoek van de verdachte of diens raadsman, en indien hij uit
hoofde van de artikelen 181 tot en met 183 onderzoekshandelingen verricht tevens ambtshalve,
de voortgang van het opsporingsonderzoek beoordelen. De rechter-commissaris kan zich daartoe
de processtukken doen overleggen. Indien hij dit nodig acht hoort de rechter-commissaris de
officier van justitie en de verdachte of diens raadsman.

“ 3. De rechter-commissaris kan de officier van justitie een termijn stellen voor beëindiging van het
opsporingsonderzoek. De rechter-commissaris kan de zaak tevens voorleggen aan de rechtbank,
met het oog op toepassing van artikel 36.”

Het wetboek van 1926

Hoewel de onder 3.1.1 weergegeven toelichting op het bij Nota van wijzigingen ingevoegde
art. 33a ORO summier is, kan het moeilijk anders dan dat bij de inwerkingtreding van het
Wetboek van Strafvordering onder “vervolging” in art. 36 Sv moest worden verstaan de
situatie waarin een rechter op vordering van de officier van justitie in de zaak was
betrokken. De systematiek van het wetboek liet geen andere uitleg toe. Ik wijs slechts op
het nog steeds bestaande onderscheid dat in de artt. 167 en 242 Sv wordt gemaakt tussen
de beslissing tot vervolging en de beslissing tot verdere vervolging en het verschil in
rechtsgevolgen dat in verband daarmee bestaat tussen een informeel sepot en een
kennisgeving van niet verdere vervolging. Overigens biedt ook de weergegeven toelichting
steun aan deze uitleg. Niet alleen hebben de daarin genoemde voorbeelden uitsluitend
betrekking op situaties waarin de rechter (door het uitbrengen van een dagvaarding) in de
zaak is betrokken, maar ook wordt daarin als rechtsgevolg van de verklaring dat de zaak

4 Het begrip “vervolging” in art. 36 Sv
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geëindigd is, genoemd dat de verdachte in de regel niet weder in rechten betrokken kan
worden. Het woord “weder” duidt erop dat het gaat om gevallen waarin de verdachte in
rechte is betrokken. Dat is nog niet het geval als nog enkel een opsporingsonderzoek heeft
plaats gevonden.

In hun commentaar op art. 36 Sv schrijven Blok en Besier dat art. 36 Sv geen toepassing
kan vinden als er nog geen vervolging is ingesteld, en voegen daaraan toe: “Dus niet
gedurende de periode van het opsporingsonderzoek, mocht gedurende deze periode
voorloopige hechtenis zijn toegepast, dan moet de weg van art. 245 worden ingeslagen.”.16

Dit citaat lijkt erop te wijzen dat Blok en Besier meenden dat van vervolging in de zin van art.
36 Sv geen sprake is als voorlopige hechtenis wordt toegepast in gevallen waarin enkel een
opsporingsonderzoek is ingesteld – en dus niet een gerechtelijk vooronderzoek. Dat
bevreemdt. Elders stellen Blok en Besier dat vervolging ook gedurende het
opsporingsonderzoek kan plaatshebben: de verdachte wordt namelijk ook (buiten het geval
van een gerechtelijk vooronderzoek) vervolgd “gedurende den tijd, dien hij in voorloopige
hechtenis doorbrengt”.17 Art. 245-oud Sv waarnaar Blok en Besier verwezen gaf de
verdachte het recht om in gevallen waarin geen gerechtelijk vooronderzoek had
plaatsgevonden, maar wel voorlopige hechtenis was toegepast, de rechtbank te verzoeken
de officier van justitie een termijn te stellen waarbinnen deze over al dan niet verder
vervolgen moest beslissen. Het woord “verder” duidt erop dat wél sprake was geweest van
vervolging. Mogelijk bedoelden de schrijvers dat art. 245-oud Sv een lex specialis bevatte en
dat de toepassing van art. 36 Sv om die reden in de bedoelde situatie was uitgesloten. Maar
wat daarvan ook zij, gelet op het systeem van het wetboek is moeilijk vol te houden dat het
vorderen van de bewaring (en daarmee van de voorlopige hechtenis) door de officier van
justitie geen vervolging impliceerde. Door die vordering werd immers een rechter in de zaak
betrokken. De strafvervolging nam, zoals het nooit wet geworden art. 136 ORO bepaalde,
door die vordering een aanvang. De heersende leer neemt aan dat de verdachte vanaf dat
moment wordt vervolgd, totdat daaraan door bijvoorbeeld een onherroepelijke einduitspraak
een einde komt.18

De toelichting op het bij Nota van wijzigingen ingevoegde art. 33a ORO bevatte geen
uitputtende opsomming van gevallen waarin een verklaring dat de zaak was geëindigd, kon
worden gegeven. De daarin genoemde gevallen waren slechts voorbeelden. Die voorbeelden
hadden alle betrekking op de situatie waarin de berechting was uitgelopen op een
onherroepelijke einduitspraak over de formele vragen van art. 348 Sv. Het was begrijpelijk
dat de voorbeelden zich tot dit type gevallen beperkten. In het vooronderzoek golden
termijnen waarbinnen de officier van justitie over al dan niet verder vervolgen diende te
beslissen. Na de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek begon een wettelijke termijn
van een maand te lopen, die op vordering van de officier van justitie telkens voor bepaalde
tijd kon worden verlengd (art. 244 Sv-oud). Voor het geval geen gerechtelijk vooronderzoek
was ingesteld, maar wel voorlopige hechtenis was toegepast, bepaalde art. 245 Sv-oud
zoals we reeds zagen dat de verdachte de rechtbank om het stellen van een – eveneens
telkens te verlengen – termijn kon verzoeken. Indien de officier van justitie na een
kennisgeving van verdere vervolging in gebreke bleef om tot dagvaarding over te gaan, kon
de verdachte de rechtbank eveneens verzoeken een termijn te stellen (art. 253 lid 2 Sv-
oud). Voor het geval de dagvaarding is ingetrokken, voorzag art. 267 Sv (zoals overigens
nog steeds het geval is) in een op verzoek van de verdachte door de rechtbank te stellen
termijn. Op verzuim van deze termijnen stond een sanctie: de officier van justitie verloor
daardoor in beginsel zijn vervolgingsrecht (art. 255, leden 4 en 5 Sv-oud).19 Door deze
termijnregelingen bestond in het vooronderzoek aan art. 36 Sv weinig behoefte. Toch waren
er wel enkele uitzonderlijke gevallen waarin het artikel toegevoegde waarde had. Blok en
Besier noemen het geval waarin de officier van justitie een kennisgeving van niet verdere
vervolging doet uitgaan op grond van de onbevoegdheid van de rechtbank. In dat geval
verliest het OM het vervolgingsrecht niet: het onderzoek kan voor een ander gerecht worden
voortgezet (art. 246 lid 2 Sv). Als die voortzetting achterwege blijft, kan art. 36 Sv uitkomst
bieden. Een tweede, gelijksoortig geval dat Blok en Besier noemen, betreft de door de
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rechtbank uitgesproken onbevoegdheid in de bezwaarschriftenprocedure. Ook dan kan de
verdere vervolging voor een ander, wel bevoegd gerecht plaatsvinden en kan van art. 36 Sv
gebruik gemaakt worden als de voortzetting van de vervolging achterwege blijft.20 Een
derde, niet door Blok en Besier genoemd geval deed zich, naar het mij voorkomt, voor als de
rechter-commissaris de vordering bewaring afwees. Art. 245 Sv-oud maakte een verzoek om
termijnstelling namelijk alleen mogelijk als voorlopige hechtenis “is toegepast”. Daarvan is bij
afwijzing van de vordering geen sprake, zodat de verdachte aangewezen was op art. 36 Sv.
Voor de afwijzing van de vordering gerechtelijk vooronderzoek gold min of meer hetzelfde.
Art. 244 Sv-oud stelde alleen een termijn als een gerechtelijk vooronderzoek “heeft plaats
gehad”.

De hiervoor genoemde termijnregelingen zijn komen te vervallen bij de Wet versterking
positie rechter-commissaris. Dat heeft tot gevolg gehad dat het aantal gevallen waarin na
een vordering bewaring of na een vordering gerechtelijk vooronderzoek behoefte zou
kunnen bestaan aan art. 36 Sv, groter is geworden. Dat echter was een verandering die in
de praktijk nog maar van weinig betekenis was. Dat kwam doordat het wettelijk kader
waarbinnen art. 36 Sv een plaats had, in de jurisprudentie werd los gelaten. De verklaring
daarvoor lijkt te moeten worden gezocht in een geleidelijke ontwikkeling die zich sinds 1926
had voltrokken. Het opsporingsonderzoek was in betekenis toegenomen ten koste van het
gerechtelijk vooronderzoek. Dat maakte het steeds onbevredigender dat de wet de
verdachte in het vooronderzoek alleen rechtsbescherming bood als sprake was van een
formele vervolging. Als alleen een opsporingsonderzoek werd ingesteld, hoe ingrijpend voor
de verdachte ook, voorzag de wet niet in bepalingen die een voortvarende afhandeling
moesten garanderen. Zekerheid dat hij van vervolging verschoond zou blijven als de officier
van justitie de zaak seponeerde, bood de wet de verdachte voorts niet. De oplossing voor
dit probleem zocht de Hoge Raad in elk geval aanvankelijk in art. 36 Sv. Daarover het
volgende.

Jurisprudentiële ontwikkelingen

In HR 17 juni 1975, NJ 1975/467 was opnieuw de vraag aan de orde wat de rechtsgevolgen
waren van een informeel sepot. De Hoge Raad hield vast aan zijn in HR 2 juni 1964, NJ
1964/419 ingenomen standpunt dat “het niet tot de bevoegdheid van de rechter behoort
uitbreiding te geven aan de gevallen waarin de wet aan een kennisgeving van de Officier
omtrent niet-vervolging het rechtsgevolg heeft verbonden dat nadien het O.M. is verstoken
van het recht tot zodanige vervolging over te gaan”. De Hoge Raad liet daarop – naar
aanleiding van het middel dat zich ook keerde tegen de overweging van het hof dat de
verdachte een verklaring ex art. 36 Sv had moeten uitlokken – volgen dat “daaraan niet kan
afdoen dat (…) een verdachte aan wie een mededeling als voormeld is gedaan, niet licht zal
overgaan tot indiening van een verzoek als bedoeld in art. 36, eerste lid, Sv”. Bij de
bespreking van het derde middel deed de Hoge Raad daar nog een schepje bovenop. Dat
middel klaagde dat het openbaar ministerie in deze juridisch-technisch simpele strafzaak pas
een jaar na het plegen van het feit tot dagvaarding was overgegaan en aldus in strijd had
gehandeld met art. 242 Sv, dat voorschrijft dat als er na het voorbereidende onderzoek
reden is voor verdere vervolging, daartoe “zoo spoedig mogelijk” moet worden overgegaan.
De Hoge Raad viel niet over het feit dat in dit geval niet art. 242 Sv, maar art. 167 Sv van
toepassing was. Hij formuleerde een rechtsregel die ook betrekking had op art. 167 Sv (dat
voorschrijft dat zo spoedig mogelijk moet worden overgegaan tot vervolging als het
opsporingsonderzoek daartoe aanleiding geeft):

“dat het Wetboek van Strafvordering aan niet-nakoming van het bepaalde in de artt. 242,
eerste lid, of 167, eerste lid, van dit wetboek — in welk geval de verdachte bevoegd is een
verklaring als bedoeld in art. 36 van genoemd wetboek uit te lokken — niet het gevolg
verbindt dat (verdere) vervolging uitgesloten is”

In het arrest kan moeilijk iets anders gelezen worden dan dat een verklaring dat de zaak
geëindigd is, gegeven kan worden zowel in het geval van een informeel sepot als in het
geval een beslissing tot vervolgen na een ingesteld opsporingsonderzoek uitbleef. Het is
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opmerkelijk dat de Hoge Raad, die zich niet bevoegd achtte om uitbreiding te geven aan de
gevallen waarin de wet aan een beslissing “omtrent niet vervolging” het rechtsgevolg van
verlies van vervolgingsrecht verbindt, zich wel bevoegd achtte om uitbreiding te geven aan
de gevallen waarin de wet een verklaring dat de zaak geëindigd is, mogelijk maakte.

Zoals bekend is de Hoge Raad in zoverre teruggekomen op zijn in HR 2 juni 1964, NJ
1964/419 ingenomen standpunt dat een informeel sepot het vervolgingsrecht niet aantast,
dat hij heeft aanvaard dat de beginselen van een behoorlijke procesorde kunnen
meebrengen dat het openbaar ministerie aan een dergelijk sepot is gebonden. Aan de door
de Hoge Raad geschapen mogelijkheid een informeel sepot om te zetten in een verklaring
dat de zaak geëindigd is, bestaat daarom tegenwoordig niet veel behoefte meer. Het is zelfs
de vraag of een dergelijke upgrade nog wel mogelijk is. Zie daarover hierna, onder 5.5 e.v.
Anders ligt het met de mogelijkheid om bij “niet-nakoming” van art. 167 Sv een verklaring uit
te lokken dat de zaak is geëindigd. Daarvan kan niet gezegd worden dat aan die
mogelijkheid geen behoefte bestaat. De moeilijkheid is hier dat de Hoge Raad zich, althans
voor zover ik weet, na het besproken arrest niet meer over deze mogelijkheid heeft
uitgelaten. Of hij bij zijn in dat arrest uitgesproken opvatting is gebleven, is daardoor niet
helemaal duidelijk. Onduidelijk is ook wat die opvatting precies inhield. Had de Hoge Raad
met de “niet-nakoming” van art. 167 Sv enkel het oog op het uitblijven van een beslissing
nadat het opsporingsonderzoek is afgerond? Of bedoelde hij toepassing van art. 36 Sv ook
mogelijk te maken in gevallen waarin het opsporingsonderzoek zelf niet voortvarend
plaatsvindt? Aan deze onduidelijkheid lijkt de lagere jurisprudentie zich weinig gelegen te
hebben laten liggen. Die ging, zoals uit het navolgende mogen blijken, haar eigen weg. Aan
het arrest van de Hoge Raad werd, voor zover ik heb kunnen nagaan, niet gerefereerd.

In Rb Breda 20 september 1984, NJ 1985/185, was door de verdachte primair een verzoek
ex art. 36 Sv gedaan, en subsidiair een verzoek om termijnstelling ex art. 245 lid 2 Sv-oud.
De rechtbank overwoog dat weliswaar door de officier van justitie geen daad was gesteld
waardoor de rechter in de zaak is betrokken, maar dat “desalniettemin in het verband van
de art. 36 en 245 Sv gesproken kan worden van vervolging in de zin van deze bepalingen,
nu inverzekeringstelling is toegepast”. Zij wees er daarbij op dat “de inverzekeringstelling
een gebeurlijkheid is van een zodanig ingrijpend karakter, dat zij in het beleven van de
verdachte stellig als daad van vervolging wordt ervaren en bij de verdachte de
gerechtvaardigde behoefte oproept aan zekerheid omtrent wat hem verder van de zijde der
justitie te wachten staat, zulks mede met het oog op een eventueel in te dienen verzoek tot
schadevergoeding wegens ondergane inverzekeringstelling”. De rechtbank was dan ook van
oordeel dat de verdachte in beide verzoeken kon worden ontvangen. Zij wees vervolgens
het primaire verzoek af en het subsidiaire verzoek toe.

De rechtbank motiveerde de doorbreking van de wettelijke systematiek met een beroep op
het ingrijpende karakter van de inverzekeringstelling en de daaraan verbonden mogelijkheid
om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen. Daaruit kan worden afgeleid dat deze
doorbreking in haar opvatting beperkt bleef tot gevallen waarin inverzekeringstelling is
toegepast. De rechtbank Zutphen ging in haar beschikking van 1 juli 1987, NJ 1987/942, een
hele stap verder. In deze fraudezaak was de verdachte in mei 1984 door de FIOD verhoord.
In november 1986 ontving de verdachte een brief van de officier van justitie, waarin deze
hem meedeelde dat hij voornemens was een dagvaarding uit te brengen, maar dat hij eerst
de uitkomst van een samenhangende zaak af te willen wachten. Op het moment waarop de
rechtbank oordeelde over het verzoek van de verdachte om te verklaren dat de zaak
geëindigd was, was de bezwaarschriftenprocedure in de samenhangende zaak gevorderd
tot de Hoge Raad. De rechtbank oordeelde dat de verdachte ontvankelijk was in zijn verzoek
en overwoog daartoe het volgende:

“ “Aan de OvJ zij toegegeven dat de tekst van art. 36 Sv i.c. de ontvankelijkheid van
verzoeker lijkt uit te sluiten, voor zover men tenminste onder vervolging wil begrijpen
‘handelingen waardoor vanwege de met de vervolging belaste ambtenaren eenige vordering
bij den rechter wordt gedaan of op eenige andere wijze de zaak aan diens kennisneming
wordt onderworpen.’
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“ De Rb. is evenwel van oordeel dat in het kader van art. 36 Sv naar hedendaagse
maatstaven aan het begrip vervolging een ruimere omschrijving dient te worden toegekend
en dat daaronder ook dient te vallen de situatie dat vanwege de Staat jegens de
betrokkene een handeling is verricht waaruit deze heeft opgemaakt — en in redelijkheid
heeft kunnen opmaken — dat het OM het ernstige voornemen heeft tegen hem een
strafvervolging in te stellen en als gevolg daarvan de positie van de betrokkene in
belangrijke mate wordt beinvloed. De Rb. zoekt daarbij aansluiting bij de uitleg die de HR
heeft gegeven aan het begrip ‘charged’ in art. 6 lid 1 Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

“ Art. 36 Sv beoogt immers, evenals vorenbedoelde verdragsbepaling, tegen te gaan dat
verdachte te lang in een onzekere toestand hoeft te verkeren over zijn lot, en een redelijke
uitleg van art. 36 Sv brengt met zich mee dat de in dat artikel voorziene procedure mede
gezien mag worden als een van de nationale uitwerkingen van de in de verdragstekst
gegeven garantie.”

De rechtbank oordeelde daarbij dat in elk geval vanaf 3 november 1986, de datum van de
brief die de verdachte ontving, sprake was van een vervolging. Duidelijk zal zijn dat de
rechtbank, door aansluiting te zoeken bij het begrip criminal charge in art. 6 EVRM, koos voor
een uitleg van art. 36 Sv die de wetgever van 1926 niet voor ogen kan hebben gestaan. Het
EVRM moest immers in 1926 nog het licht zien.

De idee dat voor de uitleg van het begrip vervolging in art. 36 Sv aansluiting moet worden
gezocht bij art. 6 EVRM, heeft in de lagere jurisprudentie wortel geschoten. In Rb ’s-
Hertogenbosch 1 december 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BK4849 had het OM de raadsman
van de verdachte een fax gestuurd met de mededeling dat zijn cliënte nog steeds verdachte
was, maar dat een eventuele vervolgingsbeslissing tot een nader moment werd uitgesteld.
Die mededeling was, zo overwoog de rechtbank, weliswaar nog geen daad waardoor een
rechter in de zaak wordt betrokken, maar zij kon wel als startpunt van de vervolging in de
zin van art. 36 Sv worden aangemerkt aangezien daarvoor het begrip criminal charge in art. 6
EVRM bepalend is. Ook in Rb Limburg 2 april 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:3208 (waarin het
eerste verhoor door de politie als begin van de vervolging werd aangemerkt) en in Rb
Zeeland-West-Brabant 28 april 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:2734 (waarin de aanhouding van
de verdachte als startpunt van de vervolging werd aangemerkt) werd uitdrukkelijk
overwogen dat van een formele daad van vervolging nog geen sprake was, maar dat
aansluiting moest worden gezocht bij het begrip criminal charge als bedoeld in art. 6 EVRM.
Naast deze beschikkingen staan beschikkingen waarin, hoewel van een formele daad van
vervolging geen sprake was, impliciet werd geoordeeld dat het verzoek ontvankelijk was. Ik
noem Rb Zutphen 18 juni 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BM8269 (waarin de verdachte na de
inbeslagneming van zijn auto niets meer van het OM had gehoord en de rechtbank de
beslissing op het verzoek aanhield op de voet van art. 36 lid 2 Sv) en Rb Noord-Holland 27
juni 2016, NBSTRAF 2016/157 (waarin de verdachte na zijn aanhouding was heengezonden
en de rechtbank het verzoek om toepassing te geven aan art. 36 Sv toewees). In de
gepubliceerde beschikkingen van de afgelopen decennia ben ik geen beschikkingen
tegengekomen waarin de verdachte niet-ontvankelijk werd verklaard in zijn verzoek op de
grond dat van een formele daad van vervolging nog geen sprake was. De opvatting dat een
vervolging in de zin van art. 36 Sv geen formele daad van vervolging vereist, lijkt dus wijd
verbreid.21

Invloed wetswijzigingen

Voor die opvatting kan tegenwoordig ook steun worden gevonden in de wet. Zoals onder
3.1 is uiteengezet, werd art. 180 Sv bij de Wet van 10 november 2004, Stb. 2004, 578 in die
zin gewijzigd dat de rechter-commissaris werd belast met het toezicht op de voortgang van
het opsporingsonderzoek. In de memorie van toelichting op die wijziging werd zoals wij
zagen een verband gelegd met art. 36 Sv: “een verklaring dat de zaak geëindigd is kan door
de verdachte worden verzocht als een vervolging niet voortgezet wordt. Van een vervolging
behoeft bij een opsporingsonderzoek evenwel nog geen sprake te zijn.” In deze passage
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wordt vastgehouden aan het beperkte, formele vervolgingsbegrip. Daarin werd een
bijkomend argument gezien voor het toezicht waarmee de rechter-commissaris werd belast.
Art. 36 Sv kon in het noodzakelijk geachte toezicht niet voorzien omdat tijdens het
opsporingsonderzoek geen sprake hoefde te zijn van vervolging. Het heeft er veel van weg
dat de wetgever bij de wijziging die de Wet versterking positie rechter-commissaris in art.
180 Sv bracht, stilzwijgend van een ruimer vervolgingsbegrip uitging. Art. 36 Sv lijkt in de
onder punt 3.3.1 weergegeven memorie van toelichting te worden gepresenteerd als het
sluitstuk van de “stapsgewijze aanpak” die de rechter-commissaris bij zijn toezicht op de
opsporing diende te volgen. “In het uiterste geval”, zo wordt gesteld, “kan de rechter-
commissaris het onderzoek doen beëindigen.” Nu werd daarmee niet de beëindiging van de
vervolging bedoeld, maar de beëindiging van het opsporingsonderzoek. De officier van
justitie kon een termijn worden gesteld waarbinnen deze diende te kiezen tussen vervolgen
en seponeren. Maar daar hield het niet mee op. De rechter-commissaris kreeg ook de
bevoegdheid om de zaak aan de rechtbank voor te leggen met het oog op toepassing van
art. 36 Sv. Het zou daarbij gaan “om (uitzonderlijke) gevallen waarin de rechter-commissaris
van opvatting is, dat er geen redelijke grond meer bestaat om de vervolging tegen de
verdachte door te zetten”. In die gevallen, zo is kennelijk de gedachte, heeft het stellen van
een termijn geen zin. Dat de rechter-commissaris deze weg alleen kan bewandelen in zaken
waarin sprake is geweest van een formele daad van vervolging, wordt in de gegeven
toelichting niet gesteld. De directe koppeling die in art. 180 Sv en de daarop gegeven
toelichting wordt gelegd met het toezicht op de voortgang van het opsporingsonderzoek
wekt juist de sterke suggestie dat het voorleggen van de zaak aan de rechtbank een
mogelijkheid is die in alle gevallen van nodeloze vertraging van het opsporingsonderzoek
bestaat.

Aandacht bij dit alles verdient dat het wettelijk stelsel van 1926 waarin art. 36 Sv zijn plaats
had, ingrijpende wijzigingen had ondergaan. Vóór de wijziging van art. 180 Sv bij de Wet van
10 november 2004 hield dat artikel in dat de rechtbank waakte tegen nodeloze vertraging
van het gerechtelijk vooronderzoek. Die bepaling paste, zoals in memorie van toelichting op
de wetswijziging werd gesteld, “binnen het klassieke patroon van het Wetboek van
Strafvordering waarin de rechter-commissaris in het gerechtelijk vooronderzoek het
wezenlijke onderzoek verrichtte”. Die situatie was de uitzondering geworden. Die feitelijke
ontwikkeling was hand in hand gegaan met wijzigingen in de wettelijke regeling. “Welhaast
alle dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden”, zo werd in diezelfde toelichting gesteld,
“kunnen worden toegepast los van een gerechtelijk vooronderzoek”. De Wet versterking
positie rechter-commissaris schafte het gerechtelijk vooronderzoek uiteindelijk af. Daarmee
werd wat ooit de hoeksteen van het wettelijk stelsel was, uit het wetboek verwijderd. Veel
van dat stelsel is er daardoor niet meer over. Dat maakt dat art. 36 Sv, als vastgehouden
wordt aan de oorspronkelijke betekenis van dat artikel, in de lucht is komen te hangen.

In het nieuwe wetboek van strafvordering dat op stapel staat, wordt met wettelijk stelsel
en het daarop geënte begrippenapparaat gebroken. Dat brengt mee dat de bevoegdheid
van de rechtbank om te verklaren dat de zaak is geëindigd in dat nieuwe wetboek niet
afhankelijk is van de vraag of een rechter in de zaak betrokken is geweest. Die verklaring
kan door de verdachte worden uitgelokt in alle gevallen waarin hij als zodanig is gehoord.
Zie daarover nader hierna, onder 5.4.3.

Het wetboek van 1926

In deze paragraaf ga ik in op de vraag welk criterium de rechtbank dient te hanteren bij de
beoordeling van een verzoek ex art. 36 Sv. Geldt ook daarvoor dat aansluiting moet worden
gezocht bij art. 6 EVRM en wel in die zin dat een schending van de redelijke termijn grond
oplevert om te verklaren dat de zaak geëindigd is? Ik stel daarbij voorop dat de vraag naar
de te hanteren criteria nauw samenhangt met de vraag naar de functie die art. 36 Sv in het
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strafproces vervult. Wat is de ratio legis van het artikel, welke belangen worden daarmee
gediend? Ik begin met een beschrijving van de functie die art. 36 Sv in het oorspronkelijke
stelsel van het Wetboek van Strafvordering vervulde. De onder 3.1.1 weergegeven
toelichting op art. 33a ORO stelt dat het wetsontwerp verschillende rechtsgevolgen verbindt
aan “het eindigen der zaak”. Die stelling heeft betrekking op de rechtsgevolgen die in het
algemeen aan het eindigen van de zaak zijn verbonden, dus los van de vraag op welke wijze
de zaak is geëindigd. De zaak kon in het wettelijk stelsel op verschillende manieren
eindigen; in het bijzonder door een kennisgeving van niet verdere vervolging, een
buitenvervolgingstelling en een einduitspraak. Daaraan voegde art. 33a ORO de verklaring
dat de zaak geëindigd is toe. De rechtsgevolgen die aan die verklaring zijn verbonden,
waren daarbij kennelijk dezelfde als die in het algemeen aan het eindigen der zaak zijn
verbonden.

Als voorbeeld van rechtsgevolgen die in het algemeen aan het eindigen der zaak zijn
verbonden, noemt de toelichting op art. 33a ORO de artikelen 89 en 552 ORO. Het gaat
daarbij, zoals ik zo dadelijk zal toelichten, kort gezegd om schadevergoeding. Andere
voorbeelden noemt de toelichting niet. Daarbij verdient in het bijzonder aandacht dat het
verlies van vervolgingsrecht vanwege ne bis in idem niet als voorbeeld wordt genoemd.22 De
verklaring daarvoor lijkt mij te zijn dat dat het hier niet om een rechtsgevolg gaat dat in het
algemeen aan het einde van de zaak is verbonden, althans dat dit rechtsgevolg niet voor
alle wijzen van beëindigen van de zaak gelijk is. Het verlies van vervolgingsrecht dat art. 255
Sv aan onder meer een kennisgeving van niet verdere vervolging en een
buitenvervolgingstelling verbindt, is geclausuleerd: nieuwe bezwaren doen het
vervolgingsrecht herleven. Dat geldt niet voor het verlies van vervolgingsrecht dat art. 68 Sr
aan een onherroepelijke einduitspraak over “het feit” verbindt. Aan een einduitspraak
waarin niet over het feit is beslist, verbindt noch art. 68 Sr, noch een andere wetsbepaling
het rechtsgevolg van verlies van vervolgingsrecht. Een nieuwe vervolging is dan ook na
bijvoorbeeld een vonnis waarin de nietigheid van de dagvaarding is uitgesproken, allerminst
uitgesloten. Het zal mede daarom zijn dat de positie van de verdachte na een dergelijke
einduitspraak in de toelichting wordt opgevoerd om de noodzaak van het voorgestelde art.
33a ORO te adstrueren. Daarbij is de gedachtegang kennelijk geweest dat een
einduitspraak over de formele vragen van art. 348 Sv misschien wel een einde maakt aan de
vervolging, maar niet aan de zaak.23 Er moet, aldus de toelichting, voor worden gezorgd “dat
het eindigen der zaak zoo noodig officieel wordt vastgelegd“. Zonder zo’n officiële
vastlegging was de zaak niet geëindigd. Art. 33a ORO voorzag in de mogelijkheid van een
dergelijke vastlegging.24

Dat het einde der zaak officieel moest vaststaan, kan worden gedemonstreerd aan de hand
van de in de toelichting genoemde artikelen 89 en 552 ORO. Voor een goed begrip geef ik
eerst weer wat die artikelen inhielden. Art. 89 ORO voorzag in een tegemoetkoming van de
schade die met name de vrijgesproken verdachte had geleden ten gevolge van het door hem
ondergane voorarrest. Het artikel beperkte zich, anders dan het huidige art. 89 Sv, tot
ondergane voorlopige hechtenis, zodat het alleen toepassing kon vinden in gevallen waarin
de verdachte – door de vordering bewaring – in rechte was betrokken. Art. 552 ORO vormde,
samen met art. 553 ORO, de voorloper van art. 591 Sv. Het artikel beperkte zich daarbij tot
het geval waarin “bij de einduitspraak geen straf of maatregel wordt toegepast”.25 Het ging
hier dus eveneens om een geval waarin de verdachte door een formele daad van vervolging
in rechte was betrokken. Art. 553 ORO verklaarde “het voorgaande artikel (...) mede van
toepassing, indien de zaak in eenigen aanleg eindigt, vóórdat het eindvonnis is
uitgesproken”. Volgens de toelichting was het artikel nodig, “vermits de ratio van
kostenvergoeding evenzeer bestaat, ingeval de zaak zonder einduitspraak tegen den
verdachte eindigt”.26 Het lijdt weinig twijfel dat ook voor dit artikel gold dat het alleen
toepassing kon vinden als de verdachte in formele zin was vervolgd. Daarop wijst de
limitatieve opsomming van de proceskosten in artikel 552 ORO lid 1, die ook van toepassing
was ingeval van art. 553 ORO. Die kosten laten zich niet goed denken als nog alleen sprake
is geweest van een opsporingsonderzoek.27 Daarop wijst ook de bevoegdheidsregeling.
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Volgens art. 553 ORO was bevoegd tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding de
kantonrechter voor wie, dan wel de president van het college voor hetwelk “de zaak tijdens
de beëindiging daarvan werd vervolgd”. Er moest dus sprake zijn geweest van een
vervolging. Bij de samenvoeging van de beide artikelen tot een nieuw artikel 552 – later
vernummerd tot art. 591 – werd aangehaakt bij de terminologie van art. 553 ORO: “Indien
de zaak eindigt (…)”.28 Dat is dezelfde terminologie die in art. 89 Sv wordt gebezigd.

Het voorgaande wijst erop dat tussen het eindigen van de zaak en de vervolging een
onlosmakelijk verband bestond: een zaak kon pas eindigen als daaraan een formele daad
van vervolging was voorafgegaan. Zonder vervolging geen einde zaak.29 Zo kan begrepen
worden dat Blok en Besier – onder verwijzing naar art. 36 Sv – stellen dat “de zaak” in art.
591 Sv gelijk staat aan “de strafvervolging”.30 In de wettelijke voorwaarde dat de zaak
moest zijn geëindigd wilde de verdachte voor schadevergoeding in aanmerking komen, lag
dus impliciet besloten dat sprake moet zijn geweest van vervolging. Zonder vervolging geen
schadevergoeding. 31

De toelichting op de samenvoeging van de artt. 552 en 553 ORO is summier. Gesteld wordt
dat rekening is gehouden met de opmerkingen die door de Commissie van Voorbereiding bij
art. 267 Sv waren gemaakt.32 Dit artikel (het tegenwoordige art. 266 lid 1 Sv) bepaalde dat
de officier van justitie de dagvaarding kon intrekken zolang het onderzoek op de
terechtzitting nog niet was aangevangen. De Commissie vroeg zich af te wiens laste in dat
geval de kosten zouden komen die de verdachte had gemaakt bij het dagvaarden van
getuigen en deskundigen.33 “Men meende dat art. 553, jo. art. 552, niet in dit geval
voorziet”. Het Antwoord van de minister was dat het artikel (dat wil zeggen: artikel 267 ORO)
aldus was aangevuld “dat de verdachte, indien bij of na de intrekking der dagvaarding van
verdere vervolging wordt afgezien, eene kennisgeving ontvangt van niet verdere vervolging,
waardoor dan in het algemeen de zaak eindigt”. Naast deze aanvulling (het tegenwoordige
art. 266 lid 3 Sv) stond de toevoeging van een nieuw artikel (het tegenwoordige art. 267
Sv), dat de verdachte de gelegenheid bood door middel van een verzoek tot termijnstelling
“te bevorderen dat er aan de zaak een einde komt”.34 De conclusie kan zijn dat art. 591 Sv in
het oorspronkelijke stelsel alleen van toepassing was ingeval van een formele vervolging,
waaraan een formeel einde is gekomen. Dat feitelijk geen sprake was van een voortzetting
van de vervolging was daarvoor onvoldoende. Aan die stand van zaken ontleende art. 36 Sv
zijn bestaansrecht.

Uit het feit dat de functie van art. 36 Sv was te voorzien in een officiële vastlegging van het
feitelijk geëindigd zijn van de vervolging, volgt dat het criterium aan de hand waarvan een
op grond van dat artikel gedaan verzoek moest worden getoetst de feitelijke stand van
zaken was. De verklaring dat de zaak was geëindigd, had een sterk constaterend karakter.
Die verklaring impliceerde dan ook als zodanig geen kritiek op het openbaar ministerie. Als
de officier van justitie vrij snel nadat de inleidende dagvaarding bij onherroepelijke
einduitspraak nietig is verklaard, de verdachte laat weten dat hij van vervolging afziet, is aan
het beginsel dat strafzaken voortvarend moeten worden afgehandeld, niet tekort gedaan.
Toch bracht het wettelijk stelsel in een dergelijk geval mee dat het einde van de zaak
officieel moest worden bevestigd. Anders bleef de mededeling van de officier van justitie
zonder enig rechtsgevolg. Daarmee is niet gezegd dat een gebrek aan voortvarendheid aan
de zijde van het openbaar ministerie irrelevant was voor de beoordeling van het verzoek. Als
na een onherroepelijke nietigverklaring van de dagvaarding het uitbrengen van een nieuwe
dagvaarding lange tijd uitblijft, is dat een feitelijke aanwijzing dat het openbaar ministerie
van de zaak geen werk meer maakt. Als de officier van justitie dat vervolgens ontkent en
aannemelijk maakt dat alsnog verdere vervolging zal plaatsvinden, kan dat voor de
rechtbank reden zijn om de beslissing op het verzoek voor bepaalde tijd aan te houden (art.
36 lid 2 Sv). Als er dan gedurende de gestelde termijn weer niets gebeurt, zal het oordeel al
gauw zijn dat, alle in raadkamer geuite voornemens van de officier van justitie ten spijt, in
feite niet te verwachten valt dat de vervolging zal worden voortgezet. Dat levert dan grond
op om te verklaren dat de zaak is geëindigd. Een sanctie op het getalm van de officier van
justitie levert die verklaring in deze benadering niet op. Dat getalm is niet een zelfstandige
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grond om te verklaren dat de zaak geëindigd is, maar een factor bij de beoordeling van de
vraag of er nog een reële verwachting is dat opnieuw zal worden gedagvaard. Aan het
verleden (verdere vervolging is uitgebleven) wordt voorspellende waarde toegekend voor de
toekomst (verdere vervolging zal uitblijven).

Veranderingen in de functie van art. 36 Sv

De gedachte dat een officiële vastlegging van het einde der zaak vereist is voor het
intreden van rechtsgevolgen, manifesteerde zich in het onder 4.2.1 besproken arrest van de
Hoge Raad van 17 juni 1975, NJ 1975/467. Aan het informele sepot verbond de wet geen
rechtsgevolgen, maar de wet bood wel, althans volgens de Hoge Raad, de mogelijkheid om
dat sepot officieel te laten bevestigen door middel van een verklaring dat de zaak geëindigd
was. Sinds dat arrest is het een en ander veranderd. Een informeel sepot heeft
tegenwoordig dankzij de beginselen van een behoorlijke procesorde wel rechtsgevolgen.
Dat heeft gemaakt dat aan een officiële vaststelling van een sepot weinig behoefte meer
bestaat. De vraag is zelfs of de verdachte nog wel een rechtens te respecteren belang heeft
bij die vaststelling. De rechtbank Haarlem beantwoordde die vraag ontkennend (Rb Haarlem
29 juli 2010, ECLI:NL:RBHAA:2010:BN5507). De officier van justitie had de verdachte te
verstaan gegeven dat de zaak onvoorwaardelijk was geseponeerd wegens gebrek aan
bewijs. De rechtbank stelde vast dat bij de verdachte geen onzekerheid meer kon bestaan
over de eerder tegen hem aangevangen vervolging35; deze was door het onvoorwaardelijk
sepot geëindigd. De rechtbank was dan ook van oordeel dat de verdachte geen belang meer
had bij zijn verzoek ex art. 36 Sv. Hij werd dan ook wegens gebrek aan belang niet
ontvankelijk verklaard in dat verzoek. Er zijn meer beschikkingen waarin de vraag aan de
orde is of de verdachte na een onvoorwaardelijk sepot belang heeft bij een verklaring dat de
zaak is geëindigd. Omdat daarbij de verhouding tot art. 12 Sv een rol speelt, kom ik daarop
later terug (hierna, onder 5.5 e.v.).

Met betrekking tot het recht op schadevergoeding kan een vergelijkbare ontwikkeling
worden geconstateerd. Zoals eerder gezegd, was art. 89 Sv aanvankelijk beperkt tot
ondergane voorlopige hechtenis. Dat veranderde bij de Wet van 26 juni 1975, Stb. 1975,
341, die voorzag in een uitbreiding tot de inverzekeringstelling. Na de wetswijziging, in 1978,
oordeelde het hof Arnhem over een verzoek tot schadevergoeding in een geval waarin de
verdachte in verzekering was gesteld en de zaak vervolgens, zonder dat voorlopige
hechtenis was toegepast of anderszins sprake was geweest van een formele daad van
vervolging, werd geseponeerd. Het hof overwoog dat “de onderhavige zaak door het
seponeren daarvan niet geëindigd is in de zin van art. 89, lid 1, Sv”. Het hof voegde daaraan
toe dat de verdachte op grond van art. 36 lid 1 Sv een verklaring van het bevoegde gerecht
kan verzoeken dat de zaak geëindigd is, maar dat hij, nu hij dat niet had gedaan, “thans” in
zijn verzoek niet kon worden ontvangen.36 De overeenkomst met het onder 4.2.1 besproken
HR 17 juni 1975, NJ 1975/467 is groot. Net als de Hoge Raad achtte het hof het mogelijk dat
een zaak kan eindigen zonder dat sprake is geweest van een formele vervolging en net als
de Hoge Raad meende het hof dat dit einde dan wel officieel moet worden vastgesteld door
middel van een verklaring dat de zaak is geëindigd.

De praktijk bij in elk geval de rechtbank Amsterdam is lange tijd geweest dat zij ingeval van
een verzoek om schadevergoeding in dat verzoek een verzoek tot toepassing van art. 36 Sv
inlas. Die praktijk weerspiegelt zich in Rb Amsterdam 11 februari 2009,
ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ0641, waarin verzoeken tot schadevergoeding waren ingediend op
grond van de artt. 591 en 591a Sv en waarin de zaak door middel van een kennisgeving van
niet verdere vervolging bleek te zijn geëindigd. De rechtbank overwoog:

“ “Impliciet verzoek ex artikel 36 Sv

“ De rechtbank heeft de verzoeken ex artikel 591 en 591a Sv aanvankelijk aangemerkt als
impliciete verzoeken om de zaak met toepassing van artikel 36 Sv geëindigd te verklaren. Nu
door de kennisgeving van niet verdere vervolging, gelet op het bepaalde in artikel 246,
eerste lid, Sv de zaak reeds is geëindigd, is de rechtbank van oordeel dat van een impliciet
verzoek tot beëindigd verklaring van de strafzaak geen sprake is. De rechtbank zal derhalve
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geen beslissing als bedoeld in artikel 36 Sv nemen.”

Als slechts sprake was geweest van een informeel sepot, zou de rechtbank het kennelijk wel
nodig hebben gevonden om officieel vast te stellen dat de zaak was geëindigd, zodat de
verzoeken om schadevergoeding ontvankelijk konden worden geacht.37 In Rb Amsterdam 28
april 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BI2606 werd echter uit een ander vaatje getapt. De
rechtbank overwoog:

“ “Tot op heden is de rechtbank in zaken als de onderhavige waarin verzocht werd om een
vergoeding als bedoeld in artikel 89 Sv nadat de officier van justitie de zaak
onvoorwaardelijk had geseponeerd, er telkens van uitgegaan dat het sepot de zaak niet
had doen eindigen als bedoeld in artikel 89 Sv. Om het verzoek ex artikel 89 Sv toch te
kunnen beoordelen, heeft de rechtbank telkens een verzoek tot het eindigen van de zaak ex
artikel 36 Sv ingelezen. De rechtbank ziet thans aanleiding deze gevestigde praktijk te
beëindigen en overweegt daartoe als volgt.

“ De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsvrouw van oordeel dat het
onvoorwaardelijk sepot de zaak doet eindigen in de zin van artikel 89 Sv. Verzoekster kan
immers alleen nog in rechte worden betrokken indien er sprake is van “nieuwe bezwaren”
dan wel wanneer een klachtprocedure ex artikel 12 Sv succesvol wordt ingezet. Deze nieuwe
situaties kunnen zich evenzeer voordoen na een kennisgeving niet (verdere) vervolging ex
artikel 243 Sv, ten aanzien waarvan de wetgever in artikel 246 lid 1 Sv nu juist expliciet heeft
bepaald dat daardoor de zaak eindigt. De rechtbank ziet in de uitleg van de wetgever
alsmede in de jurisprudentie geen reden in het kader van artikel 89 Sv onderscheid te maken
tussen een onvoorwaardelijk sepot en een kennisgeving niet (verdere) vervolging nu de
gevolgen voor verzoekster identiek zijn. De rechtbank is dan ook van oordeel dat door het
onvoorwaardelijke sepot de zaak is geëindigd in de zin van artikel 89 Sv.”

Voor deze koerswijziging valt wel iets te zeggen. De wetgever aanvaardde in 1975, toen hij
schadevergoeding wegens inverzekeringstelling mogelijk maakte, niet alleen dat
schadevergoeding niet langer een rechtsgevolg was dat uitsluitend aan het eindigen van
een formele vervolging was verbonden, maar ook dat van het eindigen van een zaak in art.
89 Sv sprake kon zijn zonder dat de verdachte formeel was vervolgd. Als op dit wezenlijke
punt met het oorspronkelijke stelsel wordt gebroken, doet het gewrongen aan om op een
ander punt aan dat stelsel vast te houden. Verdedigd kan dan ook worden dat het eindigen
van de zaak in gevallen waarin geen formele vervolging plaatshad, niet door de regels wordt
beheerst die voor het eindigen van een formele vervolging zijn geschreven. Het is in elk
geval een kleine stap om aan te nemen dat de zaak in deze gevallen door het informele
sepot zelf eindigt.3839 Dat is ook wel zo praktisch. Het fingeren van een verzoek om de zaak
voor beëindigd te verklaren, illustreert in feite dat met dat verzoek geen belang meer is
gediend. Het kan net zo goed zonder.

In HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX5566, oordeelde de Hoge Raad met betrekking
tot art. 591a Sv – dat evenals art. 89 Sv en art. 591 Sv de eis stelt dat de zaak moet zijn
geëindigd – dat schadevergoeding ook mogelijk is na een informeel sepot en dus dat in een
dergelijk geval van het eindigen van de zaak kan worden gesproken.40 De Hoge Raad liet
zich in dat arrest niet uit over de vraag of in een dergelijk geval nodig is dat het einde van de
zaak officieel wordt vastgesteld door middel van een verklaring ex art. 36 Sv. De meest
aannemelijke verklaring daarvoor is dat de Hoge Raad een dergelijke officiële vaststelling
niet vereist en dus de opvatting is toegedaan dat het informele sepot zelf een einde maakt
aan de zaak. In dit verband verdient aandacht dat de Hoge Raad in dit arrest
schadevergoeding ook mogelijk achtte in een geval waarin de klager in een beklag ex art. 12
Sv niet-ontvankelijk wordt verklaard. Dat de persoon wiens vervolging werd verlangd eerst
een verzoek ex art. 36 Sv moet doen om zijn recht op schadevergoeding te effectueren, past
slecht bij de rechtsgevolgen die aan een verklaring dat de zaak is geëindigd, zijn verbonden.
Als de klager niet-ontvankelijk is verklaard omdat hij geen rechtstreeks belanghebbende is,
moet het rechtsgevolg daarvan niet zijn dat de persoon wiens vervolging werd verlangd, niet
meer kan worden vervolgd. Het begrip einde zaak in art. 591a Sv is, zo blijkt hier, een eigen
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leven gaan leiden, die niet meer spoort met de uitleg van dat begrip in art. 36 Sv, ook niet
als aangenomen wordt dat dit artikel toepassing kan vinden in gevallen waarin een formele
vervolging is uitgebleven.

De conclusie die uit het voorgaande kan worden getrokken, is dat van de functie die art. 36
Sv had om te voorzien in een officiële vaststelling van het beëindigd zijn van de vervolging
met het oog op de daaraan verbonden rechtsgevolgen, niet veel meer over is. Dat geldt in
elk geval voor de gevallen waarin van een formele vervolging geen sprake is geweest.41 Als
de officier van justitie in die gevallen meedeelt dat hij van vervolging afziet, brengt dat mee
dat de verdachte in beginsel gevrijwaard is van vervolging en dat de verdachte, zo hij
schade heeft geleden, aanspraak kan maken op de vergoeding daarvan.42 De gevallen
waarin een officiële vaststelling dat de zaak is geëindigd nog wel toegevoegde waarde
heeft, zijn bijna uitsluitend gevallen waarin niet zonder meer duidelijk is dat de zaak is
geëindigd, in het bijzonder doordat de officier van justitie betwist dat daarvan sprake is.
Aandacht daarbij verdient dat de functie van art. 36 Sv juist in deze categorie van betwiste
gevallen ook in ander opzicht lijkt te zijn gewijzigd. In de uitzonderlijke gevallen waarin art.
36 Sv oorspronkelijk toepassing kon vinden (zie hiervoor, onder 3.1), lag het accent op een
gebrek aan besluitvaardigheid aan de zijde van de officier van justitie. Het voorbereidende
onderzoek was in deze gevallen namelijk in de regel al afgerond.43 Dat is anders in veel van
de gevallen waarin tegenwoordig een verzoek om toepassing van art. 36 Sv wordt gedaan.
Vaak gaat het daarbij om een gebrek aan voortvarendheid bij het verrichten van het
noodzakelijke opsporingsonderzoek. Die verandering in de aard van de zaken kan wellicht
verklaren waarom het oorspronkelijke criterium, dat constaterend van aard is (hiervoor,
onder 3.1), in de lagere jurisprudentie naar de achtergrond is gedrongen. Op de voorgrond
lijkt tegenwoordig, zoals uit het navolgende moge blijken, de vraag te staan of de redelijke
termijn is geschonden. Daarmee lijkt een verandering van functie te corresponderen. Niet het
door een officiële vaststelling verschaffen van zekerheid staat voorop, maar het sanctioneren
van onredelijke vertragingen in de afhandeling van de zaak.

Verandering van toepassingscriteria in de jurisprudentie

De verandering in de toegepaste maatstaf kan worden geïllustreerd aan de hand van twee
betrekkelijk recente beschikkingen van de rechtbank Limburg. In haar beschikking van 2 april
2014 (ECLI:NL:RBLIM:2014:3208) stelde de rechtbank zich op het standpunt dat voor de
vraag of sprake is van een vervolging in de zin van art. 36 Sv het begrip criminal charge
bepalend is. Met het in art. 6 EVRM gegarandeerde recht op berechting binnen een redelijke
termijn had art. 36 Sv volgens de rechtbank niet van doen. Zij overwoog:

“ “De officier van justitie heeft in raadkamer gesteld en voldoende aannemelijk gemaakt dat
de vervolging zal worden voortgezet, een en ander overigens geheel in lijn met hetgeen de
officier van justitie vanaf het eerste verzoek beëindiging heeft doen blijken.

“ Van de zijde van verzoeker is gesteld dat het Openbaar Ministerie het vervolgingsrecht
heeft verspeeld door –kort gezegd – schending van de beginselen van “undue delay” en
“fair trial” als bedoeld in artikel 6 EVRM en dat om die reden de zaak beëindigd moet worden.

“ Echter: beantwoording van de vraag of sprake is van een schending van artikel 6 EVRM
gaat het bestek van deze procedure te buiten en dient door de zittingsrechter te
geschieden, waarbij beoordeeld moet worden of de procedure “as a whole” fair te noemen
is. Het is vervolgens aan de zittingsrechter om mogelijk consequenties te verbinden aan
eventuele schending(en) van beginselen van behoorlijke procesorde.”

De rechtbank hield in deze beschikking vast aan het oorspronkelijk criterium. Aannemelijk
was dat de vervolging zal worden voortgezet en dat die vervolging dus niet was geëindigd.
Vier jaar later kwam de rechtbank echter met zoveel woorden terug op het in deze
beschikking gegeven oordeel over de toepasselijke maatstaf.44 In een uitvoerig
gemotiveerde beschikking – waarin ingegaan werd de wetsgeschiedenis, de literatuur en de
jurisprudentie en waarin een beroep werd gedaan op de wijziging die de Wet versterking
rechtspositie rechter-commissaris had gebracht in art. 36 Sv en art. 180 Sv (zie hiervoor,
onder 3.3 e.v.) – stelde de rechtbank dat “zij thans ook uitgaat van de redelijkheid als toe te
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passen maatstaf”. De rechtbank constateerde daarbij dat de verdachte in deze zaak niet in
onzekerheid verkeert over de vraag of hij wel of niet vervolgd zal worden. Dat echter was
niet langer beslissend. De vraag was namelijk ook “of de strafzaak zo onredelijk lang duurt
dat de zaak per direct zou moeten worden stopgezet”.

Andere rechtbanken waren de rechtbank Limburg voorgegaan. Zoals wij onder 4.2.4 zagen,
legde de rechtbank Zutphen in haar beschikking van 1 juli 1987, NJ 1987/942 al een verband
met het recht op berechting binnen redelijke termijn. Zij zag art. 36 Sv als een uitwerking
van de in art. 6 EVRM gegeven garantie dat de verdachte niet te lang in een onzekere
toestand mag verkeren over zijn lot. Of de rechtbank daarmee bedoelde dat de maatstaf de
schending van de redelijke termijn is, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk zag zij het recht om
niet in het onzekere te worden gelaten – aan welk recht ook voldaan is als de verdachte
alsnog de zekerheid wordt verschaft dat de vervolging zal worden doorgezet – als een
aspect van het recht op berechting binnen een redelijke termijn. In Rb Almelo 28 januari
2002, NBSTRAF 2002/92 werd wél expliciet getoetst aan de redelijke termijn van art. 6 EVRM.
Het verzoek werd ingewilligd omdat “de gehele procedure onredelijk lang duurt”. Een ander
voorbeeld levert Rb Amsterdam 25 januari 2011, NBSTRAF 2011/123.45 In deze zaak was het
verzoek ex art. 36 Sv gedaan nadat vijf jaren waren verstreken sinds de aanhouding en de
inverzekeringstelling van de verdachte. Volgens de rechtbank strekte art. 36 Sv ertoe “dat
een de verdachte zich kan beschermen tegen een onredelijk oponthoud en tegen de
onzekerheid of aan haar zaak (verder) gevolg zal worden gegeven”. Nu leek aan de
onzekerheid waarin de verdachte verkeerde, een einde te zijn gekomen op het moment
waarop de rechtbank over het verzoek oordeelde. Dat verzoek had het openbaar ministerie
kennelijk in beweging gebracht: er was inmiddels een zittingsdatum aangevraagd en een
concept-tenlastelegging en een concept-transactievoorstel opgemaakt. De rechtbank ging
daaraan voorbij. Zij achtte, “gelet op het tijdsverloop in de onderhavige strafzaak, het niet
voortvarende handelen van de het openbaar ministerie en mede in ogenschouw genomen
dat het openbaar ministerie ondanks diverse toezeggingen gedurende zeer lange tijd nalatig
is gebleven de verdediging voor haar procespositie belangrijke stukken te verstrekken”, het
verzoek voor inwilliging vatbaar. Ook in Rb Groningen 9 april 2010, NBSTRAF 2010/229 leidde
het feit dat de verdachte niet langer in onzekerheid verkeerde omtrent de voortzetting van
de vervolging, niet tot afwijzing van het verzoek. In deze zaak was ruim tweeëneenhalf jaar
nadat de inleidende dagvaarding nietig was verklaard een verzoek tot toepassing van art.
36 Sv ingediend, waarna het openbaar ministerie een nieuwe dagvaarding had uitgebracht.
De rechtbank overwoog:

“De Rechtbank stelt vast dat het openbaar ministerie door het uitbrengen van de nieuwe
dagvaarding, nadat een verzoekschrift op de voet van art. 36 Sv was ingediend, duidelijk
heeft gemaakt dat het openbaar ministerie de zaak niet als geëindigd beschouwt en (verder)
wil vervolgen. De Rechtbank deelt echter het standpunt van het openbaar ministerie niet dat
daaruit voortvloeit dat een verzoek op de voet van art. 36 Sv dient te worden afgewezen.
De Rechtbank is het met de verdediging eens dat, zo dit wel het geval zou zijn, art. 36 Sv
zonder betekenis zou zijn.”

Vervolgens overwoog de rechtbank:

“ “Er zijn meer dan 7 jaren verlopen sinds de datum waarop in deze zaak doorzoekingen zijn
verricht. Het openbaar ministerie heeft, nadat de Rechtbank op 26 december 2006 in deze
zaak een eindbeslissing heeft genomen door, op vordering van het openbaar ministerie, de
dagvaarding nietig te verklaren, tot aan het moment dat op 26 augustus 2009 het
verzoekschrift werd ingediend, op geen enkele manier kenbaar gemaakt dat het in deze
zaak (opnieuw) tot vervolging zou overgaan.

“ De Rechtbank overweegt dat het horen van een groot aantal getuigen, onder wie
vertegenwoordigers van rechtspersonen en verbalisanten, zo dat feitelijk al mogelijk zou
blijken te zijn, na verloop van (meer dan) 10 jaren, geen bijdrage (meer) zal kunnen leveren
aan de waarheidvinding.

“ De Rechtbank heeft het destijds noodzakelijk geacht dat een groot aantal getuigen zou
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worden gehoord. Nu dat achterwege is gelaten is, in samenhang met het hetgeen zij
hiervoor heeft overwogen, het verdedigingsbelang aanmerkelijk geschonden.

“ Gelet op vorenstaande is de Rechtbank van oordeel dat het verzoek gegrond moet worden
verklaard en dat moet worden verklaard dat de zaak is geëindigd.”

Men kan zich overigens afvragen of in deze beschikking sprake is van een zuivere toetsing
aan het redelijke termijn-criterium. Ook de schade die is toegebracht aan het
verdedigingsbelang lijkt gewicht in de schaal te leggen. In de hiervoor besproken
beschikking van de rechtbank Amsterdam van 25 januari 2011 – waarin de nalatigheid om de
verdediging processtukken te verschaffen werd meegewogen – lijkt dat eveneens het geval
te zijn. Ik kom daarop nog terug.

Het is overigens niet zo dat het oorspronkelijke criterium of feitelijk sprake is van niet
(verder) vervolgen zijn betekenis geheel heeft verloren. In Rb Utrecht 20 januari 2012,
ECLI:NL:RBUTR:2012:BV1330 werd het verzoek van de verdachte afgewezen met de
volgende motivering:

“ “Maatstaf bij de beoordeling van het verzoek is of in de zaak van verzoeker, die nog niet
formeel geëindigd is, er niettemin gezegd kan worden dat de vervolging niet wordt
voortgezet. De rechtbank merkt hierbij op dat de omstandigheid dat de raadkamer geen
ernstige bezwaren ten aanzien van de voorlopige hechtenis aannemelijk heeft geacht, nog
niet betekent dat de gehele verdenking ten aanzien van verzoeker komt te vervallen.

“ De officier van justitie heeft in raadkamer aangevoerd dat een breed forensisch onderzoek
zal worden ingezet, dat vanzelfsprekend niet alleen op de huidige verdachten is gericht en
dat naar verwachting 6 tot 9 maanden zal duren.

“ De rechtbank is van oordeel dat gelet op hetgeen de officier van justitie in raadkamer heeft
aangevoerd, thans niet geoordeeld kan worden dat de vervolging niet wordt voortgezet.”

Ook in Rb Zutphen 18 juni 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BM8269 lijkt de maatstaf van de
redelijke termijn geen rol te spelen.46 De rechtbank overwoog dat “aannemelijk is dat nu
binnen afzienbare tijd duidelijk zal zijn of verdere vervolging wel of niet zal plaatsvinden” en
hield om die reden de behandeling van het verzoek aan. Gewezen kan ook worden op Rb
Noord-Holland 15 mei 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:4056 en Rb Limburg 19 februari 2019,
ECLI:NL:RBLIM:2019:2759, waarin het verzoek telkens zonder veel omhaal van woorden
werd ingewilligd, kennelijk omdat de officier van justitie daarmee akkoord ging.

Uit de zojuist besproken jurisprudentie kan niet de conclusie worden getrokken dat in de
lagere jurisprudentie grote verschillen in opvatting bestaan met betrekking tot de vraag of
de aan te leggen maatstaf gevonden moet worden in het recht op berechting binnen
redelijke termijn. Het verschil in gehanteerde maatstaf laat zich namelijk ook anders
verklaren. Ook in gevallen waarin van een schending van de redelijke termijn nog (lang)
geen sprake is, kan zich de situatie voordoen dat de vervolging feitelijk tot een einde is
gekomen. Die situatie levert dan grond op om te verklaren dat de zaak geëindigd is. Als de
officier van justitie zich in raadkamer op het standpunt stelt dat het verzoek kan worden
ingewilligd, ligt daarin besloten dat het openbaar ministerie van (verdere) vervolging afziet.
Toetsing aan het redelijke termijn-criterium kan dan achterwege blijven. Daar komt bij dat er
gevallen zijn waarin de vraag of de redelijke termijn is geschonden, niet aan de orde is. In
de genoemde Utrechtse zaak waren er sinds de inverzekeringstelling van de verdachte nog
lang geen twee jaren verlopen. Het is dan begrijpelijk dat de toetsing verschuift naar de
vraag of aan de vervolging feitelijk een einde is gekomen.47 Wellicht kan ook de Zutphense
zaak in deze sleutel worden gezet. Na de inbeslagneming van verdachtes auto waren
weliswaar ruim twee jaren verstreken, maar de officier had aannemelijk gemaakt dat
daarvoor goede redenen waren. De raadsman van de verdachte had ook niet aangevoerd
dat de redelijke termijn was overschreden, maar had gesteld dat gezien de lange tijd dat
vervolging achterwege was gebleven “ook niet meer te verwachten [valt] dat het openbaar
ministerie tot verdere vervolging overgaat”.

De invloed van wetswijzigingen
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Zoals onder 5.3.1 al even werd aangestipt, motiveerde de rechtbank Limburg in haar
beschikking van 24 april 2018 (ECLI:NL:RBLIM:2018:4500) haar koerswijziging ten aanzien
van de te hanteren maatstaf met een uitdrukkelijk beroep op de wijzigingen die de Wet
versterking positie rechter-commissaris had gebracht in de artt. 36 Sv en 180 Sv. Zoals onder
3.3 e.v. is uiteengezet, maakten deze wijzigingen het mogelijk dat de rechtbank de zaak
voor geëindigd verklaart op voordracht van de rechter-commissaris. Inderdaad kan op grond
daarvan verdedigd worden dat art. 36 Sv het sluitstuk vormt van de voortgangscontrole die
de rechter-commissaris op het opsporingsonderzoek uitoefent en dat de verklaring dat de
zaak is geëindigd aldus de uiterste sanctie is op een gebrek aan voortvarendheid in het
strafrechtelijke onderzoek. De toelichting op de voorgestelde wijzigingen biedt daarvoor
zoals wij zagen expliciet steun: “De rechtbank zal tot een dergelijke beslissing komen, indien
het gelet op de inactiviteit van de kant van het openbaar ministerie en of de zeer lange duur
van het onderzoek, onredelijk is dat de vervolging nog doorgang vindt”.

Deze stand van zaken maakt intussen wel dat de verhouding tussen de voortgangscontrole
waarmee de rechter-commissaris is belast, en de bevoegdheid van de rechtbank om de zaak
voor geëindigd te verklaren, onduidelijk is. Op niet-naleving van de door de rechter-
commissaris ex art. 180 lid 3 Sv gestelde termijn stelt de wet geen sanctie. Wel kan de
rechter-commissaris in het verzuim van de gestelde termijn reden vinden om de zaak aan de
rechtbank voor te dragen. In Rb Noord-Nederland 3 januari 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:55
leverde een dergelijk verzuim geen grond op om te verklaren dat de zaak geëindigd is. De
rechtbank bepaalde “dat de zaak niet is geëindigd”. Dat neemt uiteraard niet weg dat de
afweging in een concreet geval ook anders kan uitpakken en dat het verzuim van de
gestelde termijn onder omstandigheden dus wel grond kan opleveren voor de toepassing
van art. 36 Sv. De vraag die dat oproept is of de verdachte zich eerst tot de rechter-
commissaris moet wenden dan wel of hij ook direct bij de rechtbank terecht kan. Een
voorbeeld van een zaak waarin de voortgangscontrole in feite door de rechtbank wordt
uitgeoefend, lijkt de in T&C Strafvordering (aant. 3 op art. 36 Sv) genoemde Vollenhovense
moordzaak te zijn, waarin de rechtbank de beslissing vier keer aanhield en de zaak ten
slotte voor geëindigd verklaarde.48

In dit verband is vermeldenswaard dat in de consultatieversie van Boek 3 van het nieuwe
wetboek van strafvordering wordt voorgesteld dat de rechtbank de verklaring dat de zaak is
geëindigd in de fase van het opsporingsonderzoek alleen op voordracht van de rechter-
commissaris kan geven (art. 3.15 jo. art. 2.10.5.4).49 De verdachte moet zich dus eerst tot de
rechter-commissaris wenden met het verzoek om de voortgang van het
opsporingsonderzoek te beoordelen. De rechter-commissaris kan dan, als hij daarvoor reden
ziet, de zaak aan de rechtbank voorleggen. Of dit onderdeel van het voorstel in het
uiteindelijke wetsvoorstel zal worden gehandhaafd, is overigens de vraag. Daarover kan op
dit moment niet meer worden gezegd dan dat het bedoelde onderdeel in de consultatie op
kritiek is gestuit.50

Aan de wijziging die de Wet versterking positie rechter-commissaris bracht in de artt. 36 en
180 Sv kan als gezegd een argument worden ontleend voor de redelijke termijn als
toetsingsmaatstaf. Datzelfde geldt echter ook voor wijziging van art. 36 Sv die daaraan
voorafging. Die wijziging bracht mee dat de rechtstreeks belanghebbende moet worden
opgeroepen om te worden gehoord over het verzoek van de verdachte (art. 36 lid 3 Sv).
Zoals hiervoor, onder 3.2 e.v. is weergegeven, bestond over de wenselijkheid van deze
wijziging verschil van inzicht tussen de minister en (uiteindelijk) de meerderheid van de
Tweede Kamer. Hier verdient aandacht dat de minister art. 36 Sv een functie toedichtte bij de
noodzakelijk geachte voortgangscontrole op de vervolging. De verklaring dat de zaak
geëindigd is, zou dan ook op haar plaats zijn in gevallen waarin een vervolging “met
onvoldoende voortvarendheid wordt doorgezet” of waarin “het openbaar ministerie (…) veel
te lang heeft getalmd”. De minister nam aldus afstand van de oorspronkelijke maatstaf, die
de feitelijke situatie tot uitgangspunt nam. Die stellingname maakte het echter voor de
minister een stuk lastiger om het standpunt te verdedigen dat de rechtsgevolgen van een
kennisgeving van niet verdere vervolging en die van een verklaring dat de zaak geëindigd is

493



5.4.5.

5.4.6.

dezelfde moeten zijn. Zolang gezegd kan worden dat de bedoelde verklaring niet meer is
dan de constatering dat, ondanks het uitblijven van een kennisgeving van niet verdere
vervolging, van voortzetting van de vervolging geen sprake is, is gelijkstelling
gerechtvaardigd. In die constatering ligt dan, evenmin als in de constatering dat een
kennisgeving van niet verdere vervolging is betekend, niet enig oordeel over de juistheid van
de handelwijze van het openbaar ministerie besloten. Dat wordt anders als de verklaring dat
de zaak geëindigd is, wordt gepresenteerd als een sanctie op een gebrek aan
voortvarendheid aan de zijde van het openbaar ministerie. Dan ligt in die verklaring wel een
oordeel over het optreden van het openbaar ministerie besloten. Zij houdt dan in dat van
voortzetting van de vervolging behoort te worden afgezien. Het is zo gezien niet verrassend
dat de minister het moest afleggen tegen het Kamerlid Dittrich, dat de invoeging van art. 36
lid 3 Sv bij amendement had voorgesteld.

Uit de wisseling van argumenten kan worden afgeleid dat de heer Dittrich het uitgangspunt
van de minister deelde dat art. 36 Sv een functie vervult in het kader van de
voortgangscontrole. Zijn standpunt was echter dat bij de vraag of de laksheid van het
openbaar ministerie gesanctioneerd moet worden, rekening gehouden moet worden met de
belangen van de rechtstreeks belanghebbende. Die belangen moeten worden afgewogen
tegen het belang van de verdachte. Dat maakt tegelijk dat de totstandkomingsgeschiedenis
van art. 36 Sv geen onverkorte steun oplevert voor de redelijke termijn als
toetsingsmaatstaf. Als een belangenafweging wordt geëist, levert het enkele feit dat het
tijdsverloop onredelijk lang is geweest, immers geen grond meer op om te verklaren dat de
zaak geëindigd is.

In Rb Noord-Holland 27 juni 2016, NBSTRAF 2016/157 oordeelde de rechtbank dat de
redelijke termijn was overschreden nu het tijdsverloop tussen de datum waarop de
verdachte werd aangehouden en de geplande datum van de terechtzitting bijna 32
maanden bedraagt. De rechtbank willigde het verzoek om de zaak voor geëindigd te
verklaren in en overwoog daarbij onder meer het volgende:

“De officier van justitie heeft gewezen op het belang van het slachtoffer om de zaak op een
zitting te plaatsen. De Rechtbank onderschrijft dat belang, maar wijst erop dat het op de
weg van het Openbaar Ministerie had gelegen om dit belang van het slachtoffer eerder in
acht te nemen door het spoedig na het incident op een zitting aanbrengen van de
strafzaak.”

Veel ruimte om het belang van het slachtoffer mee te wegen, lijkt de rechtbank in deze zaak
dus niet te zien. Van een belangenafweging getuigt daarentegen wel Rb Roermond 29
december 2010, ECLI:NL:RBROE:2010:BP3762, waarin de rechtbank, “een afweging makend
tussen het belang van de verzoeker en het belang van de belanghebbende”, tot de
beslissing kwam het verzoek in te willigen.51 In de meeste beschikkingen is van een
expliciete belangenafweging geen sprake. Desalniettemin kan men zich afvragen of in de
desbetreffende overwegingen niet impliciet een belangenafweging besloten ligt. Wat in elk
geval opvalt, is dat de rechtbanken in de meeste gevallen niet volstaan met het oordeel dat
de redelijke termijn is geschonden. Bij de vraag of een verklaring dat de zaak is geëindigd op
haar plaats is, spelen vaak ook andere overwegingen een rol. Dat was ook het geval in de
zojuist aangehaalde beschikking van de rechtbank Noord-Holland. Met de vaststelling dat de
redelijke termijn in het vooronderzoek was geschonden, volstond de rechtbank niet. Zij
overwoog:

“Een goede procesorde brengt met zich dat aan de onzekerheid van verzoeker, of – wat
betreft de voormelde verdenking van vernieling van een telefoon – aan zijn zaak nog vervolg
zal worden gegeven, zo spoedig mogelijk een einde behoort te worden gemaakt. De
Rechtbank betrekt hierbij ook het feit dat het om een niet complexe zaak gaat die een dag
later gevolgd is door strafbare feiten jegens verzoeker bij wijze van vergelding en de
proactieve houding van verzoeker en zijn raadsman op het procesverloop. Verzoeker heeft
zijn aanhouding en verhoor als zeer zwaar ervaren in het licht van wat hem is aangedaan en
heeft steeds gevraagd om duidelijkheid.”
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Andere voorbeelden leveren de onder 5.3.2 besproken beschikkingen van de rechtbank
Amsterdam van 25 januari 2011 (NBSTRAF 2011/123) en van de rechtbank Groningen van 9
april 2010 (NBSTRAF 2010/229). De rechtbank Amsterdam nam in aanmerking dat aan de
verdachte ondanks toezeggingen daartoe geen procestukken waren verstrekt en de
rechtbank Groningen liet meewegen dat door het niet horen van getuigen schade was
toegebracht aan het verdedigingsbelang. Onbegrijpelijk is dit beroep op (bijkomende)
omstandigheden niet. De vraag of de redelijke termijn is geschonden en de vraag hoe een
eventuele schending moet worden gesanctioneerd (met bijvoorbeeld verlies van
vervolgingsrecht, strafvermindering of schadevergoeding), zijn tenslotte onderscheiden
vragen. Het is dan ook ‘logisch’ dat bij de beantwoording van de tweede vraag andere
factoren een rol spelen dan bij de beantwoording van de eerste vraag. Het komt mij voor dat
beide vragen in de beoordeling plegen te worden betrokken en dat bij de beantwoording
van de tweede vraag in wezen een belangenafweging plaatsvindt, waarbij het
vervolgingsbelang (en daarmee indirect het belang van het slachtoffer) in de ene schaal ligt
en het belang van de verdachte in de andere.

De verhouding tot de beklagprocedure ex art. 12 Sv

Het verschil in rechtsgevolgen dat is ontstaan tussen de kennisgeving van niet verdere
vervolging en het onvoorwaardelijk sepot enerzijds en de verklaring dat de zaak geëindigd is
anderzijds, is intussen niet onproblematisch. De minister had erop gewezen dat dit verschil
zou impliceren dat de procedure van art. 36 Sv ook gevolgd zou moeten kunnen worden na
een kennisgeving van niet verdere vervolging (hiervoor, onder 3.2). De rechtbank Dordrecht
dacht daar in haar beschikking van 19 december 2008, ECLI:NL:RBDOR:2008:BG8138,
kennelijk anders over. Zij oordeelde dat nu de zaak al door een kennisgeving van niet
verdere vervolging was geëindigd, de verdachte niet in zijn verzoek ex art. 36 Sv kon
worden ontvangen. In gelijke zin werd, zoals al onder 5.2.1 ter sprake kwam, met betrekking
tot een onvoorwaardelijk sepot geoordeeld in Rb Haarlem 29 juli 2010,
ECLI:NL:RBHAA:2010:BN5507. Volgens de rechtbank had de verdachte geen belang bij het
verzoek. Zij veegde daarbij het argument van de raadsman van tafel dat de verdachte wel
degelijk belang had bij een verklaring dat de zaak geëindigd is, aangezien na een dergelijke
verklaring geen beklag ex art. 12 Sv openstaat. De rechtbank overwoog:

“Naar het oordeel van de rechtbank ziet de raadsman met deze stellingname voorbij aan het
bepaalde in artikel 36, derde lid, Sv waarin, binnen de behandeling van een verzoek als
bedoeld in artikel 36 Sv, is voorzien in de oproeping van de rechtstreeks belanghebbende
teneinde op het verzoek te worden gehoord. De kennelijke bedoeling van de raadsman dat
met de indiening en verwachtte toewijzing van het verzoek als bedoeld in artikel 36 Sv de
beklag- en hoormogelijkheden worden afgesneden voor de rechtstreeks belanghebbende
kan op grond van systeem zoals de wetgever dat heeft neergelegd in de bedoelde
wetsbepalingen nooit worden verwezenlijkt.”

De rechtbank was kennelijk de opvatting toegedaan dat art. 36 lid 3 Sv meebrengt dat van
de rechtbank die over een verzoek oordeelt om de zaak voor geëindigd te verklaren,
eenzelfde toetsing op haalbaarheid en opportuniteit van de vervolging wordt verwacht als
van het hof dat over een beklag ex art. 12 Sv oordeelt. Bij die toetsing heeft een verdachte
wiens zaak is geseponeerd, geen belang. Een andere benadering werd gevolgd in Rb
Roermond 29 december 2010, ECLI:NL:RBROE:2010:BP3762. In deze beschikking overwoog
de rechtbank het volgende:

“ “De rechtbank heeft in haar beslissing van 17 november 2010 als volgt overwogen:

“ “De ontvankelijkheid van het verzoek kan slechts aan de orde zijn indien er
belanghebbenden zijn die eventueel een beklag ex artikel 12 Sv kunnen doen en slechts
voor zover die belanghebbenden, ter zitting gehoord, aangegeven hebben het doen van
beklag te overwegen.”

“ Uit het feit dat de belanghebbende [belanghebbende] behoorlijk is opgeroepen, doch niet
ter terechtzitting is verschenen, leidt de rechtbank af dat belanghebbende geen belang stelt
in de uitkomst van deze procedure. In enkel de afwezigheid van belanghebbende ter zitting
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kan echter niet meteen opgemaakt worden dat belanghebbende niet overweegt middels een
artikel 12 Sv-procedure bij het gerechtshof een verdere vervolging van verzoeker te willen
afdwingen en heeft verzoeker een rechtens te respecteren belang bij deze procedure. Gelet
op de sepotbeslissing van de officier van justitie, de afwezigheid van de belanghebbende ter
zitting en een afweging makend tussen het belang van verzoeker en het belang van de
belanghebbende, komt de rechtbank tot de beslissing het verzoek de zaak geëindigd te
verklaren in te willigen.”

Het uitgangspunt van de rechtbank Roermond in deze zaak is dus dat de verdachte na een
onvoorwaardelijk sepot wel een belang bij zijn verzoek heeft als er rechtstreeks
belanghebbenden zijn die zich op de voet van art. 12 Sv over het sepot zouden kunnen
beklagen. Het hangt vervolgens als ik het goed begrijp van de opstelling van de rechtstreeks
belanghebbende af of de verdachte belang heeft bij zijn verzoek. Dat belang ontbreekt als
de rechtstreeks belanghebbende niet overweegt om beklag ex art. 12 Sv te doen. Als
daarentegen wél voor een dergelijk beklag ‘gevreesd’ moet worden, heeft de verdachte wel
belang. Dat leidde ertoe dat de rechtbank de verdachte ontvankelijk achtte en na een
inhoudelijke beoordeling verklaarde dat de zaak was geëindigd. Het resultaat was dat,
hoewel niet uitgesloten was dat de rechtstreeks belanghebbende beklag wenste te doen bij
het hof, dat beklag niet meer mogelijk was.

De rechtbank Roermond hanteerde hetzelfde uitgangspunt in haar beschikking van 9
februari 2011, ECLI:NL:RBROE:2011:BP4831. Zij overwoog daarbij dat “gelet op samenhang
tussen artikel 36 Sv en artikel 12l lid 1 Sv de wetgever met het bepaalde in artikel 36 ook
oog heeft gehad voor de onzekerheid waarin een persoon verkeert zolang hij onwetend is of
een belanghebbende beklag ex artikel 12 Sv zal doen”. In dit geval was de belanghebbende
niet opgeroepen voor de behandeling, maar de rechtbank leidde uit het dossier af dat geen
beklag ex art. 12 Sv zal worden gedaan. Daarom werd de verdachte niet-ontvankelijk
verklaard in zijn verzoek. Het resultaat was hier dus dat, hoewel beklag niet te verwachten
viel, dat beklag juist daarom nog wel kon worden gedaan. Gewezen kan ook nog worden op
RB Noord-Holland 18 februari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:1564. In deze zaak had de officier
van justitie geseponeerd nadat het verzoek ex art. 36 Sv was ingediend. De rechtbank
verklaarde de verzoeker daarom niet-ontvankelijk. Zij overwoog daarbij dat er onder
bepaalde omstandigheden “nog een verwachting [kan] zijn dat een verdachte toch nog zal
worden vervolgd, na een artikel 12 Sv-procedure”, maar dat daartoe in de onderhavige zaak
“geen aanleiding” bestaat. Of de rechtbank daarmee bedoelde dat de verdachte wel
ontvankelijk zou zijn in zijn verzoek als te verwachten viel dat het hof in een art. 12 Sv-
procedure de vervolging van de verdachte zou bevelen, is mij niet duidelijk. De vraag is in elk
geval of het feit dat een bevel tot vervolging een reële mogelijkheid is, niet een belemmering
zou moeten opleveren om het verzoek in te willigen. En zo dit het geval is, of met de
behandeling van het verzoek dan enig belang is gemoeid. De rechtbank kan het bevel tot
vervolging immers zelf niet geven.

De vraag waarop het uiteindelijk aankomt, is mijns inziens of het belang van de verdachte
dat geen beklag ex art. 12 Sv kan worden gedaan, een rechtens te respecteren belang is.
De wetgever wenste juist de beklagmogelijkheden voor het slachtoffer te verruimen door het
beletsel dat een kennisgeving van niet verdere vervolging opleverde, uit de weg te ruimen.
De prijs die de verdachte daarvoor moest betalen, is dat hij na een kennisgeving van niet
verdere vervolging minder zekerheid heeft dan voorheen. Het is dan vreemd dat die door de
wetgever ingecalculeerde onzekerheid een belang zou opleveren op grond waarvan de
beklagmogelijkheid van de rechtstreeks belanghebbende alsnog kan worden ingeperkt. De
vraag daarbij is of het ingeval van een onvoorwaardelijk sepot anders ligt. Een verschil is dat
het beklag na een kennisgeving van niet verdere vervolging aan een termijn is gebonden
(art. 12l lid 2 Sv), zodat de onzekerheid waarin de verdachte komt te verkeren van beperkte
duur is. Beklag na een onvoorwaardelijk sepot wordt door de wet niet aan een termijn
gebonden, zodat het belang bij zekerheid hier voor de verdachte groter is. Of art. 36 Sv
daarvoor de oplossing moet bieden, is daarmee niet gezegd. In dit verband verdient
opmerking dat in het gemoderniseerde wetboek het onderscheid tussen een kennisgeving
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van niet verdere vervolging en een informeel sepot niet meer wordt maakt. Het beklag wordt
in de voorgestelde regeling in alle gevallen aan een termijn gebonden (art. 3.2.4 van de
consultatieversie).

Een ander probleem dat aan de invoering van art. 36 lid 3 Sv is verbonden, betreft het
rechtsgevolg van de niet-naleving van dit artikellid. In Rb ’s-Hertogenbosch 17 februari 2001,
ECLI:NL:RBSHE:2011:BP4806 stond de verdachte terecht nadat de rechtbank had verklaard
dat de zaak was geëindigd en nadat het hof, dat van die beschikking niet op de hoogte was,
de vervolging had bevolen. De verklaring dat de zaak geëindigd is, was door de rechtbank
kennelijk “ambtshalve” gegeven naar aanleiding van door de verdachte gedane verzoeken
ex art. 89 en art. 591a Sv (vgl. hiervoor, onder 5.2). De raadsman deelde in elk geval ter
terechtzitting mee dat voor hem destijds alleen de beslissingen tot schadevergoeding
relevant waren en dat hij zich niet bewust was van een verklaring ex art. 36 Sv. Dat
verklaart vermoedelijk ook dat in de beklagprocedure op die verklaring geen beroep was
gedaan. De rechtbank oordeelde dat de officier van justitie ontvankelijk was in zijn
vervolging. Daarbij kende zij veel gewicht toe aan de omstandigheid dat de rechtbank art. 36
lid 3 Sv destijds niet had nageleefd. Dit verzuim kon volgens haar niet zonder consequenties
blijven. Zij beriep zich daarbij op een beschikking van het hof Amsterdam van 20 december
2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BH9385. In deze zaak had de officier van justitie de zaak
geseponeerd, waarover ex art. 12 Sv beklag werd gedaan. Zes dagen nadat het beklag bij
het hof was binnengekomen, werd een verzoek ex art. 89 en 591a Sv ingediend bij de
rechtbank. De rechtbank verklaarde de zaak daarop “ambtshalve” voor geëindigd. Het hof,
onbekend met deze beschikking, beval vervolgens de vervolging in de vorm van een last tot
het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek. De vraag die uiteindelijk voorlag, was of
het hof, gelet op de resultaten van het ingestelde gerechtelijk vooronderzoek, diende te
bewilligen in een kennisgeving van niet verdere vervolging dan wel of een dergelijke
bewilliging achterwege kon blijven gelet op de beschikking van de rechtbank dat de zaak
was geëindigd. Het hof meende dat bewilliging wel degelijk nodig was. Het voerde daarvoor
twee argumenten aan. De eerste was dat de rechtbank destijds had verzuimd de
rechtstreeks belanghebbende op te roepen. Dat kon, gelet op het belang van deze bepaling
in het systeem waarvoor de wetgever had gekozen, niet zonder consequenties blijven. De
tweede reden was dat de ontvankelijkheid van een ex art. 12 Sv gedaan beklag volgens het
hof moet worden beoordeeld naar het moment waarop dat beklag wordt gedaan. Aangezien
de verklaring ex art. 36 Sv op dat moment nog niet was gegeven, stond art. 12l lid 1 Sv aan
de ontvankelijkheid van het beklag niet in de weg. Hoe deze redeneringen zich verhouden
tot het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, is een vraag die het hof niet beantwoordde.

Anders dan de rechtbank ’s-Hertogenbosch en het hof Amsterdam in de beide zojuist
besproken beschikkingen, was de rechtbank Amsterdam in haar beschikking van 12 februari
2008, NBSTRAF 2008/132, van oordeel dat niet naleving van art. 36 lid 3 Sv geen
consequenties kon hebben. Deze beschikking had kennelijk betrekking op dezelfde zaak als
waarover het hof Amsterdam in de boven besproken beschikking oordeelde. De verdachte
had, nadat het hof de vervolging had bevolen, de rechtbank opnieuw verzocht om te
verklaren dat de zaak geëindigd was. In dat verzoek werd de verdachte door de rechtbank
niet-ontvankelijk verklaard omdat het eerder gedane verzoek al was ingewilligd. De
rechtbank overwoog:

“ “Op grond van art. 12 juncto art. 36 Sv is beklag tegen niet verdere vervolging na een
beschikking waarin verklaard wordt dat de zaak geëindigd is verklaard, niet toegelaten.

“ Gelet op het bepaalde in art. 12l Sv en het definitieve karakter dat de wetgever aan art. 36
Sv heeft willen toekennen, is de zaak door de betekening van de beschikking van de
Rechtbank aan veroordeelde, hoezeer deze ook in strijd met het recht van de
belanghebbende zoals uitgedrukt in art. 36 lid 3 Sv is uitgesproken, geëindigd en het recht
tot strafvordering komen te vervallen.”

De rechtbank voegde daar nog aan toe het zeer betreurenswaardig te achten dat de
rechtbank en het hof niet van de elkaar doorkruisende procedures op de hoogte waren
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gesteld. Ik merk daarbij op dat de praktijk van het “ambtshalve” verklaren dat de zaak
geëindigd is (waaraan het niet oproepen van de rechtstreeks belanghebbende inherent lijkt
te zijn), dit soort bedrijfsongevallen in de hand werkt. Ik merk ook op dat het gevaar voor
elkaar doorkruisende procedures wordt verminderd als de verdachte steeds niet-ontvankelijk
wordt verklaard in een na een onvoorwaardelijk sepot gedaan verzoek tot toepassing van
art. 36 Sv.

Andere problemen

Door de aanvaarding van de moties van Dittrich is niet alleen de verhouding tot de
beklagprocedure problematisch geworden. De vraag is ook hoe het verzoek om te verklaren
dat de zaak geëindigd is, zich verhoudt tot de indiening van een bezwaarschrift tegen de
dagvaarding. De minister bestreed de beide moties met het argument dat de
beklagprocedure en de procedure ex art. 36 Sv niet hetzelfde onderwerp hebben (hiervoor,
onder 3.2.2). Als ervan uitgegaan moet worden dat het onderwerp van de beide procedures
tegenwoordig wél hetzelfde is, dient de rechter die over een verzoek ex art. 36 Sv moet
oordelen, de haalbaarheid en de opportuniteit van de vervolging op dezelfde wijze te
beoordelen als het hof dat in de beklagprocedure doet. In de bezwaarschriftenprocedure
mag de rechtbank niet op die wijze over de haalbaarheid en de opportuniteit van de
vervolging oordelen. De vraag die dat oproept, is of de verdachte gezien de beperkingen van
de bezwaarschriftenprocedure na het uitbrengen van de dagvaarding niet beter een verzoek
ex art. 36 Sv kan doen.

Een vraag die in het voorgaande nog niet aan de orde is gesteld, is hoe het hanteren van
de redelijke termijn als beoordelingsmaatstaf zich verhoudt tot de jurisprudentie van de
Hoge Raad met betrekking tot die redelijke termijn. Volgens de Hoge Raad kan overschrijding
van de redelijke termijn nimmer een grond opleveren om de officier van justitie niet-
ontvankelijk te verklaren in zijn vervolging.52 Als dat niet een geëigende sanctie is, is de
vraag waarom een overschrijding van de redelijke termijn in het kader van een art. 36 Sv-
procedure wel gesanctioneerd kan worden met het verlies van het vervolgingsrecht. Die
vraag klemt als aangenomen wordt dat een verzoek ex art. 36 Sv ook kan worden gedaan
als het onderzoek op de terechtzitting al is aangevangen. De raadkamer zou dan kunnen
wat de zittingsrechter is verboden: een einde maken aan de vervolging op de grond dat de
redelijke termijn is overschreden.

Ook hier geldt dat ik het bepalen van een standpunt opschort. In het navolgende zal ik
eerst de vraag bespreken of na de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting een
verzoek ex art. 36 Sv kan worden gedaan.

Het wetboek van 1926

In het oorspronkelijke stelsel had art. 36 Sv betrekking op het uitblijven van een nadere
vervolgingsbeslissing die de officier van justitie moest nemen. Het ging daarbij om uitzonderlijke
gevallen, gevallen waarin de wet niet voorzag in een – wettelijke of door de rechter te stellen –
termijn voor het nemen van de beslissing. Het ging aldus om getalm aan de zijde van het
openbaar ministerie, niet om een gebrek aan voortvarendheid bij de rechter. Voor zover al gezegd
kan worden dat het bij art. 36 Sv om voortgangscontrole ging, had die controle betrekking op de
besluitvorming in enkel incidentele gevallen en niet op de voortgang van het onderzoek. Dat
onderzoek lag in de fase die aan de terechtzitting voorafging in handen van de rechter-
commissaris. Over de voortgang van het door hem ingestelde gerechtelijke vooronderzoek waakte
de rechtbank (art. 180 Sv-oud). Het onderzoek op de terechtzitting lag in handen van de
rechtbank zelf. De wet schreef voor dat dit onderzoek onafgebroken wordt voortgezet, zij het dat
onderbreking en schorsing met of zonder tijdsbepaling mogelijk was (art. 277 Sv-oud). Ingeval van
een schorsing voor onbepaalde tijd moest de zitting worden hervat “zoodra de oorzaak der
schorsing is vervallen” (art. 320 Sv-oud). Daarin lag besloten dat de schorsing niet langer mocht
duren dan in het belang van het onderzoek nodig was. Dat de rechtbank die de zaak behandelde,

6 Beëindiging na de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting
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verantwoordelijk was voor de voortgang van het onderzoek en dus had te waken tegen nodeloze
vertraging ervan, lag misschien in de rede, maar de wet bepaalde dat niet uitdrukkelijk.

Ontwikkelingen in de jurisprudentie

De wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de voortgang van het onderzoek op de
terechtzitting zijn in de loop van de tijd niet wezenlijk veranderd. In de praktijk lijkt de
zittingsrechter zich doorgaans weinig actief op te stellen als het om de bewaking van de
voortgang gaat in gevallen waarin het onderzoek voor onbepaalde tijd is geschorst. Lijdelijk
wordt afgewacht totdat het openbaar ministerie de zaak weer op de zitting aanbrengt. Dat
heeft ertoe geleid dat de oplossing voor onredelijke vertragingen niet zelden in art. 36 Sv
wordt gezocht. Dat gebeurde voor zover mij bekend voor het eerst in de zogenaamde
Beverwijkse bezettingszaken.53 De raadkamer van de rechtbank constateerde daarin dat na
het vervallen van de oorzaak der schorsing bijna twee jaar was verstreken zonder dat de
vervolging was voortgezet en dat de verdachte daarom terecht een beroep op art. 36 Sv
had gedaan. Het verweer van de officier van justitie dat art. 36 Sv niet van toepassing was
omdat de zaak reeds aan het oordeel van de rechter was onderworpen, werd van tafel
geveegd met de volgende overweging:

“O. immers, dat de ratio van art. 36 is, dat de verdachte zich kan beschermen tegen een
onredelijk oponthoud en tegen de onzekerheid of aan zijn zaak al dan niet verder gevolg zal
worden gegeven, waarbij van geen betekenis is of de zaak reeds aan het oordeel van de
rechter onderworpen is geweest, dan wel nog niet eerder ter terechtzitting is aangebracht”

De raadkamer van de rechtbank was onmiskenbaar van oordeel dat de fout bij het openbaar
ministerie lag. De officier van justitie had in raadkamer weliswaar verklaard bereid te zijn tot
verdere vervolging over te gaan, maar had “nagelaten een termijn te noemen waarbinnen
zulks zal geschieden”. Het openbaar ministerie had ruimschoots de tijd gehad om de zaak
wederom bij de rechter aan te brengen, terwijl het, gelet op alle publiciteit die de
“Beverwijkse affaire” had gekregen, niet zo kon zijn dat de zaak aan zijn aandacht was
ontsnapt.

Ook in Rb. ’s-Gravenhage 23 september 1982, NJ 1982/656 paste de raadkamer van de
rechtbank art. 36 Sv toe in een geval waarin het onderzoek op de terechtzitting voor
onbepaalde termijn was geschorst. De rechtbank legde art. 320 Sv daarbij uit in het licht van
art. 6 EVRM: met de term “zodra” had de wetgever tot uitdrukking willen brengen dat de
zaak zonder onredelijke vertraging moet worden vervat. Van een dergelijke onredelijke
vertraging was volgens de rechtbank in casu sprake, nu tussen het wegvallen van de
oorzaak der schorsing en het indienen van het verzoek tot toepassing van art. 36 Sv ruim
zeven maanden waren verstreken. Een ander voorbeeld van wat oudere datum is te vinden
in Rb Arnhem 7 mei 1987, NJ 1987/823. Hier was de zaak om onduidelijke redenen in het
archief terecht gekomen en daaruit pas weer tevoorschijn gehaald naar aanleiding van het
ingediende verzoekschrift. De verdachte had daarin was volgens de rechtbank gelet op het
tijdsverloop van meer dan twee jaren terecht een beroep gedaan op art. 36 Sv. De
rechtbank overwoog daarbij dat niet valt in te zien waarom in een geval als de onderhavige,
waarin het onderzoek op de terechtzitting was geschorst, geen toepassing aan dit artikel
kan worden gegeven.

Ook in het meer recente verleden wordt regelmatig toepassing aan art. 36 Sv gegeven in
een situatie waarin het onderzoek op de terechtzitting voor onbepaalde tijd is geschorst. De
bestreden uitspraak is daarvan een voorbeeld. Een ander voorbeeld wordt gevormd door Rb
Amsterdam 1 september 2010, NBSTRAF 2011/15, waarin een eerder verzoek tot toepassing
van art. 36 Sv door de rechtbank was afgewezen mede omdat de officier van justitie had
toegezegd de zaak zo spoedig mogelijk “weer op de zitting te plannen”. Die toezegging was
niet nagekomen. De rechtbank zag onder ogen dat de Hoge Raad “heeft uitgemaakt dat de
niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie niet meer aan de orde is bij overschrijding
van de redelijke termijn”. Desondanks achtte zij, “gelet op het tijdsverloop in onderhavige
strafzaak, het niet voortvarende handelen van het openbaar ministerie, de eerder gedane
toezegging van om de zaak binnen een aantal weken na 6 januari 2010 weer op zitting aan

499



6.2.4.

6.3.1.

6.3.

te brengen en mede in ogenschouw genomen dat het openbaar ministerie ondanks
verzoeken van de verdediging nalatig is gebleven om te reageren op de schriftelijk gedane
onderzoekswensen van de verdediging” het verzoek voor inwilliging vatbaar. Vermelding
verdient ook Rb Amsterdam 29 september 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:10060. In deze zaak
had de politierechter in januari 2013 het onderzoek geschorst en de zaak “verwezen naar
mediation”. Die mediation liep een maand later op een mislukking uit. De rechtbank
verklaarde de zaak voor geëindigd omdat de officier van justitie bij de behandeling van het
verzoek meedeelde daartegen geen bezwaar te hebben. Naast deze voorbeelden staan
voorbeelden waarin toepassing van art. 36 Sv na de aanvang van het onderzoek op de
terechtzitting wel mogelijk werd geacht, maar waarin het gedane verzoek om inhoudelijke
redenen werd afgewezen. Zie Rb Amsterdam 2 december 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9245,
waarin werd geoordeeld dat geen sprake was van onredelijk oponthoud. Vermelding
verdient ook Rb Zuid-West-Brabant 4 april 2017, ECLI:NL:RBZWZ:2017:2018, waarin de
politierechter de zaak naar de meervoudige kamer had verwezen en de zaak daarna
anderhalf jaar lang had stilgelegen. De rechtbank verklaarde de verdachte niet-ontvankelijk
in zijn verzoek omdat hij dat verzoek niet zelf had ondertekend. De rechtbank liet daarbij
evenwel “ten overvloede” weten dat zij het verzoek anders zou hebben afgewezen. Dit
ondanks het feit dat de officier van justitie akkoord ging met inwilliging van dat verzoek
omdat de verdere vervolging van de verdachte, gelet op de straffen die al in andere
strafzaken waren opgelegd dan wel geëist, “qua strafmaat niets zal toevoegen”. De
rechtbank wees echter op de belangen van de slachtoffers, die door het openbaar ministerie
“op grove wijze veronachtzaamd” waren.

Bijzondere aandacht verdient Rb Overijssel 24 juli 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2590. In deze
zaak lijkt geen sprake te zijn geweest van een schorsing voor onbepaalde tijd. Wel werd een
verzoek tot toepassing van art. 36 Sv op de terechtzitting gedaan. Dat verzoek werd daarbij
gepresenteerd als een alternatief voor het eveneens gevoerde verweer dat het openbaar
ministerie niet-ontvankelijk diende te worden verklaard vanwege de overschrijding van de
redelijke termijn. Dat verweer werd door de rechtbank verworpen onder verwijzing naar de
jurisprudentie van de Hoge Raad, waarvan de rechtbank niet wilde afwijken. Het gedane
verzoek werd, kennelijk omdat art. 21 lid 1 Sv bepaalt dat op de terechtzitting moet worden
beslist omtrent alle verzoeken die daar worden gedaan, door de rechtbank eveneens
inhoudelijk beoordeeld. Dat leidde tot een afwijzing van het verzoek, waarbij de rechtbank
had gelet op “het moment waarop het verzoek is gedaan en het stadium van de zaak –
namelijk bij pleidooi tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak”. Of daarin gelezen
moet worden dat de rechtbank het verzoek mogelijk wel had ingewilligd als het bijvoorbeeld
al direct na de aanvang van het onderzoek op de zitting was gedaan, is niet helemaal
duidelijk. Het lijkt er echter wel op dat de rechtbank meende dat voor het verweer en het
verzoek verschillende beoordelingsmaatstaven gelden. Dat roept de vraag op waarom dat
zo zou zijn. Is voor dat verschil een rechtvaardiging te vinden? Als aangenomen wordt dat
voor het verweer en het verzoek wel dezelfde beoordelingscriteria gelden, is de vraag
uiteraard of de verdachte zich dan beter met zijn verzoek tot de raadkamer had kunnen
wenden. Mag de raadkamer over een dergelijk verzoek oordelen als de zaak al onder de
rechter is en zo ja, moet zij dan meer mogelijkheden hebben om de vervolging te beëindigen
dan de zittingsrechter heeft?

Toepassing in hoger beroep

Tot nu toe ging het om gevallen waarin het verzoek om toepassing van art. 36 Sv na de
aanvang van het onderzoek ter terechtzitting werd gedaan, maar de behandeling in eerste
aanleg nog niet ten einde was.54 Er zijn ook gevallen waarin het bedoelde verzoek wordt
gedaan nadat tegen de einduitspraak van de rechtbank hoger beroep is ingesteld. Van zo’n
geval was sprake in Rb ‘s-Gravenhage 8 oktober 1981, NJ 1982/119 m.nt. ThWvV. De
beschikking zelf verschaft weinig tot geen informatie. Uit de annotatie blijkt echter dat zij
werd gegeven nadat de verdachte door de rechtbank tot geldboete was veroordeeld en
nadat de verdachte tegen dat vonnis op 11 juli 1980 hoger beroep had ingesteld. Sindsdien
had de verdachte niets meer van de zaak vernomen. De officier van justitie concludeerde tot
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toewijzing van het verzoek en de rechtbank ging daarin mee.55 Gewezen kan ook worden op
hof ’s-Gravenhage 23 februari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9767, waarin het verzoek werd
gedaan nadat de officier van justitie hoger beroep had ingesteld tegen de door de rechtbank
gegeven vrijspraak. Het hof overwoog:

“Niet is uitgesloten, zoals de verdediging heeft gesteld, dat in die gevallen waarin de
behandeling van de zaak in hoger beroep nog niet is aangevangen, de zaak wegens
overschrijding van de redelijke termijn voor geëindigd kan worden verklaard. Echter, dit
oordeel kan - overeenkomstig de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake de niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging wegens overschrijding van de
redelijke termijn - slechts worden gegeven in die gevallen waarin sprake is van zeer
bijzondere omstandigheden, die zich - naar het hof heeft vastgesteld - in de onderhavige
zaak niet voordoen.”

De verwijzing naar de jurisprudentie van de Hoge Raad was weinig correct. Sinds HR 17 juni
2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, geldt immers dat de overschrijding van de redelijke termijn
nimmer tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie kan leiden, dus ook niet in
uitzonderlijke gevallen. Als juist is dat bij de beoordeling van verzoeken ex art. 36 Sv
aansluiting moet worden gezocht bij die jurisprudentie, moet de conclusie zijn dat toewijzing
van het verzoek nimmer kan plaatsvinden, in elk geval niet na de aanvang van het
onderzoek op de zitting in eerste aanleg.

In hof Arnhem-Leeuwarden 10 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2760, had de verdachte
hoger beroep ingesteld tegen een vonnis van de rechtbank Midden-Nederland waarbij hij
onder meer tot gevangenisstraf was veroordeeld. Het onderzoek op de terechtzitting in
hoger beroep was aangevangen, maar voor onbepaalde tijd geschorst voor nader
onderzoek. Een oproeping voor de nadere terechtzitting werd door de advocaat-generaal
ingetrokken. De verdachte verzocht het hof daarop te verklaren dat de zaak was geëindigd.
Het hof verklaarde de verdachte echter niet-ontvankelijk in dat verzoek en motiveerde die
beslissing als volgt:

“Artikel 36 Sv geeft de verdachte de bevoegdheid een verklaring dat de zaak is geëindigd uit
te lokken. Gelet op hetgeen de wetgever hierbij voor ogen heeft gehad, is het hof van
oordeel dat dit niet is bedoeld voor de onderhavige situatie. Immers, blijkens de
wetsgeschiedenis moet hierbij worden gedacht aan de positie van de verdachte in wiens
zaak onbevoegdheid van de rechter, nietigheid van de dagvaarding of niet-ontvankelijkheid
van het openbaar ministerie is aangenomen en die in afwachting is van een voortzetting die
wellicht nooit volgt (zie Kamerstukken II, 1919-1920, 18.1 p.1).[1] Een dergelijke situatie
doet zich hier niet voor. Het hof neemt daarbij voorts in aanmerking dat er in dit geval sprake
is van een veroordelend vonnis van de politierechter, welk vonnis door een verklaring dat de
zaak is beëindigd niet komt te vervallen.”

De vraag is of, zoals J.L. Baar meent56, in deze overweging gelezen moet worden dat het hof
meent dat art. 36 Sv enkel toepassing kan vinden in de gevallen die destijds in de toelichting
op art. 33a ORO met zoveel woorden werden genoemd. De overweging zou ook anders
gelezen kunnen worden. In die lezing heeft het hof tot uitdrukking willen brengen dat de
wetgever heeft gedacht aan situaties waarin de verdachte “in afwachting is van een
voortzetting die wellicht nooit volgt” en dat “een dergelijke situatie” zich hier niet voordoet.
Daarin kon het hof wel eens gelijk hebben. De wetgever heeft oorspronkelijk gedacht aan
situaties waarin de voortzetting van de vervolging afhankelijk is van een beslissing die
vanwege het vervolgingsmonopolie alleen door het openbaar ministerie genomen kan
worden. Juist omdat in die situaties voor de voortzetting van de vervolging een beslissing
van het openbaar ministerie nodig is, is sprake van een voortzetting “die wellicht nooit
volgt”. Van een dergelijke situatie was inderdaad geen sprake. Na de aanvang van het
onderzoek ter terechtzitting had en heeft het openbaar ministerie als het om het voortzetten
van de vervolging gaat niets meer te beslissen. Hij mag de inleidende dagvaarding dan
immers niet meer intrekken. De achterliggende gedachte was en is dat de vervolging na de
aanvang van het onderzoek op de terechtzitting dient te eindigen in een door de rechter te
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geven einduitspraak. Als tegen die einduitspraak hoger beroep wordt ingesteld, heeft het
openbaar ministerie evenmin de bevoegdheid om een einde te maken aan de vervolging. Dat
hoger beroep moet, tenzij het tijdig wordt ingetrokken, door het hof behandeld worden. De
vervolging dient ook dan te eindigen in een door de rechter te geven einduitspraak. Van een
voortzetting “die wellicht nooit volgt”, was anders gezegd in de oorspronkelijke
gedachtegang van de wetgever geen sprake. Op het openbaar ministerie en de rechter
rustte juist de plicht om de vervolging voort te zetten.57 Een verklaring dat de zaak geëindigd
is, laat zich daarmee moeilijk verenigen.

Aandacht verdient ook het tweede argument dat het hof aanvoert. Een verklaring dat de
zaak geëindigd is die gegeven wordt nadat appel is ingesteld tegen het eindvonnis van de
rechtbank, kan dat eindvonnis niet ongedaan maken. Het gesloten stelsel van
rechtsmiddelen brengt immers mee dat een beslissing in stand blijft als daartegen een
gewoon rechtsmiddel wordt ingesteld waarop nog niet is beslist. Of een verklaring dat de
zaak geëindigd is in een dergelijk geval meebrengt dat het eindvonnis onherroepelijk wordt
en – voor zover het om een veroordeling gaat58 – voor tenuitvoerlegging vatbaar, is intussen
gelet op de tekst van art. 557 lid 1 Sv59 twijfelachtig.60 Dat neemt niet weg dat in het
wettelijk stelsel van de rechtsmiddelen geen plaats is voor beslissingen die blijven
voortbestaan zonder dat zij onherroepelijk kunnen worden. Een verklaring dat de zaak
geëindigd is nadat in eerste aanleg einduitspraak is gedaan, laat zich dan ook niet goed
inpassen in de wettelijke regeling.

In deze vordering staan zoals gezegd drie vragen centraal. De eerste vraag is wat onder ‘vervolging’
in de zin van art. 36 Sv moet worden volstaan en meer in het bijzonder of het artikel toepassing kan
vinden in gevallen waarin nog geen rechter op vordering van de officier van justitie in de zaak is
betrokken. De tweede vraag betreft de beoordelingsmaatstaf: aan de hand van welke criteria moet
worden uitgemaakt of de verklaring dat de zaak geëindigd is, kan worden gegeven? De derde vraag is
of art. 36 Sv toepassing kan vinden in gevallen waarin het onderzoek op de terechtzitting al een
aanvang heeft genomen. Deze vragen hangen in zoverre met elkaar samen, dat zij alle de functie
betreffen die aan art. 36 Sv in de hedendaagse strafvordering dient te worden toegekend. Ik zal
beginnen met de eerste vraag en zal daarna de derde vraag beantwoorden. De tweede vraag komt
als laatste aan bod.

Kan art. 36 Sv toepassing vinden als de officier van justitie geen rechter in de zaak heeft betrokken?

Zoals in het voorgaande is uiteengezet, had art. 36 Sv in het oorspronkelijke stelsel van het
Wetboek van Strafvordering slechts in een beperkt aantal gevallen een functie. Het ging om
gevallen waarin (1) in formele zin sprake was van een vervolging doordat de officier van
justitie een rechter in de zaak had betrokken, (2) de voortzetting van die vervolging
afhankelijk was van een beslissing die door de officier van justitie moest worden genomen
en (3) de wet niet voorzag in een termijn waaraan de officier van justitie bij het nemen van
die beslissing was gebonden of kon worden gebonden. Die gevallen waren op de vingers
van één hand te tellen (zie hiervoor, onder 3.1). In de jaren zeventig van de vorige eeuw ligt
echter het beginpunt van een ontwikkeling in de jurisprudentie waarbij aan art. 36 Sv ook
toepassing werd gegeven in gevallen waarin van een vervolging in formele zin geen sprake
is. Het begrip vervolging in art. 36 Sv werd daarbij ingevuld aan de hand van het begrip
criminal charge in art. 6 EVRM.

In de literatuur wordt deze uitleg van art. 36 Sv in het algemeen onderschreven.61 Ik wil mij
daarbij aansluiten om redenen die besloten liggen in met name de punten 4.3.1 t/m 4.3.3.
De gedachte achter het oorspronkelijke stelsel van strafvordering was dat een strafrechtelijk
onderzoek dat voor de verdachte belastend is steeds plaatsvindt in het kader van een
formele vervolging. Die gedachte correspondeerde destijds nog redelijk met de praktijk van
de strafrechtspleging. Het strafrechtelijk onderzoek vond enkel op de terechtzitting plaats
als voorafgaande aan die terechtzitting met een summier, weinig ingrijpend
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opsporingsonderzoek kon worden volstaan. Er werd dan ‘rauwelijks’ gedagvaard. In andere
gevallen bestond het strafrechtelijk onderzoek mede uit een gerechtelijk vooronderzoek. Die
praktijk is in de loop van de tijd drastische gewijzigd en de wetgever heeft daaruit
consequenties getrokken. Het gerechtelijk vooronderzoek is afgeschaft en de
termijnregelingen zijn, op die van art. 267 Sv na, geschrapt. Het vooronderzoek bestaat
tegenwoordig uit een opsporingsonderzoek onder leiding van de officier van justitie. Bij dat
opsporingsonderzoek kan de rechter-commissaris incidenteel worden betrokken, maar die
incidentele betrokkenheid is niet maatgevend voor de belasting die dat
opsporingsonderzoek voor de verdachte vormt. Dat maakt dat een uitleg van art. 36 Sv
waarbij vastgehouden wordt aan de betekenis die de term ‘vervolging’ daarin oorspronkelijk
had, een anachronisme is geworden. Aan de ratio legis van het artikel – het garanderen van
rechtszekerheid in gevallen waarin tegen een burger een voor hem belastend strafrechtelijk
onderzoek is ingesteld – kan tegenwoordig alleen recht worden gedaan als aan het begrip
‘vervolging’ een invulling wordt gegeven die aansluit bij de hedendaagse strafrechtspleging.
Dat die ratio legis niet aan belang heeft ingeboet, wordt daarbij onderstreept door het
nieuwe wetboek van strafvordering dat op stapel staat. In de voorgestelde regeling wordt
het formele vervolgingsbegrip losgelaten en wordt in rechtszekerheid voorzien in alle
gevallen waarin een burger als verdachte is gehoord.

Een belangrijk argument bij dit alles is dat de veranderde invulling die in de jurisprudentie
aan het begrip ‘vervolging’ is gegeven haar neerslag heeft gevonden in de wetgeving en
aldus in zekere zin is ‘gelegaliseerd’. Het gaat daarbij in het bijzonder om de koppeling die
de wetgever heeft gemaakt tussen art. 36 Sv en art. 180 Sv, waarmee hij art. 36 Sv in de
sleutel zette van de voortgangscontrole op de opsporing. Dat impliceert dat art. 36 Sv
volgens de wet ook toepassing moet kunnen vinden in gevallen waarin van een formele
daad van vervolging geen sprake is. In de wetsgeschiedenis zijn daarbij geen
aanknopingspunten te vinden voor de opvatting dat het hier om een uitzondering gaat die
zich alleen voordoet als de rechter-commissaris de zaak op de voet van art. 180 lid 3 Sv aan
de rechtbank voorlegt. Het lijkt er veeleer op dat het uitgangspunt van denken van de
wetgever was dat art. 36 Sv ook buiten het geval van een formele vervolging toepassing kan
vinden en dat de wetgever dus de opvatting was toegedaan dat de koppeling met art. 180
Sv bij die stand van zaken aansluit.

Met de aanvaarding van de opvatting dat van vervolging in de zin van art. 36 Sv ook sprake
kan zijn als een formele vervolgingsdaad ontbreekt, is nog geen antwoord gegeven op de
vraag vanaf welk moment van een dergelijke vervolging kan worden gesproken. Het nieuwe
wetboek maakt het recht om te verzoeken om een verklaring dat de zaak geëindigd is,
afhankelijk van de vraag of de betrokkene als verdachte is gehoord. Het is wellicht te vroeg
en ook niet echt nodig om op dit punt op het toekomstige recht te anticiperen. Voorshands
kan zonder veel bezwaar worden vastgehouden aan het begin van de criminal charge als het
beginpunt van de vervolging in de zin van art. 36 Sv. Ik merk daarbij op dat het belang van
de vraag naar het begin van de vervolging afhankelijk is van de beoordelingsmaatstaf die
moet worden aangelegd. Als de toepassing van art. 36 Sv een sanctie vormt op de
overschrijding van de redelijke termijn, is de vraag wanneer die redelijke termijn is begonnen
te lopen uiteraard van groot gewicht. Als daarentegen het criterium is of de vervolging
feitelijk tot een einde is gekomen (zie daarover hiervoor, onder 5.16), is enkel van belang of
sprake was van een vervolging, niet wanneer die is begonnen.

Kan art. 36 Sv toepassing vinden na de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting?

De vraag die ik als tweede zal bespreken, is of art. 36 Sv toepassing kan vinden als het
onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen en dat onderzoek (nog) niet is
uitgemond in een onherroepelijke einduitspraak. In het oorspronkelijke stelsel van het
Wetboek van Strafvordering had art. 36 Sv uitsluitend betrekking op een gebrek aan
besluitvaardigheid aan de zijde van het openbaar ministerie. Op de voortgang van het
strafrechtelijk onderzoek dat door de rechter op vordering van de officier van justitie werd
verricht, zag het artikel niet. Voor zover het daarbij ging om een gerechtelijk vooronderzoek,
was het de (raadkamer van de) rechtbank die waakte tegen nodeloze vertraging (art. 180
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Sv-oud). Voor zover het ging om het onderzoek op de terechtzitting dat door de
zittingsrechter werd verricht, ontbrak een uitdrukkelijke bepaling met betrekking tot het
toezicht op de voortgang van dat onderzoek. Misschien werd het vanzelfsprekend gevonden
dat onderzoek dat in handen lag van de rechtbank geen toezicht door diezelfde rechtbank
behoefde. Maar wat daarvan ook zij, door het ontbreken van een expliciete wetsbepaling
was minder duidelijk waar de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het onderzoek op
de terechtzitting lag. Daaraan lijkt te kunnen worden toegeschreven dat (raadkamers van)
rechtbanken art. 36 Sv zijn gaan toepassen in gevallen waarin de behandeling van de zaak
na een schorsing voor onbepaalde tijd nodeloos lang stil ligt. Die vertraging wordt daarbij
geconstrueerd als een fout van het openbaar ministerie. Bij deze gevallen voegden zich
gevallen waarin hoger beroep tegen het eindvonnis is ingesteld, maar waarin de
appeldagvaarding uitblijft. Ook in die gevallen wordt wel toepassing gegeven aan art. 36 Sv.

Zoals onder 6.3 al naar voren kwam, staat deze toepassingspraktijk op gespannen voet
met uitgangspunten van het strafvorderlijk stelsel waarvan niet gezegd kan worden dat zij
zijn achterhaald. Tot die uitgangspunten behoort dat de strafvervolging na de aanvang van
het onderzoek op de terechtzitting dient uit te monden in een onherroepelijke einduitspraak.
Daarom kan de officier van justitie de dagvaarding na de aanvang van het onderzoek op de
terechtzitting niet meer intrekken. Daarmee zijn ook de rechten van de verdachte gemoeid,
in het bijzonder zijn recht op een definitieve beslissing binnen een redelijke termijn. Dat
recht op zekerheid zou danig worden gefrustreerd als de officier van justitie de dagvaarding
nog zou kunnen intrekken en op die wijze zou kunnen voorkomen dat de berechting uitloopt
op een hem onwelgevallige einduitspraak. Dan wringt het als het openbaar ministerie door
stil te zitten en door vervolgens in te stemmen met een verklaring dat de zaak is geëindigd
wel zou kunnen bewerkstelligen dat een onherroepelijk einduitspraak uitblijft. Het principe
dat de vervolging na de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting dient te eindigen in
een onherroepelijke einduitspraak brengt ook mee dat op een ingesteld rechtsmiddel tegen
een einduitspraak dient te worden beslist. Een hangende het hoger beroep gegeven
verklaring dat de zaak is geëindigd, heeft daarbij als merkwaardige consequentie dat de in
eerste aanleg gegeven einduitspraak in stand blijft zonder onherroepelijk te worden. Ook
dat past niet in het stelsel van de strafvordering.

Tot de uitgangspunten van het strafvorderlijk stelsel behoort ook dat de
verantwoordelijkheid voor het onderzoek na de aanvang van het onderzoek op de
terechtzitting bij de zittingsrechter ligt en niet bij de raadkamer. Met dat uitgangspunt
verdraagt zich slecht dat de raadkamer, mogelijk tegen de zin van de zittingsrechter in, een
einde zou kunnen maken aan de vervolging. Als men meent dat er in bepaalde gevallen
grond kan zijn om na de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting te bepalen dat de
officier van justitie zijn vervolgingsrecht heeft verloren wegens kort gezegd undue delay, is
dat in het strafvorderlijk stelsel een beslissing die door de zittingsrechter moet worden
gegeven (en wel in de vorm van de einduitspraak dat de officier van justitie niet-ontvankelijk
is in zijn vervolging), niet door de raadkamer.

Op dit alternatief voor de verklaring dat de zaak is geëindigd, wees Van Veen in zijn
annotatie bij de onder 6.3.1 genoemde beschikking van de rechtbank ‘s-Gravenhage van 8
oktober 1981, NJ 1982/119. Volgens Van Veen reikte art. 36 Sv niet “het meest geëigende
middel” aan om aan een vervolging een einde te maken in een zaak waarin een behandeling
ter zitting is begonnen. Dit omdat de zaak in dat stadium dient te eindigen met een
einduitspraak. Hij wees er daarbij op dat er sinds 1972, toen de rechtbank Haarlem art. 36
Sv toepaste in de Beverwijkse bezettingszaken, het een en ander was veranderd. Toen was
er nog geen processueel instrument om aan een slepende vervolging een einde te maken,
maar sindsdien, zo schreef van Veen, heeft het leerstuk van het “undue delay” zijn intrede
gedaan. De Hoge Raad had uitgemaakt dat de rechter de officier van justitie in geval van
onredelijke vertraging niet-ontvankelijk kan verklaren. Er was daardoor “een beter middel”
om een einde te maken aan een vervolging die blijft liggen. “Men kan nu de Pres. Van de Rb.
of van het Hof verzoeken de zaak weer op de rol te zetten teneinde een niet-
ontvankelijkheid van de O.v.J. uit te lokken”. Hij voegde daaraan toe dat op die manier wordt
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vermeden dat de behandeling van een zaak die bij de rechter aanhangig is, wordt doorkruist
door een raadkamerbeschikking.

Zoals eerder al is gememoreerd stelt de Hoge Raad zich tegenwoordig op het standpunt dat
een schending van de redelijke termijn nooit tot de niet-ontvankelijkheid van de officier van
justitie in zijn vervolging kan leiden. Dat betekent dat het door Van Veen aangeprezen
“betere middel” niet meer ter beschikking staat. Baar ziet daarin een argument voor zijn
opvatting dat art. 36 Sv in alle stadia van het strafproces toepassing kan vinden, dus ook na
de aanvang van het onderzoek op de zitting.62 Ik zie dat anders. Het tegenwoordige
standpunt van de Hoge Raad impliceert dat het verlies van het vervolgingsrecht in geen
geval een geëigende sanctie is op een overschrijding van de redelijke termijn. Over dat
standpunt kan verschillend worden gedacht, maar zolang dat standpunt het geldende recht
vormt kan daarin juist geen argument worden gevonden om aan de vervolging een einde te
maken op de grond dat de redelijke termijn is overschreden. Wat de zittingsrechter niet is
toegestaan, is zeker de raadkamer niet toegestaan, althans niet in gevallen waarin het
onderzoek op de zitting is begonnen. Anders wordt, om met Van Veen te spreken, de
behandeling van de zaak door de zittingsrechter zoals die volgens de Hoge raad dient te
geschieden, doorkruist door een raadkamerbeschikking.

Dat er na de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting geen processueel instrument
meer is om – anders dan door middel van een einduitspraak - aan een slepende vervolging
een einde te maken, wil niet zeggen dat de verdachte in gevallen waarin de zaak na een
schorsing voor onbepaalde tijd zonder reden stil komt te liggen lijdzaam moet afwachten
totdat de verjaring intreedt. Het verzoek aan de president van het gerecht om de zaak weer
op de rol te zetten, waarvan Van Veen gewag maakte, kan nog steeds gedaan worden.
Weliswaar niet om een niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie uit te lokken, maar
wel om de zaak weer vlot te trekken. En op dat laatste komt het bij het recht op berechting
binnen redelijke termijn aan. Ik merk daarbij op dat de verdachte in het mogelijk slechts
denkbeeldige geval waarin een verzoek als hiervoor bedoeld wordt genegeerd, niet geheel

7.2.7.

met lege handen staat. De actieve opstelling van de verdediging gevoegd bij het falen van
de zittingsrechter vormt dan zeker een factor bij de vraag met hoeveel strafvermindering de
overschrijding van de redelijke termijn moet worden gecompenseerd.

Zoals eerder opgemerkt, ontbreekt een expliciete wetsbepaling die duidelijk maakt waar de
verantwoordelijkheid ligt voor de voortgang van de zaak als het onderzoek op de zitting een
aanvang heeft genomen. Naar mijn mening ligt in het stelsel van de wet besloten dat die
verantwoordelijkheid zo niet primair, dan toch in elk geval mede ligt bij de rechtbank, en
meer in het bijzonder bij de enkelvoudige of meervoudige kamer die met de behandeling van
de zaak is belast. De kamer die met de behandeling is belast, is voor die behandeling
verantwoordelijk, ook of juist voor de kwaliteit ervan, en daartoe behoort ook de
voortvarendheid waarmee de zaak wordt afgedaan. Daarbij kan erop worden gewezen dat
het volgens art. 258 lid 2 Sv de voorzitter van de rechtbank is die de dag van de
terechtzitting bepaalt. Hij moet dat doen op verzoek en de voordracht van de officier van
justitie. Dat het initiatief hier bij de officier van justitie wordt gelegd, is logisch, omdat de
dagbepaling aan de dagvaarding voorafgaat en de zaak eerst door de betekening van de
dagvaarding aanhangig wordt gemaakt. Bij een schorsing van het onderzoek op de
terechtzitting voor bepaalde tijd is het, zo volgt uit art. 281 lid 1 en 2 Sv, de rechtbank (dat
wil zeggen de zittingsrechter) die de dag van de nadere terechtzitting bepaalt. Een
voordracht van de officier van justitie is daarbij niet voorgeschreven. In geval van een
schorsing voor onbepaalde termijn ontbreekt een wettelijke bepaling met betrekking tot de
dagbepaling.63 Ik zou evenwel menen dat art. 258 lid 2 Sv in elk geval in zoverre van
overeenkomstige toepassing is dat het de voorzitter van de rechtbank is die de dag van de
nadere terechtzitting dient te bepalen. Over de vraag of daaraan een verzoek of voordracht
van de officier van justitie vooraf moet gaan, kan men twisten.64 Het komt mij in elk geval
voor dat, zo een voordracht is vereist, de eigen verantwoordelijkheid van de rechtbank voor
de voortgang van de behandeling meebrengt dat de rechtbank het openbaar ministerie op
de noodzaak van een voordracht kan wijzen en dat de rechtbank, als die voordracht
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desondanks achterwege blijft, ook zonder die voordracht tot dagbepaling kan overgaan.6566

Uit art. 320 lid 1 Sv volgt dan dat het openbaar ministerie de in dat artikellid genoemde
personen dient op te roepen voor de zittingsdag die daarvoor is bepaald.

Het is hier niet de plaats om in te gaan op de vraag hoe de rechtbank en het hof handen en
voeten moeten geven aan de eigen verantwoordelijkheid die zij hebben voor de voortgang
van de behandeling als het onderzoek op de terechtzitting een aanvang heeft genomen en
dat onderzoek vervolgens voor onbepaalde tijd wordt geschorst. Het is misschien
verantwoord om er in beginsel op te vertrouwen dat het openbaar ministerie tijdig een
voordracht doet voor de bepaling van een nadere zittingsdag. Maar dat maakt niet dat de
rechtbank en het hof van hun verantwoordelijkheid zijn ontheven. Die verantwoordelijkheid
brengt tenminste mee dat, als uit een tot de voorzitter van de rechtbank of het hof gericht
verzoek van de verdachte om de zaak weer op de rol te zetten, blijkt dat het vertrouwen in
het openbaar ministerie misplaatst is, zij de nodige stappen moeten zetten om het
onderzoek op de terechtzitting te hervatten.67

Op grond van het voorgaande concludeer ik dat art. 36 Sv geen toepassing kan vinden als
het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg is aangevangen en de vervolging daarna
(nog) niet is geëindigd in een onherroepelijke einduitspraak. Na de aanvang van het
onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg komt de toepassing van art. 36 Sv dus
alleen nog in beeld als de vervolging uitloopt op een onherroepelijke beslissing over de
formele vragen van art. 348 Sv.

Kan een overschrijding van de redelijke termijn grond opleveren voor de toepassing van art. 36 Sv?

Als laatste de vraag naar de te hanteren beoordelingsmaatstaf. Bij de beantwoording van
die vraag ga ik uit van de standpunten die ik hiervoor heb ingenomen. Het uitgangspunt van
denken is dus dat art. 36 Sv ook toepassing kan vinden in gevallen waarin van een formele
daad van vervolging geen sprake is en dat het artikel geen toepassing kan vinden als het
onderzoek op de terechtzitting is aangevangen zonder te hebben geleid tot een
onherroepelijke einduitspraak. De vraag waarop het aankomt, is welke functie aan art. 36
Sv, mede gelet op het aldus afgepaalde toepassingsbereik, naar geldend recht toekomt. Van
die functie hangt namelijk af welke beoordelingscriteria hebben te gelden. Nu is de bedoelde
vraag niet eenvoudig te beantwoorden. In paragraaf 5 is uiteengezet welke ontwikkelingen
zich in de wetgeving en de jurisprudentie hebben voorgedaan met betrekking tot de functie
van art. 36 Sv en de gehanteerde beoordelingscriteria. Een consistent beeld levert dat niet
direct op. Dat maakt dat de beantwoording van de vraag keuzes en afwegingen vergt
waarover verschillend kan worden gedacht. Ik heb gepoogd het minst discutabele antwoord
te geven.

Ik zet eerst de belangrijkste bevindingen uit paragraaf 5 kort op een rij. De bedoeling is om
aldus duidelijk te maken op welke punten keuzes en afwegingen moeten worden gemaakt
en dat die keuzepunten in onderling verband moeten worden bezien. De weergave van de
bevindingen is daarbij niet geheel neutraal. Zij sorteert voor op de keuzes die ik hierna zal
maken.

- Aan de functie die art. 36 Sv aanvankelijk had als instrument om te voorzien in de
noodzakelijk geachte officiële vaststelling dat de zaak is geëindigd, bestaat geen behoefte
meer, althans niet als er geen twijfel over kan bestaan dat de officier van justitie van
vervolging afziet. Aan een informeel sepot is het openbaar ministerie zonder meer
gebonden; de rechter die over een verzoek tot schadevergoeding moet oordelen, kan zelf
vaststellen of aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan (hiervoor, onder 5.2.6). De
conclusie die daaraan kan worden verbonden, is dat de verdachte niet kan worden
ontvangen in een verzoek tot toepassing van art. 36 Sv dat er enkel toe strekt het einde van
de zaak officieel te doen vaststellen met het oog op de daaraan verbonden rechtsgevolgen.

- Aan de toepassing van art. 36 Sv bestaat nog wel behoefte in gevallen waarin onzeker is
of het strafrechtelijk onderzoek wordt voortgezet dan wel in feite tot een einde is gekomen
(hiervoor, onder 5.3.3 e.v.). De beoordelingsmaatstaf wordt in deze gevallen gevormd door
de feitelijke situatie (hiervoor, onder 5.1.6). Het gaat hier vooral om gevallen waarin de
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opstelling van de officier van justitie het onzeker maakt of de vervolging wordt doorgezet of
niet. Als de officier van justitie de zaak heeft geseponeerd, lijkt een rechtens te respecteren
belang bij een verklaring dat de zaak geëindigd is, te ontbreken. In de lagere jurisprudentie
wordt echter wel aangenomen dat dit belang gelegen kan zijn in het feit dat na een
dergelijke verklaring beklag ex art. 12 Sv is uitgesloten (hiervoor, onder 5.5.1 en 5.5.2).

- In de lagere jurisprudentie is vrij algemeen aanvaard dat art. 36 Sv ook een functie heeft
bij de voortgangsbewaking van het opsporingsonderzoek. De beoordelingsmaatstaf wordt
daarbij gevormd door de vraag of de redelijke termijn als bedoeld in art. 36 Sv is
overschreden. Die maatstaf wordt daarbij veelal gekoppeld aan een belangenafweging. De
overschrijding van de termijn moet zo ernstig zijn dat, gelet op alle betrokken belangen,
waaronder die van het slachtoffer, voortzetting van de vervolging niet gerechtvaardigd is.
Voor deze toepassing van art. 36 Sv kan steun worden gevonden in de wet en de
wetsgeschiedenis (hiervoor, onder 5.3 en 5.4).

- Daar staat tegenover dat deze toepassing zich slecht verdraagt met het standpunt van de
Hoge Raad dat een overschrijding van de redelijke termijn in geen geval reden geeft de
officier van justitie niet-ontvankelijk te verklaren in zijn vervolging. Dat geldt ook als de
termijnoverschrijding geheel is veroorzaakt door een onnodig traag verlopend
opsporingsonderzoek. Als de zittingsrechter die overschrijding niet mag sanctioneren met
het verlies van vervolgingsrecht, is de vraag waarom de raadkamer dat wel zou mogen
(hiervoor, onder 5.6.2).

- Die vraag raakt ook aan de verhouding tussen art. 36 Sv en de bezwaarschriftenprocedure
(vgl. hiervoor, onder 5.6.1). Kan de verdachte ingeval van onredelijke vertraging in het
vooronderzoek in plaats van het indienen van een bezwaarschrift tegen de dagvaarding niet
beter de rechtbank verzoeken te verklaren dat de zaak is geëindigd?

- Onduidelijk is hoe art. 36 Sv zich verhoudt tot de voortgangscontrole die in art. 180 Sv
wordt opgedragen aan de rechter-commissaris (hiervoor, onder 5.4.2 en 5.4.3). Heeft art. 36
Sv alleen een functie als sluitstuk van de voortgangscontrole waarmee de rechter-
commissaris is belast of kan een verdachte zich beter direct tot de raadkamer richten? Aan
deze vraag kan een andere vraag worden gekoppeld. Moet het accent bij de
voortgangscontrole liggen op het sanctioneren van onredelijke vertragingen dan wel op het
bespoedigen van de voortgang?

- Door de wijziging die de Wet van 1 november 2001, Stb. 531, bracht in de artt. 12l en 36 Sv
is de verhouding tot de beklagprocedure ex art. 12 Sv problematisch geworden. Het verschil
in rechtsgevolgen dat daardoor is ontstaan tussen een kennisgeving van niet verdere
vervolging en een verklaring dat de zaak geëindigd is, heeft de vraag opgeroepen of de
meerwaarde die de bedoelde verklaring aldus voor de verdachte heeft gekregen, een
rechtens te respecteren belang bij een dergelijke verklaring oplevert (hiervoor, onder 5.5.1
t/m 5.5.3). Daarbij kan ook een tegenvraag gesteld worden. Is het niet zo dat het recht dat
de rechtstreeks belanghebbende door de wetswijziging heeft gekregen om zich over een
kennisgeving van niet verdere vervolging te beklagen, zo min mogelijk gefrustreerd moet
worden door een verklaring dat de zaak is geëindigd?

- In de lagere wetgeving blijkt verschil van opvatting te bestaan over het rechtsgevolg dat
moet worden verbonden aan het verzuim om de rechtstreeks belanghebbende
overeenkomstig art. 36 lid 3 Sv op te roepen voor de behandeling van een verzoek van de
verdachte tot verklaring dat de zaak is geëindigd (hiervoor, onder 5.5.4 en 5.5.5). Brengt dat
verzuim mee dat de bedoelde verklaring van onwaarde is, zodat de rechtstreeks
belanghebbende toch in een beklag ex art. 12 Sv kan worden ontvangen?

Ik begin meteen met de cruciale vraag of het hanteren van een overschrijding van de
redelijke termijn als beoordelingsmaatstaf bij de toepassing van art. 36 Sv in
overeenstemming is te brengen met het standpunt van de Hoge Raad dat een overschrijding
van de redelijke termijn nimmer grond kan opleveren om de officier van justitie niet-
ontvankelijk te verklaren in zijn vervolging. Het antwoord op die vraag moet naar mijn
mening ontkennend luiden. Als het verlies van vervolgingsrecht in geen geval een passende
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sanctie is op een onredelijk lange strafvervolging, is voor die sanctie ook in het
vooronderzoek geen plaats.

Ik heb mij nog afgevraagd of dit anders wordt als het verlies van vervolgingsrecht in de
sleutel wordt gezet van een toetsing aan de beginselen van een behoorlijke procesorde. Er
laten zich wellicht gevallen denken waarin de overschrijding van de redelijke termijn zo
extreem is dat geen redelijk denkend lid van het openbaar ministerie nog tot vervolging zou
overgaan. In deze gevallen kan de zittingsrechter de officier van justitie niet-ontvankelijk
verklaren in de vervolging. Er lijkt zo gezien geen bezwaar te zijn dat de raadkamer in een
dergelijk geval verklaart dat de zaak geëindigd is. Het gaat hier echter, gezien de
jurisprudentie van de Hoge Raad op dit stuk, om nogal theoretische gevallen.68 De praktische
betekenis van deze mogelijkheid is daarom nihil. Een goede reden waarom de rechter in een
art. 36 Sv-procedure ruimhartiger aan de beginselen van een goede procesorde zou mogen
toetsen dan de zittingsrechter of de rechter in een bezwaarschriftenprocedure heb ik in elk
geval niet kunnen bedenken.

Daar komt bij dat de vraag is of en zo ja in hoeverre de raadkamer bij een toetsing aan het
verbod van willekeur op het oordeel van de zittingsrechter mag vooruitlopen. Die vraag
speelt ook als in het kader van een art. 36 Sv-procedure een beroep op een ander
vervolgingsbeletsel wordt gedaan. Stel bijvoorbeeld dat de officier van justitie een
opsporingsonderzoek begint naar een feit dat volgens de verdachte is verjaard of waarvoor
hij volgens hem reeds onherroepelijk is veroordeeld. Ik zou niet willen uitsluiten dat de
verdachte dan aan dat opsporingsonderzoek een einde kan maken door een verklaring uit te
lokken dat de zaak is geëindigd. Dan moet echter wel evident zijn dat de verdachte gelijk
heeft. Als het om feitelijke vaststellingen gaat, zou de raadkamer mijns inziens tenminste
dezelfde terughoudendheid moeten betrachten als de raadkamer in acht moet nemen die in
de bezwaarschriftenprocedure over een beroep op een vervolgingsbeletsel oordeelt.69 Wat
voor een beroep op verjaring of op ne bis in idem geldt, geldt ook voor een beroep op een
vervolgingsbeletsel dat zijn grond vindt in een beroep op willekeur.

De sanctionering van onredelijke vertragingen in opsporing en vervolging door middel van
en verklaring dat de zaak is geëindigd is dus, even afgezien van de theoretische
mogelijkheid van een beroep op het verbod van willekeur, niet te verenigingen met de
jurisprudentie van de Hoge Raad inzake de redelijke termijn. Daar staat tegenover dat in de
totstandkomingsgeschiedenis van de Wet versterking positie rechter-commissaris steun kan
worden gevonden voor deze sanctionering. In de memorie van toelichting werd immers
gesteld dat de rechtbank kan verklaren dat de zaak geëindigd is “indien het gelet op de
inactiviteit van de kant van het openbaar ministerie en of de zeer lange duur van het
onderzoek, onredelijk is dat de vervolging nog doorgang vindt” (zie hiervoor, onder 3.3.1).
Daarbij kan erop worden gewezen dat de Hoge Raad zich toen al op het standpunt had
gesteld dat niet-ontvankelijkverklaring als sanctie op een overschrijding van de redelijke
termijn uitgesloten is.70 Verdedigd zou daarom kunnen worden dat de wetgever in dat
standpunt geen reden heeft gezien om tot een andere opvatting over de functie van art. 36
Sv te komen. De lastige vraag is zo gezien wat het zwaarst moet wegen: het
wetshistorische argument of de innerlijke consistentie van het recht. Ik meen het laatste.

Ik teken daar onmiddellijk bij aan dat dit niet betekent dat geen recht kan worden gedaan
aan de bedoeling van de wetgever dat art. 36 Sv het sluitstuk vormt van de
voortgangscontrole die in art. 180 Sv primair in handen van de rechter-commissaris wordt
gelegd. In dezelfde memorie van toelichting als zo-even bedoeld wordt in dit verband
gesproken van een “stapsgewijze aanpak”. Voor een dergelijke aanpak kan de
termijnregeling die onderdeel vormde van het oorspronkelijke stelsel van strafvordering
model staan (zie hiervoor, onder 4.1.3). De termijnen waren erop gericht om de officier van
justitie te dwingen tijdig tot besluitvorming over te gaan. De stok achter de deur werd
daarbij gevormd door art. 255 lid 4 Sv-oud: bij termijnverzuim ging het vervolgingsrecht
behoudens nieuwe bezwaren verloren. Daarbij bood het artikellid de officier van justitie een
ontsnappingsmogelijkheid. Indien het algemeen belang dat dringend eiste kon de rechtbank
hem een nieuwe termijn stellen. De sanctie op getalm aan de zijde van het openbaar
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ministerie berustte dus uiteindelijk op een belangenafweging. Van deze termijnregeling is
alleen art. 267 Sv overgebleven. Het eerste lid van dat artikel verklaart art. 255 lid 4 Sv nog
wel van toepassing, maar het artikellid dat daarmee oorspronkelijk werd bedoeld, is bij de
Wet versterking positie rechter-commissaris komen te vervallen. De consequentie daarvan
kan bezwaarlijk zijn dat de termijnstelling tegenwoordig zonder sanctie is. Verdedigd kan
daarom worden dat de stok achter de deur tegenwoordig wordt gevormd door art. 36 Sv.
Welnu, de termijn die de rechter-commissaris op grond van art. 180 lid 2 Sv aan de officier
van justitie kan stellen, heeft eenzelfde functie als de termijn die de rechtbank op grond van
art. 267 Sv kan stellen. In een expliciete sanctie op verzuim van deze termijn voorziet de wet
niet. Daarom geldt ook hier dat art. 36 Sv als stok achter de deur kan dienen. In dat verzuim
kan de rechter-commissaris reden vinden om de zaak aan de rechtbank voor te leggen, die
dan kan verklaren dat de zaak geëindigd is. Die verklaring is in dat geval geen sanctie op
een overschrijding van de redelijke termijn als zodanig, maar, net als het geval was met art.
255 lid 4 Sv-oud, op termijnverzuim. Dat is met de jurisprudentie van de Hoge Raad over de
redelijke termijn goed te verenigen.

In deze benadering vervult art. 36 Sv een functie in het kader van een voortgangscontrole
die op de toekomst gericht is. Het gaat er primair om de vaart in het opsporingsonderzoek te
houden dan wel om een stagnerend opsporingsonderzoek weer vlot te trekken. De termijn
die de rechter-commissaris kan stellen is daarop gericht. Binnen de gestelde termijn moet
het opsporingsonderzoek zijn geëindigd, zodat naar aanleiding van dat onderzoek een
beslissing kan worden genomen over al dan niet (verder) vervolgen. Termijnverzuim leidt
daarbij niet automatisch tot verlies van vervolgingsrecht. De rechter-commissaris is niet
verplicht om de zaak aan de rechtbank voor te leggen. En de rechtbank hoeft niet te
verklaren dat de zaak geëindigd is. Voor de belangenafweging waarin art. 255 lid 4 Sv-oud
voorzag, is ook ruimte in het kader van de toepassing van art. 36 Sv. Het derde lid van dit
artikel veronderstelt zelfs dat met de belangen van de rechtstreeks belanghebbende wordt
rekening gehouden. Zoals wij zagen, ligt in de praktijk aan de toepassing van art. 36 Sv
vaak een meer of minder expliciete belangenafweging ten grondslag (zie in het bijzonder
onder 5.4.6).

De hier verdedigde benadering impliceert niet dat de verdachte zich in alle gevallen eerst tot
de rechter-commissaris moet wenden. Art. 180 Sv heeft betrekking op een situatie waarin
een opsporingsonderzoek loopt. Er zijn ook situaties waarin het opsporingsonderzoek is
afgerond en het wachten is op een beslissing van de officier van justitie. Het meest
duidelijke voorbeeld daarvan betreft het destijds in de toelichting op art. 33a ORO genoemde
geval waarin een einduitspraak over de formele vragen van art. 348 Sv is gegeven. De
rechter-commissaris heeft hier geen taak. Daarnaast kan gedacht worden aan situaties
waarin het ernaar uitziet dat het opsporingsonderzoek in feite is beëindigd en de verdachte
zekerheid wil hebben over het vervolg. Het is dan niet bezwaarlijk als de verdachte zich
direct tot de rechtbank wendt. In gevallen echter waarin de rechtbank constateert dat het
opsporingsonderzoek nog in volle gang is, doet zij er verstandig aan het verzoek van de
verdachte zonder meer af te wijzen en dus niet, zoals in de Vollenhovense moordzaak het
geval lijkt te zijn geweest, de beslissing telkens aan te houden en zo de voortgangscontrole
aan zich te trekken (hiervoor, onder 5.4.2). De rechtbank moet er voor waken dat zij de taak
van de rechter-commissaris op zich neemt. Uiteraard zullen er gevallen zijn waarin het wel zo
praktisch is dat de rechtbank zelf de officier van justitie een termijn stelt. Verzuim van die
termijn kan daarbij weer grond opleveren voor een verklaring dat de zaak is geëindigd.

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er drie situaties zijn waarin
art. 36 Sv een functie heeft. De eerste is de klassieke situatie waarin het strafrechtelijk
onderzoek stil lijkt te liggen en het uitblijven van een beslissing van de officier van justitie
maakt dat onzekerheid bestaat over de vraag of de vervolging zal worden doorgezet. De
tweede situatie betreft het betrekkelijk theoretische geval waarin een vervolgingsbeletsel
aan het opsporingsonderzoek in de weg staat. De derde situatie is de situatie waarin de
officier van justitie een hem gestelde termijn negeert. Ik denk dat de mogelijkheden
daarmee zijn uitgeput. Aan art. 36 Sv komt naar mijn mening in elk geval geen functie toe in
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gevallen waarin geen onzekerheid bestaat over de voortzetting van de vervolging. Ingeval
van een kennisgeving van niet verdere vervolging of een informeel sepot heeft de verdachte
geen rechtens te respecteren belang bij een verklaring dat de zaak is geëindigd. Dat door
een dergelijke verklaring het recht van de belanghebbende wordt gefrustreerd om ex art. 12
Sv beklag te doen over het niet (verder) vervolgen, kan niet een dergelijk belang opleveren.
Dat betekent ook dat het onwenselijk is dat de verklaring dat de zaak is geëindigd
“ambtshalve” wordt gegeven in gevallen waarin om schadevergoeding wordt verzocht (zie
hiervoor, onder 5.2.3). Die verklaring is niet alleen overbodig, zij schaadt ook het belang van
de rechtstreeks belanghebbende. Ik meen zelfs dat een stap verder moet worden gegaan
en dat de rechtbank er zoveel mogelijk naar moet streven dat de verdachte de zekerheid
waarop hij recht heeft op een andere wijze wordt verschaft dan door middel van een
verklaring dat de zaak is geëindigd. Ik denk daarbij in het bijzonder aan de situatie waarin
de officier van justitie bij de behandeling in raadkamer te kennen geeft dat hij geen bezwaar
heeft tegen een verklaring dat de zaak is geëindigd omdat hij inmiddels tot het inzicht is
gekomen dat (verdere) vervolging niet haalbaar of niet opportuun is. Daarin zou de
rechtbank aanleiding moeten vinden de behandeling van de zaak aan te houden teneinde de
officier van justitie in de gelegenheid te stellen alsnog een kennisgeving van niet verdere
vervolging te betekenen dan wel een sepotmededeling te doen. Als de officier van justitie
van de geboden gelegenheid gebruik maakt, heeft de verdachte geen belang meer bij een
verklaring dat de zaak is geëindigd. Voor de rechtstreeks belanghebbende blijft zo de weg
naar het hof open.

Het zojuist besproken geval vormt een voorbeeld van een situatie waarin het doen van
een verzoek ex art. 36 Sv een functie had (de verdachte heeft daardoor alsnog de zekerheid
gekregen waarop hij recht had), maar waarin voor een verklaring dat de zaak geëindigd is,
geen plaats meer is. Iets soortgelijks doet zich voor als de officier van justitie, wakker
geworden door het gedane verzoek, alsnog concrete stappen zet om de zaak bij de
rechtbank aan te brengen. Van onzekerheid over de verdere gang van zaken is dan dankzij
het verzoek geen sprake meer, maar dat betekent tegelijk dat het verzoek moet worden
afgewezen. Het feit dat de zaak onredelijk lang heeft stil gelegen, kan in de hier verdedigde
opvatting immers niet gesanctioneerd worden door toepassing te geven aan art. 36 Sv.

In geen van de drie situaties waarin art. 36 Sv een functie heeft, is sprake van een
toetsing die overeenkomt met de beoordeling van de haalbaarheid en de opportuniteit van
de vervolging die van het gerechtshof wordt verwacht ingeval van een beklag ex art. 12 Sv.
Dat brengt mee dat met het horen van de rechtstreeks belanghebbende op de voet van art.
36 lid 3 Sv een beperkt belang is gediend. Als de vraag is of het verzuim van een aan de
officier van justitie gestelde termijn moet worden gesanctioneerd met een verklaring dat de
zaak is geëindigd, moet een belangenafweging plaatsvinden waarbij ook het belang van het
slachtoffer gewicht in de schaal legt. Het horen van de rechtstreeks belanghebbende kan
daarom van belang zijn voor de door de rechter te nemen beslissing. Dat ligt anders als het
verzoek van de verdachte is gebaseerd op een vervolgingsbeletsel, zoals verjaring. Het
belang van het slachtoffer vormt dan geen factor in de beoordeling.71 Hetzelfde geldt als de
verklaring wordt gevraagd in een geval waarin de vervolging feitelijk is geëindigd. Dat
verzoek vergt een beoordeling van de feitelijke situatie. Als blijkt dat de politie en het
openbaar ministerie in feite geen werk van de zaak maken, of als niet te verwachten valt dat
met het werk dat zij in de zaak steken enig concreet resultaat wordt geboekt, levert dat
grond op voor een verklaring dat de zaak is geëindigd. Dat het slachtoffer mogelijk groot
belang bij strafvervolging heeft, maakt dat niet anders. Een bevel tot opsporing of tot
vervolging kan de rechtbank immers niet geven. Hooguit kan het belang van het slachtoffer
een rol spelen bij de vraag of de officier van justitie nog een termijn moet worden gegund
om aannemelijk te maken dat wel degelijk vooruitgang met de zaak wordt geboekt.

De vraag naar de rechtsgevolgen van het verzuim om de rechtstreeks belanghebbende te
horen, hangt overigens niet af van het belang dat aan art. 36 lid 3 Sv wordt toegekend. De
opvatting dat dit verzuim tot gevolg heeft dat toch nog, niettegenstaande het bepaalde in
art. 12l lid 1 Sv, beklag ex art. 12 Sv kan worden gedaan, kan mijns inziens niet als juist
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worden aanvaard. Het argument waarmee het Kamerlid Dittrich destijds zijn amendement
verdedigde, was dat een ex art. 12 Sv gedaan beklag niet een soort hoger beroep tegen de
ex art. 36 Sv gegeven verklaring mocht zijn. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen zou
daaraan in de weg staan (hiervoor, onder 3.2). Als in art. 12l lid 1 Sv zou worden ingelezen
dat het verbod om beklag te doen alleen geldt als de desbetreffende verklaring op correcte
wijze tot stand is gekomen, wordt in feite wel een soort hoger beroep gecreëerd. Van het
hof wordt zelfs verlangd dat het de door de rechtbank gegeven beschikking beoordeelt op
de wijze waarop zij tot stand is gekomen.72 De opvatting van het hof Amsterdam dat art. 12l
lid 1 Sv alleen aan beklag in de weg staat als dat beklag wordt gedaan nadat de beschikking
ex art. 36 Sv is gegeven (zie hiervoor, onder 5. 5.4), is mijns inziens evenmin juist. In het
algemeen geldt dat het moment waarop de rechter oordeelt, bepalend is voor de
ontvankelijkheid. Daar komt bij dat het eigenlijk geen ontvankelijkheidskwestie is. Voor de
inwerkingtreding van de Wet van 1 november 2001 gold dat na een kennisgeving van niet
verdere vervolging, een buitenvervolgingstelling en een verklaring dat de zaak was
geëindigd niet met succes beklag kon worden gedaan omdat door deze beslissingen het
recht op strafvervolging verloren was gegaan. Een bevel tot vervolging kon daardoor om
inhoudelijke redenen niet worden gegeven: vervolging was niet haalbaar. De genoemde wet
wijzigde in feite de rechtsgevolgen van een kennisgeving van niet verdere vervolging. Het
bepaalde in art. 255 Sv geldt daardoor voor die kennisgeving niet langer onverkort, zoals de
verwijzing naar art. 12i Sv in het eerste lid van art. 255 Sv ook tot uitdrukking brengt. In de
rechtsgevolgen van een verklaring dat de zaak geëindigd is, bracht de wet geen
verandering. Daarvoor geldt nog steeds onverkort dat een vervolging is uitgesloten,
behoudens nieuwe bezwaren. Dat rechtsgevolg brengt dan ook nog steeds mee dat een
bevel tot vervolging niet kan worden gegeven.

Ten slotte nog een opmerking over de verhouding van de art. 36 Sv-procedure tot de
bezwaarschriftenprocedure. Een vergelijking met de toetsingscriteria die gelden in de drie
situaties waarin art. 36 Sv een functie heeft, leert dat er voor de toepassing van dit artikel
slechts beperkt ruimte is als de dagvaarding is uitgebracht (en niet is ingetrokken). De
eerste situatie doet zich dan niet voor. Duidelijk is immers dat de officier van justitie de
vervolging doorzet. De derde situatie kan zich alleen voordoen als de officier van justitie bij
het uitbrengen van de dagvaarding een hem gestelde termijn heeft verzuimd. In dat geval
heeft een verzoek ex art. 36 Sv bestaansrecht naast het indienen van een bezwaarschrift
tegen de dagvaarding. Het voorwerp van beide procedures is verschillend.73 Dat is niet het
geval als het verzoek ex art. 36 Sv gebaseerd is op een vervolgingsbeletsel (de tweede
situatie). Het komt mij voor dat de art. 36 Sv-procedure in dat geval niet mag worden
gebruikt om de termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet worden ingediend, te omzeilen.
Dat betekent dat de verdachte in een na afloop van die termijn ingediend verzoek niet kan
worden ontvangen als of voor zover dat verzoek is gebaseerd op een vervolgingsbeletsel.
Een dergelijk verzoek dat een binnen die termijn wordt gedaan, zal verstaan moet worden
als een bezwaarschrift tegen de dagvaarding.

Uit de vaststellingen van de rechtbank in de bestreden beschikking blijkt dat zij toepassing heeft
gegeven aan art. 36 Sv in een situatie waarin de politierechter het onderzoek op de terechtzitting
voor onbepaalde tijd had geschorst. De beschikking berust aldus klaarblijkelijk op de opvatting dat
de rechtbank een verklaring dat de zaak is geëindigd ook kan geven als het onderzoek op de
terechtzitting al een aanvang heeft genomen. Zoals ik hiervoor, in het bijzonder onder 7.2, heb
betoogd, is die opvatting onjuist. Het oordeel van de rechtbank getuigt in zoverre dus van een
onjuiste rechtsopvatting. Naar mijn mening getuigt de bestreden beschikking ook nog op een
ander punt van een onjuiste rechtsopvatting. De rechtbank wijst het gedane verzoek toe omdat
de verdachte door het onbehoorlijk handelen van het openbaar ministerie “een onredelijk lange
termijn in onzekerheid heeft verkeerd omtrent de afdoening van zijn zaak”, zodat er thans “geen
redelijke grond” meer is voor voortzetting van de vervolging. Ik leid daaruit af dat de rechtbank
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kennelijk de opvatting is toegedaan dat een verklaring dat de zaak geëindigd is, gegeven kan
worden op de grond dat door onjuist handelen van het openbaar ministerie onredelijke
vertragingen zijn opgetreden in de afhandeling van de zaak. Wat aldus als kennelijke opvatting
van de rechtbank is geformuleerd, is algemeen van aard en dus niet beperkt tot gevallen waarin
het onderzoek op de terechtzitting is aangevangen. Die kennelijke opvatting is, zoals ik hiervoor,
in het bijzonder onder 7.3, heb betoogd onjuist. Dat wordt niet anders als de bestreden
beschikking zo gelezen moet worden dat de sanctionering van de onredelijke vertraging in de
opvatting van de rechtbank is beperkt tot gevallen waarin als gevolg van die vertraging geen
redelijke grond voor voortzetting van de vervolging meer aanwezig is.

Ik stel dan ook in het belang der wet de volgende twee cassatiemiddelen voor.

I. Schending dan wel verkeerde toepassing van het recht doordat de rechtbank toepassing aan
art. 36 Sv heeft gegeven in een zaak waarin het onderzoek op de terechtzitting al een aanvang
had genomen zonder dat dit heeft geleid tot een onherroepelijke einduitspraak en aldus ten
onrechte heeft geoordeeld dat de verdachte in het desbetreffende verzoek kan worden
ontvangen.

II. Schending dan wel verkeerde toepassing van het recht doordat de rechtbank het verzoek van
de verdachte om te verklaren dat de zaak geëindigd is, heeft ingewilligd op de grond dat de
verdachte door onbehoorlijk handelen van het openbaar ministerie een onredelijk lange termijn in
onzekerheid heeft verkeerd dan wel dat verzoek heeft ingewilligd op de grond dat er als gevolg
van het bedoelde handelen van het openbaar ministerie geen redelijke grond is voor voortzetting
van de vervolging meer aanwezig is.

Als de Hoge Raad met mij van oordeel is dat een verklaring dat de zaak geëindigd is, niet kan
worden gegeven als het onderzoek op de zitting is begonnen (zodat het eerste middel slaagt), is
de vraag welk criterium in die situatie bij de beoordeling van het verzoek moet worden aangelegd,
zinloos. Dat betekent dat het tweede middel in dat geval buiten bespreking kan blijven, tenzij de
Hoge Raad met mij van oordeel is dat in de bestreden beschikking gelezen kan worden dat de
rechtbank de opvatting is toegedaan dat – kort gezegd – een overschrijding van de redelijke
termijn in het algemeen grond kan opleveren voor toepassing van art. 36 Sv. Over die opvatting
kan dan in het belang der wet een oordeel worden gegeven. Overigens strekt deze vordering
ertoe om de Hoge Raad, voor zover nodig buiten de middelen om, een oordeel te laten geven over
de drie vragen die in de inleiding onder 1.3 zijn geformuleerd. De voorgestelde middelen hebben
op twee van die vragen betrekking, te weten de vraag of art. 36 Sv kan worden toegepast als het
onderzoek op de terechtzitting is aangevangen (middel 1) en de vraag wat de aan te leggen
beoordelingsmaatstaf is (middel 2). Daar komt de vraag of art. 36 Sv toepassing kan vinden als de
officier van justitie geen rechter in de zaak heeft betrokken, nog bij. De onderlinge samenhang van
deze vragen rechtvaardigt een gezamenlijke beantwoording.

Op grond van het voorgaande vorder ik dat de Hoge Raad de bestreden beschikking van de
rechtbank Noord-Nederland van 23 mei 2018 in het belang der wet zal vernietigen.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

De beschikking is gepubliceerd op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBNNE:2018:1986. Zij heeft geleid tot
Kamervragen, die overigens geen betrekking hadden op de uitleg van art. 36 Sv. Zie Aanhangsel
Handelingen II 2017-2018, 2824.

Kamerstukken II 1998-1999, 26436, nr. 2.
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Kamerstukken II 1998-1999, 26436, nr. 4, p. 5-6.

Kamerstukken II 1999-2000, 26436, nr. 5, p. 9-11.

Kamerstukken II 1999-2000, 26436, nr. 3, p. 6.

Kamerstukken II 2000-2001, 26436, nr. 10. Het gaat hier om een gewijzigd amendement dat het
amendement gedrukt onder nr. 8 verving.

Kamerstukken II 2000-2001, 26436, nr. 9.

Zie Handelingen II 2000-2001 (23 januari 2001), p. 40-3195.

Idem, p. 40-3202.

Idem, p. 40-3205.

Handelingen II 2000-2001 (30 januari 2001), p. 43-3359. De behandeling in de Eerste Kamer
leverde geen nieuwe gezichtspunten op die hier vermeld zouden moeten worden.

In 1926 bestond Titel II van Boek II nog uit twee Afdelingen. Art. 180 was in de Tweede Afdeeling
geplaatst, dat als opschrift had: “Verrichtingen van den Rechter-Commissaris in het algemeen”.

Zie Blok-Besier I, p. 494.

Kamerstukken II 2003-2004, 29253, nr. 3, p. 6.

Idem.

Blok-Besier I, p. 138.

Blok-Besier I, p. 477, alwaar verwezen wordt naar de aantekening op de artt. 7-10, in het bijzonder
naar p. 68. Opgemerkt kan worden dat Blok en Besier schrijven dat vervolging tijdens het
opsporingsonderzoek plaatsvindt “gedurende” de tijd dat de verdachte voorlopig gehecht is. Dat zou
betekenen dat de verdachte niet langer wordt vervolgd als de voorlopige hechtenis wordt opgeheven.
Van een verschrijving is hier geen sprake. Volgens Blok en Besier moet onderscheiden worden tussen
de daad van vervolging en de vervolging, dat is het doen verkeren van de verdachte in de toestand
die van de daad van vervolging het gevolg is (p. 67/68). Die toestand (en daarmee de vervolging)
duurt voort zolang de betrokkenheid van de rechter bij de zaak die inherent is aan de desbetreffende
vervolgingsdaad nog niet tot een einde is gekomen. Als de vervolgingsdaad bestaat uit een vordering
bewaring, duurt de vervolging die daarvan het gevolg is in de opvatting van Blok en Besier maar kort,
namelijk totdat onherroepelijk op die vordering is beslist. Dat geldt in die opvatting zowel ingeval van
een afwijzing van de vordering als van een toewijzing van de vordering. Op dit laatste punt echter
zien Blok en Besier zich gedwongen om water bij de wijn te doen. Zij constateren dat de wetgever
aan het begrip vervolging “eenige uitbreiding” heeft gegeven, omdat art. 17 lid 2 Sv veronderstelt dat
de toepassing van de voorlopige hechtenis ook tot de vervolging behoort (p. 68). Die uitbreiding
nemen zij niet ruimer dan waartoe art. 17 lid 2 Sv noodzaakt. Als de voorlopige hechtenis waarin de
verdachte zich gedurende het opsporingsonderzoek bevindt, wordt beëindigd, is van vervolging geen
sprake meer.

Het is op dit punt dat de opvatting van Blok en Besier afwijkt. Zij onderschrijven wel dat de
strafvervolging door een vordering bewaring afwijkt, maar menen dat de vervolging die daarvan het
gevolg is, eindigt als die vordering onherroepelijk wordt afgewezen. Verdere vervolging is daarbij niet
uitgesloten. Een nieuwe daad van vervolging (zoals het uitbrengen van de dagvaarding) doet in hun
opvatting opnieuw een toestand van vervolging ontstaan.

Deze artikelleden werden bij de Wet versterking positie rechter-commissaris tegelijk met de artt.
244, 245 en 253 Sv geschrapt. Opmerkelijk genoeg mist de termijnregeling van art. 267 Sv daardoor
tegenwoordig een wettelijke sanctie.

Blok-Besier I, p. 137. Aldaar wordt ook nog het geval genoemd waarin “het O.M. in gebreke blijft te
zorgen voor naleving van art. 345, laatste lid”. Ik betwijfel ten zeerste of dit juist is. Zie daarover
hierna, onder 7.2.7 (noot 66).

Een andere opvatting lijkt het Hof Arnhem-Leeuwarden te huldigen in zijn beschikking van 10 april
2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2760. In deze zaak deed zich echter niet de situatie voor dat een formele
daad van vervolging ontbrak. De verdachte was in eerste aanleg veroordeeld en had tegen het vonnis
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hoger beroep ingesteld. Ik kom hierna, onder 6.3.2, op deze beschikking terug.

Aan het slot van de toelichting wordt het verlies van vervolgingsrecht wel genoemd, maar dan als
een rechtsgevolg dat is verbonden aan de verklaring dat de zaak is geëindigd.

Een onderscheid tussen het einde van de vervolging en het einde van de zaak past in de opvatting
van Blok en Besier dat de vervolging eindigt zodra de bemoeienis van de rechter met de zaak
ophoudt. Zie hiervoor, onder 6.2 (noot 14).

Voor een dergelijke vastlegging moest alleen “zoo noodig” worden gezorgd. In geval van een
kennisgeving van niet verdere vervolging was een officiële vastlegging niet nodig omdat art. 246 lid 1
Sv expliciet bepaalt dat de zaak daardoor eindigt. Dat de zaak eindigt door een onherroepelijke
buitenvervolgingstelling of door een onherroepelijke einduitspraak over de materiële vragen, werd
kennelijk zo vanzelfsprekend geacht dat het niet nodig werd gevonden dat expliciet in de wet te
bepalen. De enige gevallen waarin een afzonderlijke officiële vastlegging wel nodig was, waren aldus
de gevallen waarvoor art. 33a ORO was bedoeld.

Het is dus strikt genomen niet juist dat schadevergoeding een rechtsgevolg is dat aan het eindigen
der zaak is verbonden. Als bij de einduitspraak een straf of maatregel wordt opgelegd, bestond geen
recht op schadevergoeding, hoewel de zaak door die einduitspraak was geëindigd. Wat wel gezegd
kan worden, is dat het eindigen van de zaak een noodzakelijke voorwaarde is voor
schadevergoeding.

Kamerstukken II 1913-1914, 286, nr. 3, p. 175. Met “in eenigen aanleg” kan niet zijn gedoeld op
gevallen waarin de zaak in hoger beroep of cassatie eindigt. Dan namelijk eindigt de zaak niet voordat
een “eindvonnis” of een “einduitspraak” is uitgesproken.

Volgens art. 552 lid 1 ORO kwamen voor vergoeding in aanmerking “kosten door den verdachte
gemaakt tot dagvaarding of schadeloosstelling van getuigen of deskundigen of van overlegging of
afgifte van stukken, zoomede die zijner reizen tot het bijwonen ter terechtzitting van onderzoek en
uitspraken”.

De samenvoeging vond plaats bij het Antwoord op het Verslag van de Commissie van Voorbereiding
(Kamerstukken II 1917-1918, 77.1, p. 70).

Vgl. art. 135 Sv, dat bepaalt dat bij de beantwoording van de vraag of een zaak is geëindigd, “het
rechtsgevolg, bij artikel 255 aan het bekend worden van nieuwe bezwaren verbonden, buiten
beschouwing gelaten” wordt. De achterliggende gedachte lijkt te zijn dat de wet de rechtsgevolgen
van het eindigen van de zaak uitputtend moet regelen. Daarmee verdraagt zich niet dat de zaak in
het vooronderzoek kan eindigen door een informeel sepot, waarop art. 255 Sv noch enig ander
wetsartikel van toepassing is.

Blok-Besier III, p. 253.

Het is dan ook opmerkelijk dat de Hoge Raad in de wetsgeschiedenis van art. 591 Sv steun wist te
vinden voor zijn opvatting dat art. 591a Sv ook toepassing kan vinden na een informeel sepot. Zie HR
19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX5566.

Kamerstukken II 1917-1918, 77.1, p. 70.

Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat de verdachte er in beginsel zelf voor diende te zorgen dat de
getuigen en deskundigen die hij gehoord wenste te zien, op de terechtzitting verschenen. Art. 264 lid
1 ORO gaf hem de bevoegdheid getuigen en deskundigen te doen dagvaarden, waarbij het tweede lid
van dat artikel bepaalde dat de door de verdachte gedagvaarde personen alleen verplicht waren te
verschijnen “wanneer hun bij de dagvaarding de vergoeding voor reiskosten en tijdverzuim in geld
wordt aangeboden, of hun daarbij eene verklaring van den griffier wordt ter hand gesteld, houdende
dat die gelden ter griffie zijn gestort”.

Kamerstukken II 1917-1918, 77.1, p. 53.

De rechtbank zal de term “vervolging” hier niet hebben gebruikt in de zin die deze term in het
oorspronkelijke stelsel van het wetboek had. Zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet, wordt in de
lagere jurisprudentie bijna algemeen aanvaard dat voor de uitleg van het begrip vervolging in art. 36
Sv aansluiting moet worden gezocht bij het begrip criminal charge uit art. 6 EVRM.

Hof Arnhem 24 februari 1978, NJ 1978/293.
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De praktijk van het “ambtshalve” toepassen van art. 36 Sv in het kader van verzoeken om
schadevergoeding komt ook naar voren in hof Amsterdam 20 december 2008,
ECLI:NL:GHAMS:2008:BH9385 en Rb ’s-Hertogenbosch 17 februari 2011,
ECLI:NL:RBSHE:2011:BP4806. In deze zaken leidde de ambtshalve toepassing tot problemen met
betrekking tot art. 12 Sv. Zie daarover hierna, onder 5.5 e.v.

In die zin reeds Rb Breda 23 mei 1977, NJ 1977/609.

Enige steun daarvoor kan worden gevonden in de wetsgeschiedenis van de wijziging die art. 89 Sv
in 1975 onderging. De memorie van toelichting besloeg niet meer dan twee pagina’s. De beknoptheid
van de toelichting kan verklaard worden door het feit dat het wetsvoorstel was voorbereid door de
Commissie Feber. Met het door die commissie gedane voorstel kon de minister zich verenigen
(Kamerstukken II 1972, 12132, nr. 3, (doorgenummerde) p. 3). Het rapport van de commissie was als
Bijlagen I t/m IV bijgevoegd. Bijlage III bevatte de toelichting van de commissie op het door haar
gemaakte voorontwerp. Daarin kwam ook het geval ter sprake waarin, nadat inverzekeringstelling
was toegepast, “de zaak door een besluit tot niet-vervolging eindigt” (dus door een informeel sepot)
(Kamerstukken II 1972, 12132, nr. 3, (doorgenummerde) p. 8). De commissie lijkt er aldus vanuit te
zijn gegaan dat het informele sepot de zaak doet eindigen.

Daarmee sloot de Hoge Raad zich aan bij de lagere jurisprudentie. Daarin leek, zoals procureur-
generaal Fokkens stelde in zijn voorafgaande vordering tot cassatie in het belang der wet, de
opvatting dat ook na een sepot sprake is van het einde der zaak “gemeengoed” te zijn geworden.

In gevallen waarin in het vooronderzoek wel sprake is geweest van een formele vervolging, dient de
verdachte een kennisgeving van niet verdere vervolging te worden betekend (art. 243 Sv). De vraag is
of het beperkte verschil in rechtsgevolgen tussen een formeel en een informeel sepot nog een
voldoende belang oplevert voor toepassing van art. 36 Sv. Verdedigd kan ook worden dat een
informeel sepot in een situatie waarin een kennisgeving van niet verdere vervolging had moeten
worden betekend, niet eenvoudig, wat de rechtsgevolgen ervan betreft, gelijkgesteld kan worden aan
een formeel sepot.

De vraag is of dat tegenwoordig anders is als wel sprake is geweest van een formele vervolging. Ik
spits dat toe op het geval dat in de toelichting op art. 33a ORO als voorbeeld werd opgevoerd. Als de
officier van justitie na een onherroepelijke einduitspraak waarbij de inleidende dagvaarding is nietig
verklaard of de officier van justitie niet-ontvankelijk, meedeelt dat hij van een nieuwe vervolging
afziet, zal de verdachte op die mededeling mogen vertrouwen, zodat een verklaring dat de zaak is
geëindigd niet nodig lijkt om de officier van justitie zijn vervolgingsrecht te doen verliezen. Die
verklaring lijkt ook niet langer nodig voor de ontvankelijkheid van een verzoek om schadevergoeding.
De rechter kan ook in dit geval vaststellen dat de zaak feitelijk is geëindigd.

Alleen in het geval waarin een vordering bewaring was afgewezen, kon dit anders zijn.

Zie Rb Limburg 24 april 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4500.

Een uitputtende bespreking van beschikkingen waarin het redelijke termijn-criterium werd
gehanteerd, wordt niet beoogd. Naast de beschikkingen die in het vervolg nog ter sprake komen,
kunnen onder meer worden genoemd: Rb ’s-Hertogenbosch 1 december 2009,
ECLI:NL:RBSHE:2009:BK4849 en Rb Zuid-West-Brabant 28 april 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:2734.

Zie ook Rb Noord-Nederland 25 januari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:315.

Een (iets) andere aanpak komt echter ook voor. Zie Rb Amsterdam 5 september 2017,
ECLI:NL:RBAMS:2017:8806, waarin sinds de aanhouding van de verdachte nog geen half jaar was
verstreken. De rechtbank oordeelde dat het opsporingsonderzoek nog niet was afgerond en dat het
tijdsverloop gelet daarop niet onredelijk was.

Dat laatste blijkt uit Rb Overijssel 20 november 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:2771.

Boek 3 is in november 2017 in formele consultatie gegaan. Zie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/modernisering-wetboek-van-
strafvordering/documenten/kamerstukken/2017/12/05/wetsvoorstel-tot-vaststelling-van-boek-3-van-
het-nieuwe-wetboek-van-strafvordering-beslissingen-omtrent-vervolging.

Zie het Advies over de conceptwetsvoorstellen boeken 3 tot en met 6 van het Wetboek van
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Strafvordering van 31 juli 2018 van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, p. 42/43. Dit advies
is gepubliceerd op https://nvvr.org/uploads/documenten/NVvR-advies-herziening-boeken-3-tot-en-
met-6-Sv.ondetekend.pdf.

Zie over deze beschikking nader hierna, onder 5.5.1.

HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578

Zie Rb Haarlem 3 oktober 1972, NJ 1973/24.

Ik laat buiten beschouwing gevallen waarin de rechtbank de vervolging schorste en in aansluiting
daarop de zaak voor geëindigd verklaarde. Zie Rb Breda 26 maart 2002, NBSTRAF 2006/385 en Rb
Noord-Holland 15 mei 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:4056. Schorsing van de vervolging is (net als de
nietigheid van de dagvaarding) een einduitspraak die een einde maakt aan de strafvervolging. Voor
het uitblijven van een beslissing tot voortzetting van de vervolging na een einduitspraak over de
formele vragen is art. 36 Sv blijkens de toelichting op art. 33a ORO primair geschreven. De vraag is
dus enkel of de verklaring dat de zaak geëindigd is door de zittingsrechter tegelijk met de
einduitspraak gegeven kan worden. Moet niet worden gewacht totdat die einduitspraak
onherroepelijk is?

De vraag is overigens of de rechtbank wel bevoegd was om over het verzoek te oordelen. Annotator
Van Veen beantwoordde die vraag onder verwijzing naar Rb Utrecht 16 oktober 1981, NJ 1982/23
ontkennend. Na het instellen van appel werd de zaak immers voor het gerechtshof vervolgd in de zin
van art. 36 lid 1 Sv.

Zie zijn annotatie bij publicatie van de beschikking in NBSTRAF 2015/151.

De rechter wordt hier niet bij vergissing genoemd. Ik herinner aan het door Blok en Besier gemaakte
onderscheid tussen de vervolgingsdaad (die van het openbaar ministerie moet uitgaan) en de
vervolging, waarbij het gaat om de toestand waarin de verdachte als gevolg van die vervolgingsdaad
komt te verkeren (zie hiervoor, onder 4.1.2; noot 17). Kenmerkend voor die toestand van vervolging is
dat de zaak behandeld wordt door de rechter. De voortzetting van de vervolging ligt dan dus in
handen van de rechter. Op grond hiervan konden Blok en Besier verdedigen dat de verdachte in
cassatie wordt vervolgd, ook als alleen de verdachte beroep in cassatie had ingesteld. “Dat cassatie-
beroep verlengt den toestand, waarin te zijnen aanzien door den rechter een onderzoek wordt
verricht en eene beslissing wordt genomen” (Blok-Besier I, p. 69).

In hof ’s-Gravenhage 23 februari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9767 richtte het ingestelde hoger
beroep zich tegen een vrijspraak. Als het zo is dat die vrijspraak door een verklaring dat de zaak
geëindigd is niet onherroepelijk wordt, lijkt art. 68 Sr aan een nieuwe vervolging niet in de weg te
staan. Een beroep op art. 255 Sv is wel mogelijk.

Het eerste lid van art. 557 Sv luidt: “Voor zoover niet anders is bepaald, mag geen beslissing
worden ten uitvoer gelegd, zoolang daartegen nog eenig gewoon rechtsmiddel openstaat en, zoo dit
is aangewend, totdat het is ingetrokken of daarop is beslist.”

Anders het Sdu-commentaar WvSv, aant. C.2.3. met betrekking tot art. 36 (en 135), waarin staat
dat een verdachte ingeval van een door het OM ingesteld hoger beroep of cassatieberoep belang kan
hebben bij een verklaring dat de zaak is geëindigd, omdat “logischerwijs de einduitspraak van de
laatste feitenrechter dan onherroepelijk [wordt]”. Zie hierover ook J.L. Baar, annotatie onder de
beschikking van het hof Arnhem-Leeuwarden in NBSTRAF 2015/151.

Zie Corstens/Borgers & Kooijmans, 2018, p. 642; S.V. Pelsser in: Melai/Groenhuijsen e.a., aant. 4 op
art. 36 Sv, Th.O.M. Dieben in: T&C Strafvordering 2017, aant. 2 op art. 36 Sv en J.L. Baar, ‘Stilzitten
loont niet, als de tijd verstrijkt’, NJB 2015/499 alsmede diens annotatie in NBSTRAF 2015/151. Anders
wordt geoordeeld in Keulen & Knigge, Strafprocesrecht, 2016, p. 175.

J.L. Baar, annotatie onder hof Arnhem-Leeuwarden 10 april 2015, NBSTRSAF 2015/151. Zie ook, van
dezelfde auteur: ‘Stilzitten loont niet, als de tijd verstrijkt’, NJB 2015, 499.

Art. 320 lid 1 Sv-oud sprak van oproeping of dagvaarding “ter terechtzitting voor de nadere
behandeling bepaald”. Deze zinsnede is komen te vervallen bij Wet van 15 januari 1998, Stb. 1998,
33. Uit deze zinsnede kan wel worden afgeleid dat dagbepaling moet plaatsvinden, maar niet welke
functionaris daarmee is belast.
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Art. 412 lid 1 Sv bepaalt voor de behandeling in hoger beroep dat de voorzitter de dag van de
terechtzitting bepaalt op voordracht van de advocaat-generaal. Aanvankelijk sprak dit artikellid,
evenals art. 258 lid 2 Sv, ook nog van een verzoek. Dat onderdeel is geschrapt bij Wet van 15 januari
1998, Stb. 1998,33 in verband met, als ik het goed begrijp, de invoeging van art. 408a Sv
(Kamerstukken II 1995-1996, 24510, nr. 3, p. 8). Ik merk daarbij op dat het in hoger beroep niet nodig
is om het initiatief bij het openbaar ministerie te leggen, omdat het ingestelde hoger beroep voor het
hof de verplichting meebrengt om de zaak te behandelen. Art. 5.4.2.4 lid 1 van het nieuwe wetboek
(consultatieversie) bepaalt dan ook dat de voorzitter de dag “in overleg met” de advocaat-generaal
bepaalt. De dagbepaling is hier dus niet langer afhankelijk gemaakt van een voordracht van de
advocaat-generaal.

Het betrekkelijke gewicht dat de wet toekent aan de voordracht van de officier van justitie blijkt ook
uit art. 346 lid 1 Sv, dat bepaalt dat de rechtbank hervatting van het onderzoek kan bevelen “op eene
door haar te bepalen terechtzitting”. Een voordracht voor een zittingsdag is hier niet nodig. Gewezen
kan ook worden op art. 324 lid 1 Sv, dat de rechtbank de bevoegdheid geeft het onderzoek
niettegenstaande de schorsing ervan te allen tijde tijdelijk te heropenen voor spoedeisende
maatregelen. Het is niet aannemelijk dat de officier van justitie de uitoefening van die bevoegdheid
zou kunnen frustreren door na te laten tijdig een voordracht te doen (al even aangenomen dat een
dergelijke voordracht vereist is).

Aandacht verdient ook nog art. 345 lid 4 Sv, dat bepaalt dat, als de uitspraak niet binnen veertien
dagen na de sluiting van het onderzoek op de zitting wordt gedaan, de zaak dan op de bestaande
tenlastelegging door hetzelfde college opnieuw onderzocht wordt. Volgens Blok en Besier moet de
zaak in dat geval opnieuw aanhangig worden gemaakt door een nieuwe dagvaarding (Blok-Besier II,
p. 170/171). Vermoedelijk heeft dit hen gebracht tot de opvatting dat art. 36 Sv van toepassing is
indien “het O.M. in gebreke blijft te zorgen voor naleving van art. 345, laatste lid”(Blok-Besier I, p.
137). Nu lijkt mij discutabel dat een nieuwe dagvaarding nodig is. Door het verzuim tijdig te beslissen
eindigt de vervolging mijns inziens niet; die vervolging moet worden voortgezet door de zaak opnieuw
te onderzoeken. Dat kan ook door de procesdeelnemers te doen oproepen voor de zittingsdag die
daarvoor door de rechtbank is bepaald. Maar zelfs als juist is dat opnieuw moet worden gedagvaard,
kan een verzuim van het openbaar ministerie om daaraan gevolg te geven, bezwaarlijk reden
opleveren om art. 36 Sv toe te passen. De wet schrijft, in overeenstemming met het principe dat de
vervolging na de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting moet eindigen in een onherroepelijke
uitspraak, dwingend voor dat de zaak opnieuw moet worden onderzocht. Met dat dwingende
voorschrift valt een verklaring dat de zaak geëindigd is, niet te rijmen.

Wat hier met betrekking tot een schorsing voor onbepaalde tijd is betoogd, geldt m.m. ook voor het
uitblijven van een dagbepaling op de voet van art. 412 lid 1 Sv na het instellen van hoger beroep.

Zie voor de restrictieve benadering waarvoor de Hoge Raad kiest, in het bijzonder HR 6 november
2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4280, NJ 2013/109 m.nt. Schalken.

Zie HR 22 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:89, NJ 2019/176 m.nt. Reijntjes.

Zie HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358 m.nt. Mevis.

Daarmee is overigens niet gezegd dat het horen van de rechtstreeks belanghebbende niet vanuit
een oogpunt van procedurele rechtvaardigheid zinvol kan zijn.

Ik denk overigens niet dat tegen een uitleg van art. 12l lid 1 Sv die meebrengt dat nog wel beklag
kan worden gedaan als art. 36 lid 3 Sv niet is nageleefd, kan worden ingebracht dat die uitleg in strijd
is met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was beklag na
een verklaring dat de zaak geëindigd is, onbeperkt toegelaten. Dat voorstel impliceerde dat die
verklaring haar rechtskracht verloor door een door het hof gegeven bevel tot vervolging. Als al niet
gezegd kan worden dat aldus aan het gesloten stelsel van rechtsmiddelen is voldaan, geldt in elk
geval dat sprake is van een door de wetgever gelegitimeerde inbreuk op het stelsel. Het een en ander
wordt niet anders als aangenomen wordt dat de wetgever beklag na een verklaring ex art. 36 Sv in
een beperkt aantal gevallen heeft willen toelaten.

Ik laat de processuele complicaties die zich daarbij kunnen voordoen, onbesproken. Ik merk slechts
op dat de wet een op termijnverzuim gebaseerd verzoek niet aan een bepaalde termijn bindt en dat
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er mede daardoor moeilijk verschil gemaakt kan worden tussen het geval waarin de dagvaarding
wordt uitgebracht nadat het verzoek tot toepassing van art. 36 Sv is gedaan en het geval waarin het
verzoek wordt gedaan nadat de dagvaarding is uitgebracht. Als de raadkamer niet vóór de aanvang
van het onderzoek op de zitting op het verzoek heeft beslist, lijkt het raadzaam de dagvaarding in te
trekken of anders de behandeling van de zaak aan te houden. Een andere oplossing, die mogelijk
wetswijziging vergt, is dat het verzoek in dat geval van rechtswege vervalt en dat de zittingsrechter
dan de officier van justitie niet-ontvankelijk kan verklaren vanwege het verzuim van de termijn.
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Wet van 10 juli 2019 tot wijziging van de 
Overleveringswet in verband met het arrest van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie in de 
gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het noodzakelijk is naar 

aanleiding van de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
van 27 mei 2019 in de gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI een 
aantal bepalingen van de Overleveringswet met spoed aan te passen; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Overleveringswet wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 1, onder f, komt te luiden: 
f. rechter-commissaris: voor zover aldus vermeld, elke rechter-

commissaris belast met de behandeling van strafzaken, en overigens, de 
rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de 
rechtbank Amsterdam; 

 B

Artikel 44 komt te luiden: 

Artikel 44  

Elke rechter-commissaris kan fungeren als uitvaardigende justitiële 
autoriteit. 

 C

In de artikelen 45, eerste lid, 45a, eerste lid, 45b, 46, eerste lid, 47, 48a, 
55, 57 en 58, eerste lid, wordt «officier van justitie» telkens vervangen 
door «rechter-commissaris». 
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D

In artikel 46, tweede lid, wordt «de uitvaardigende officier van justitie» 
vervangen door «de uitvaardigende rechter-commissaris, zo veel mogelijk 
door tussenkomst van de officier van justitie». 

 E

Artikel 56 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt «De officier van justitie die een Europees 
aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd of» vervangen door «De rechter-
commissaris die een Europees aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd of 
de officier van justitie die». 

2. In het derde lid wordt «de officier van justitie» vervangen door «de 
rechter-commissaris of de officier van justitie». 

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 10 juli 2019 
Willem-Alexander 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus 

Uitgegeven de twaalfde juli 2019 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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